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Útdráttur 

Í hverju samfélagi eru foreldrar sem hafa ekki getu eða vilja til þess að ala upp börnin sín. Í 

slíkum tilvikum grípur barnavernd inn í og ef ekkert annað úrræði nægir til er börnunum 

komið fyrir hjá fósturfjölskyldu. Börn eiga rétt á vernd gegn ofbeldi og vanrækslu og því ber 

ríkinu að tryggja þeim börnum viðeigandi uppeldisaðstæður og stöðugleika. Fósturbörn eru 

líklegri til að eiga í margvíslegum vandamálum sem geta haft áhrif á þau alla ævi. Þau fara oft 

á mis við heilbrigða tengslamyndun sem getur brotist út í margvíslegum 

hegðunarvandamálum ásamt andlegum og félagslegum erfiðleikum síðar á ævinni. Fósturbörn 

búa oft við þær aðstæður að flakka á milli fósturheimila. Þessi óstöðugleiki í búsetu leiðir til 

þess að þau skipta tíðar um skóla og stríða frekar við námserfiðleika. Fósturbörn eru einnig 

líklegri en önnur börn til þess að lenda í útistöðum við starfsfólk og brottrekstri úr skóla. 

Þekking á aðstæðum og líðan fósturbarna er víða af skornum skammti meðal starfsfólks skóla 

sem gerir þeim erfiðara að mæta þörfum barnanna. Fósturbörn sem búa við óöryggi og flosna 

snemma úr námi eru í sérstaklega veikri stöðu en þau eru líklegri til þess að vera atvinnulaus, 

búa við fátækt eða heimilisleysi og leiðast út í afbrot síðar á ævinni. Samvinna barnaverndar 

við skólayfirvöld og fósturforeldra getur reynst mikilvægur liður í að mynda sterkt teymi í 

kringum hvert fósturbarn sem ber hag þeirra fyrir brjósti sér. Þegar reynt er að draga úr 

óstöðugleika í fóstri, námsörðugleikum og hegðunarvanda fósturbarna er mikilvægt að nýta 

þá þekkingu sem fyrri rannsóknir gefa um málefnið. 

Áhersla þessarar rannsóknar var á velferð fósturbarna og áhyggjum fósturforeldra. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða hvort fósturforeldrar hafi meiri áhyggjur af börnum sínum en 

aðrir foreldrar mögulega vegna þeirra áhættuhópa sem þau tilheyra. Fósturbörn koma oft úr 

erfiðum aðstæðum og sýna meiri áhættuhegðun og því var kenning okkar sú að fósturforeldrar 

hefðu meiri áhyggjur af börnum sínum en aðrir foreldrar. Til að kanna þetta voru skoðuð gögn 

úr rannsókninni EU Kids Online Survey. Svöruðu foreldrar og fósturforeldrar spurningum í 

nokkrum liðum um ákveðna hegðun barna sinna ásamt spurningum um líkamlegt og andlegt 

heilbrigði þeirra. Auk þess voru svör barnanna um áhættuhegðun og hvatvísi borin saman við 

svör fósturforeldranna. Niðurstaðan leiddi í ljós að þrátt fyrir margþætta erfiðleika sem 

gjarnan hrjá fósturbörn þá virðast fósturforeldrar í þessari rannsókn ekki hafa meiri áhyggjur 

af börnum sínum en aðrir foreldrar. 

 

 

Lykilorð: Fósturforeldrar, fósturbörn, tengslaröskun, áhættuhegðun, námserfiðleikar. 
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Abstract 

In every community there are parents who don’t have the capacity or will to raise their own 

children. In those cases child protective services need to protect the children by all means and 

if necessary, find them a foster home. Every child has the right to be protected against neglect 

and abuse. Therefore the government is obliged to secure children’s wellbeing by granting 

them appropriate rearing and stability. Foster children often grow up with a lack of healthy 

attachment which can lead to many difficulties later in life. They have a higher tendency of 

destructive behavior, poor mental health and social problems in adulthood. Often these 

children go through multiple placements and therefore many different schools which can 

furthermore decrease their learning opportunities. Foster children are more likely to have 

conflicts with school personnel and get suspension. There is a lack of understanding in the 

school system on the impact that fostering has on the children and what wounded life 

experience they often carry. Foster children who grow up without stability in foster 

arrangement are more likely to drop out of school, be unemployed as adults or homeless and 

to have a criminal record. Cooperation between child protective service, foster parents and the 

school system can be important in evolving a strong team that has the child best interests in 

sake.  

The focus of this research was on the wellbeing of foster children and concerns of the foster 

parents. The purpose was to see if foster parents have more concerns for their children than 

other parents do. Since foster children have often gone through very difficult times and are 

more likely to have various issues, social, mental and behavioral, our theory was that do to all 

their higher risk factors foster parents would have more concerns over their children than 

other parents. To answer this question we used data from the EU Kids Online Survey where 

parents and foster parents answered a few questions about their children’s behavior and 

health. In addition children’s answers about their own risk behavior and impulsiveness were 

compared to the parents answers.  

Even though foster children tend to have various difficulties the results of this study showed 

no differences between concerns of a foster parent or other parents. 

 

 

Keywords: Fosterparents, fosterchildren, attachtment disorder, risk behavior, learning 

difficulties. 
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Inngangur 

Samkvæmt Bowlby er það að missa manneskju sem við elskum ein átakanlegasta og 

sárasta reynsla sem við göngum í gegnum á lífsleiðinni. Þó hann hafi átt við ástvinamissi 

í tengslum við dauða þá á þetta alveg jafnvel við börn sem alast upp í fósturkerfinu. Þegar 

fjarlægja þarf barn af heimili sínu og setja í fóstur eru núverandi bönd þess við foreldra 

sína, umhverfið og vini með því sem barnið missir og á vissan hátt getur sársaukinn sem 

því fylgir verið enn dýpri en við dauðsfall nákominna aðila (Bruskas, 2008). 

Vanræksla og misnotkun á börnum er raunveruleiki sem samfélagið þarf að takast á 

við. Þegar öll önnur ráð hafa verið reynd með foreldrum er loka úrræðið að setja börn í fóstur. 

Það er skylda barnaverndar að veita skjólstæðingum sínum þá þjónustu og stöðugleika sem 

þau þurfa. Þegar barn fer í fóstur þá bera fósturforeldrarnir ábyrgð á velferð barnsins. Ef 

fósturbörnunum gengur illa að aðlagast fósturfjölskyldu sinni og öfugt þá getur 

fósturfjölskyldan farið fram á að barnið verði vistað annarsstaðar. Sú staða getur komið upp 

að fósturrof sé nauðsynlegt en fyrir börnin er slæmt ef þau þurfa að flakka á milli 

fósturheimila. Börn í þeirri stöðu skortir stöðugleika, þau eiga frekar í erfiðleikum með 

tengslamyndun og upplifa mörg vantraust gagnvart þeim aðilum sem eiga að sjá um velferð 

þeirra líkt og barnaverndaryfirvöldum og fósturforeldrum (Crum, W. 2010).  

Árið 2016 voru tæplega 400 börn sem þurftu á fósturúrræðum að halda. Þar af voru 

248 börn í varanlegu fóstri (þingskjal 611, 2016-2017. Svar félags- og jafnréttismálaráðherra 

um fósturbörn). Lög um barnavernd voru samþykkt á Alþingi árið 2002 en þau fjalla um 

réttindi barna og skyldur foreldra. Markmið þeirra er að tryggja þeim börnum aðstoð sem búa 

við óviðunandi aðstæður. Vistun til lengri eða skemmri tíma er meðal þeirra úrræða sem hægt 

er að beita fyrir börn sem eru undir lögaldri (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Ísland fullgilti barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 1992 en í honum stendur að öll 

börn eigi rétt á vernd gegn andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi. Börn sem hafa sætt 

illri meðferð eiga rétt á að fá stuðning frá ríkinu og það þarf að tryggja þeim börnum sem ekki 

geta búið hjá eigin foreldrum viðeigandi úrræði á borð við tímabundið fóstur, langvarandi 

fóstur eða dvöl á stofnun sem annast börn. Í sáttmálanum eru börn skilgreind sem 

einstaklingar undir 18 ára aldri (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1989). Í janúar 1998 

tóku í gildi lög á Íslandi um hækkaðan sjálfræðisaldur einstaklinga úr 16 árum í 18 ár 

(Lögræðislög nr 71/1997). 
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Samkvæmt 16 gr. barnaverndarlaga ber öllum skylda að tilkynna til barnaverndar ef 

grunur liggur á að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir ofbeldi og 

vanvirðingu eða stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu. Einnig ber þeim aðilum sem 

afskipti hafa af börnum vegna stöðu sinnar og starfa að tilkynna til barnaverndar þegar brotið 

er á grunnréttindum barna og er þessi skylda samkvæmt 17 gr. barnaverndarlaga mikilvægari 

en ákvæði laga og siðareglna um þagnarskyldu ýmissa starfsstétta (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um hagi íslenskra fósturbarna og rannsóknir á 

fósturráðstöfunum hér á landi eru af skornum skammti. Rannsóknir tengdar fósturforeldrum 

og fósturrofi hafa verið enn minna rannsakaðar. Í þessari rannsókn er því stuðst að miklu leyti 

við erlendar rannsóknir og kenningar fræðimanna um þroska barna og tengsl þeirra við 

umönnunaraðila á fyrstu æviárum barnsins.  

 

Mikilvægi tengslamyndunar 

John Bowlby var breskur sálfræðingur og frumkvöðull svokallaðra tengslakenninga. 

Árið 1969 setti hann fram kenningu um mikilvægi tengslamyndunar á fyrsta ári barnsins og 

höfðaði til ábyrgðar umönnunaraðila. Hann hélt því fram að bæði barn og nánasti 

umönnunaraðili lærðu að svara viðbrögðum frá hvort öðru. Bowlby taldi tengslamyndunina 

þróast í nokkrum stigum frá því að barnið væri hvítvoðungur og myndaði frumtengsl við 

nánasta aðstandanda þangað til það lærði að mynda félagsleg tengsl (Bowlby, 1969). Hann 

skipti þróun tengslamyndunar í fjögur stig: 

1. Stig eitt er frá fæðingu til tveggja mánaða aldurs. Á því stigi gerir barnið ekki 

greinarmun milli fólks. Foreldrar, ættingjar og ókunnugir aðilar eru jafn líkleg til að fá 

bros eða grát frá barninu sem eru fyrstu tengslin sem það myndar. 

2. Stig tvö er frá tveggja til sjö mánaða. Börnin verða háðari sínum nánasta 

umönnunaraðila og fara að gera greinarmun á fjölskyldumeðlimum og ókunnugum 

einstaklingum. 

3. Stig þrjú er frá 7 til 24 mánaða. Á þessu skeiði skeiði þróast hreyfigeta barnsins og 

þau rétta út hendurnar ef þau vilja láta halda á sér. Börnin sækjast eftir samskiptum við 

umönnunaraðila sína. 

4. Stig fjögur er frá 24 mánaða og eldra. Börnin gera sér grein fyrir tilfinningum og 

markmiðum annarra og byrja að taka tillit til þeirra. 
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Bowlby hélt því fram að tengslamyndun hvítvoðunga og umönnunaraðila sé undirstöðuatriði 

til þess að börn nái að mynda tengsl við aðra á fullorðinsaldri og þrói með sér 

tilfinningagreind, samhygð og sjálfstraust (Bowlby, 1969, Santrock, 2013). 

  Mary Ainsworth rannsakaði tengslamyndun hjá börnum og umönnunaraðilum og lagði 

sérstaka áherslu á að skoða gæði tengslamyndunar. Hún hannaði prófið ókunnugar aðstæður 

(e. Strange Situation) sem mældi gæði tengsla milli barns og umönnunaraðila. Með prófinu 

vildi hún ná fram upplýsingum um hvatningu barnsins til að vera hjá umönnunaraðila og að 

nærvera umönnunaraðila gefi barninu sjálfstraust og öryggi. Prófið sem tekur um 20 mínútur 

felst í því að kanna viðbrögð barnanna við viðskilnað umönnunaraðila og hvernig þau 

bregðast við þegar umönnunaraðilinn kemur aftur og sameinast barninu. Það fer síðan eftir 

viðbrögðum barnanna hvernig tengslin eru flokkuð en Mary skipti tengslamyndun í fjóra 

flokka, einn flokk með öruggum tengslum og þrjá með óöruggum tengslum (Ainsworth og 

Bell, 1969). 

• Barn með örugg tengsl notar umönnunaraðila sem heimahöfn þegar þau kanna 

umhverfið. Þegar þau eru í nærveru umönnunaraðila rannsaka þau umhverfið og það 

dót sem þar er. Þegar umönnunaraðili yfirgefur herbergið mótmælir barnið með gráti 

en þegar hann kemur aftur þá fagnar barnið honum með jákvæðum viðbrögðum eins 

og brosi eða að klifra í fangið á honum. 

• Barn með óörugg forðunartengsl sýnir óöryggi með því að forðast umönnunaraðila. 

Þegar það er í ókunnugum aðstæðum með umönnunaraðila sýna þau lítinn áhuga á 

gagnvirku sambandi, það fer ekki í uppnám þegar umönnunaraðili yfirgefur herbergið 

og sýnir umönnunaraðilanum litla athygli þegar hann kemur aftur í herbergið. Ef að 

tengsl verða þá hallar barnið sér frá umönnunaraðilanum eða horfir í burtu. 

• Barn með óörugg mótstöðutengsl heldur sig í námunda við umönnunaraðila og veitir 

síðan viðnám með því að berjast við nálægðina, mögulega með því að sparka og ýta 

viðkomandi í burtu. Í ókunnugum aðstæðum eru þau kvíðin og halda sig nálægt 

umönnunaraðila og skoða ekki leikherbergið. Þegar umönnunaraðili yfirgefur 

herbergið gráta þau hátt og ýta síðan honum í burtu þegar hann kemur að hugga 

barnið. 

• Barn með óörugg tvíbenduð tengsl virðist ruglað í ríminu. Í ókunnugum aðstæðum 

virðist það vankað, óskipulagt og óttaslegið. Til að falla inn í þessa skilgreiningu þarf 



FÓSTURFORELDRAR OG VELFERÐ FÓSTURBARNA  4 
 

barn að sýna sterkt mynstur af forðun og mótþróa eða sýna ákveðna tiltekna hegðun 

eins og gífurlegan ótta í kringum umönnunaraðilann 

Ainsworth taldi góð tengsl á fyrsta ári ævinnar vera undirstöðu þess að eiga góða andlega 

heilsu síðar á ævinni. Barn sem myndar heilbrigð tengsl er jákvætt gagnvart því þegar 

ókunnugir taka það upp og þegar það er sett niður fer það að leika sér. Barn sem fer á mis við 

slíkt forðast umönnunaraðilann, er hræddur við ókunnuga og fer auðveldlega í uppnám 

gagnvart lítilvægum hlutum (Ainsworth og Bell, 1969, Santrock, 2013). 

  Erik H. Erikson setti fram kenningar sínar um sálfélagslegan þroska árið 1950. 

Þroskaferill einstaklingsins nær yfir allt lífshlaup hans. Hann skipti kenningunni í átta stig 

þroska og á hverju stigi er þroskaverkefni sem einstaklingurinn þarf að leysa. 

• Stig eitt er á fyrsta ári ævinnar og fjallar það um traust eða vantraust. Styrkleiki þessa 

þreps er von. 

• Stig tvö er frá eins árs til þriggja ára og fjallar það um sjálfstæði eða efa og skömm. 

Styrkleiki þessa þreps er viljastyrkur. 

• Stig þrjú er frá þriggja til fimm ára og fjallar það um frumkvæði eða sektarkennd. 

Styrkleiki þessa þreps er marksækni. 

• Stig fjögur er frá sex til tólf ára eða að kynþroska og fjallar það um dugnað eða 

minnimáttarkennd. Styrkleiki þessa þreps er geta. 

• Stig fimm er frá tólf til tuttugu ára og fjallar um sjálfsmynd eða sundrað sjálf. 

Styrkleiki þessa þreps er tryggð. 

• Stig sex er frá 20-40 ára og fjallar það um nánd eða einangrun. Styrkleiki þessa þreps 

er kærleikur. 

• Stig sjö er frá 40-60 ára og fjallar það um sköpum eða stöðnun. Styrkleiki þessa þreps 

er umönnun 

• Stig 8 er frá 60 ára og eldri og fjallar það um heilsteypt sjálf eða örvæntingu. 

Styrkleiki þessa þreps er viska. 

Erikson taldi að ef viðkomandi næði ekki að klára þroska verkefnið á réttum tíma ætti sá aðili 

í vandræðum með það síðar á ævinni. Eftir því sem verkefnið er leyst betur því heilbrigðari 

muni þroski þeirra vera og því farsælli muni hann verða í lífinu (Erikson, 1950).  
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  Piaget setti fram vitsmunakenningu sína árið 1954 og fjallar hún um eðli og formgerð 

greindarinnar. Skema er grunnhugtakið en það er víðtækt og nær yfir allt hegðunarmynstur 

sem barn sýnir. Í fyrstu eru skemun frumstæð eins og að horfa, snerta og finna bragð. Þau 

þróast svo í flóknari andleg skemu eins og reynslu og samanburð. Þróunin frá frumstæðum 

skemum yfir í flóknari gerast með samlögun, (e. assimilation) aðhæfingu (e. accommodation) 

og jafnvættingu (e.equilibration). Piaget skiptir vitsmunaþroskanum í fjögur stig. Þau eru 

aldurskipt og samanstanda af mismunandi háttum af hugsun og leiðum til að skilja heiminn 

(Ojose, 2008). 

• Fyrsta stig er frá fæðingu til tveggja ára aldurs og kallast skynhreyfistig (sensorimotir 

stage). Þá er barnið með frumstæð skemu og reynir að aðlagast umhverfinu með því 

að læra nýjar upplýsingar með þeim takmörkuðu skyn- og hreyfiskemum sínum. 

• Annað stig er frá tveggja til sjö ára aldurs og kallast foraðgerðastig (preoperational 

stage). Á þessu stigi fer barnið að nota tákn yfir hluti og kemur það fram í máli þeirra 

og leik. 

• Þriðja stig er frá sjö til ellefu ára aldurs og kallast stig hlutbundinna aðgerða (concrete 

operational stage). En þá fer barnið að ráða við aðgerðahugsun og getur farið að 

tengja milli hugtaka og virkni. 

• Fjórða stig er frá 11 ára aldri og kallast stig formlegra aðgerða (e. Formal Operational 

Stage). Hugsunin verður þróaðari, hún þarf ekki að eiga raunverulegar fyrirmyndir, 

hún verður meira abstrakt og rökhugsun verður meiri (Piaget, 1957).  

   

 Vytgosky kom með kenningu um félagslega hugsmíðahyggju en hún byggist á að börn 

bæti við sig þekkingu ofan fyrri og skapi þannig sjálf nýja þekkingu. Hann taldi menningu og 

félagsleg samskipti hafa mikil áhrif á vitsmunaþroska. Þroski barna er óaðskiljanlegur hlutur 

frá félagslegri og menningarlegri virkni. Það er misjafnt á milli menningarheima hvernig börn 

læra, það fer eftir því hvernig samfélagið er uppbyggt. Börn læra af einstaklingum sem eru 

með meiri færni en þau og þannig læra þau að nota tæki og tól sem hjálpa þeim að ná árangri í 

samfélaginu (Santrock, 2013). 

  Albert Bandura er einn af leiðandi höfundum af félags-hugrænum kenningum en hann 

kom fyrst með þær árið 1986. Þær byggjast á því að umhverfi, hegðun og hugsun 

einstaklingsins eru lykilatriði í þroska hans. Einstaklingar ávinna sér fjölbreytta hegðun, 
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hugsun og tilfinningar með því að taka eftir hegðun annara og tileinka sér þá hegðun. 

Rannsóknir Bandura beindust aðallega að herminámi en það er lært með því að barn fylgist 

með hegðun fyrirmyndar. Barninu finnst hegðunin eftirsóknarverð og fer að herma eftir henni. 

Sem dæmi getur drengur fylgst með framkomu föður síns gagnvart öðru fólki. Faðirinn öskrar 

á það og sýnir mikla fjandsemi. Síðar kemur strákurinn fram við jafnaldra sína á 

ofbeldisfullan hátt og sýnir þar með sömu karaktereinkenni og faðir hans. Nýjustu rannsóknir 

Bandura beinast að því að sjálftraust einstaklingsins sé einn af þeim þáttum sem stuðla að 

eigin velgengni. Útsjónarsemi er til dæmis einn þáttur af hugrænum eiginleikum (Bandura, 

1986).  

 Kenningar fræðimanna á borð við Bowlby, Ainsworth og Erikson ber öllum saman um 

mikilvægi tengslamyndunnar og öryggis við umönnunaraðila á fyrsta æviárinu meðan 

kenningar Bandura og Vytgosky leggja áherslu á félagsnám eldri barna. Kenningar Vitgotsky 

miðast við þróun hugrænnar getu og þroska barna en Bandura einblínir meira á áhrif 

hermináms á hegðun og atferli. 

Tengslaröskun 

  Harry Harlow  (1958) gerði tilraun á apaungum og tengslum þeirra við mæður sínar og 

yfirfærði niðurstöðurnar yfir á mannfólk. Apaungar eru, líkt og mannfólkið, mjög háðir 

mæðrum sínum og mynda sterk tengsl við hana sem geta varað í nokkur ár. Þó ber að hafa í 

huga að alhæfingargildi rannsóknarinnar er takmarkað þar sem Harlow vann með apaunga en 

ekki börn. Harlow tók apaungana fljótlega eftir fæðingu þeirra og kom þeim fyrir í búri næstu 

sex mánuðina. Í búrinu var hann búinn að útbúa tvær útgáfur að móður, önnur þeirra var gerð 

úr vírum og gat fætt ungann en hin var mjúk en gat ekki fætt ungann. Niðurstaða 

rannsókninnar leiddi í ljós að apaungarnir völdu í meira mæli að vera hjá mjúku 

móðurútgáfunni en þeirri sem gat fætt þá. Snerting og hlýja virðist því skipta miklu máli fyrir 

tilfinningalegan þroska því að með auknum aldri apanna færðu þeir sig meira frá 

víramömmunni sem gaf þeim að borða og leituðu meira til mjúku mömmunnar sem gaf þeim 

hlýju. Ef mjúka ábreiðan var tekin af og apaungarnir gátu ekki leitað í hlýju varð það til þess 

að þeir sýndu ofbeldisfulla hegðun í þó nokkurn tíma og í kjölfarið var ekki hægt að láta þá 

gera ákveðin próf sem búið var að vinna með þeim (Santrock, 2013). Þegar Harlow hræddi 

apanna leituðu þeir til mjúku mömmunnar sér til huggunar og verndar, en þeir allra 

hugrökkustu voru forvitnir og fóru eftir stutta stund að skoða betur það sem hræddi þá, samt 

undir verndandi augnaráði mjúku mömmunnar. Þeir apar sem voru hjá víramömmunni hlupu 
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óttaslegnir frá hlutnum sem olli óttanum og hlupu til víramömmunnar en ekki í fangið á 

henni. Í staðinn hnipruðu þeir sig saman og skræktu eða sýndu önnur tilfinningaviðbrögð 

þangað til hluturinn var tekinn í lok tilraunar. Aparnir sem ólust upp hjá mjúku móðurinni 

eyddu meiri tíma í samskiptum við hana og sýndu svipuð tilfinningaleg viðbrögð hvort sem 

hún var viðstödd eða fjarverandi. Aparnir sem ólust upp hjá víra móðurinni voru hinsvegar í 

tilfinningalegu ójafnvægi undir báðum þessum kringumstæðum þó það væri lítilsháttar 

aukning á tilfinningaviðbrögðum þegar hún var viðstödd (Harlow og Zimmermann, 1959).      

 Þegar börn upplifa alvarlega misbresti í uppeldi og geta ekki reitt sig á sína nánustu 

umönnunaraðila hefur það áhrif á tengslamyndun þeirra og getur haft áhrif á þau fram á 

fullorðinsár. Tengslaröskun er talin komin til vegna skorts á frumtengslum milli barns og 

umönnunaraðila á fyrsta aldursárinu. Einstaklingar með tengslaröskun eiga erfiðara með 

tengslamyndun. Þeir aðlagast síður félagslega og eru líklegri til að eiga í erfiðleikum með 

nám. Einnig eru tilfinningavandamál, hegðunarerfiðleikar og andleg veikindi algeng hjá þeim 

sem hafa tengslaröskun (Málfríður Lorange, Kristín Kristmundsdóttir, Guðmundur 

Skarphéðinsson, Björg Sigríður Hermannsdóttir og Linda Björk Oddsdóttir, 2012). 

 Tilfinningatengsl ungbarna við umönnunaraðila eru nauðsynleg til þess að andlegur og 

líkamlegur þroski þeirra skerðist ekki. Börn sem alast upp með óviðunandi tengslamyndun 

geta lent í erfiðleikum síðar á ævinni til dæmis þegar átt er í samskiptum við maka og börn. 

Þó tengslaröskun sé alvarleg er talið að hægt sé auka líkur á tengslamyndun milli barns og 

fósturforeldra sé barninu mætt með mikilli þolinmæði, ástúð og nærgætni fyrir eins árs aldur 

en nauðsynlegt er að kenna barninu að treysta á ný. Tengslamyndun fósturforeldra og barns 

virðist auðveldari á báða vegu eftir því sem barnið er yngra (Málfríður Lorange o.fl., 2012).  

Ungabörn mynda tengsl við umönnunaraðila með frumstæðu hegðunarmynsti, með 

brosi og gráti. Ef barnið upplifir hættuástand eins og hungur, veikindi, meiðsli eða annað sem 

gæti hrætt þau verða viðbrögðin sterkari í því skyni að vekja athygli umönnunaraðilans 

(Cassidy og Shaver, 1999). Börn sem fara í fóstur fyrir tveggja ára aldur eru líklegri til að 

mynda góð tengsl við fósturforeldra sína. Það sem er mikilvægast í tengslamyndun er færni 

fósturforeldra til að mynda tengsl við barnið, það er að þau sýni því áhuga og umhyggju. 

Vísbendingar benda til þess að börn sem alast upp á stofnunum fari á mis við tengslamyndun 

vegna þess að þau hafa ekki ákveðinn einstakling sem sér um allar þeirra þarfir heldur eru 

margir aðilar sem koma að þeirra uppeldi (Smyke, Zeanah, Fox, Nelson og Guthrie, 2010). 



FÓSTURFORELDRAR OG VELFERÐ FÓSTURBARNA  8 
 

Börn sem hafa alist upp á stofnunum fyrstu þrjú ár ævinnar eiga erfiðara með 

tengslamyndun, eru frekar hlédræg og fjarlæg í samskiptum. Ef börn eru ættleidd fyrir sex 

mánaða aldur er líklegra að þau geti myndað tengsl við umönnunaraðila en með hækkandi 

aldri dregur úr hæfni þeirra til að mynda örugg tengsl og þá verða tengslin frekar tvíbent eða 

fælin (Smyke, Zeanah, Fox, Nelson og Guthrie, 2010). 

Á fyrstu þremur árunum myndast um 80% af þeim heilasellum sem manneskjan hefur 

út lífið. Að alast upp á stofnun yfir þetta mikilvæga skeið er sérstaklega skaðlegt og því yngra 

sem barnið er sem fer í slíkt úrræði því meiri er skaðinn. Það er því erfitt að hugsa þetta sem 

þátt í barnavernd þar sem afleiðingar af völdum þess bæði fyrir barnið og samfélagið í 

heildina eru gífurlegar. Fósturbörn í þessari stöðu eru líklegri en önnur að þróa með sér 

geðsjúkdóma, verða fyrir misnotkun og ofbeldi. Greindarvísitala þeirra og hugræn geta er 

almennt lægri en jafnaldra þeirra og skólagangan reynist þeim oft erfið. Einnig er algengt að 

þau séu smærri, léttari og seinni í þroska en börn sem alast upp í fjölskyldu (Damaging to 

children, damaging to society. e.d.). 

Í rannsókn Smyke og fleiri leiddu niðurstöður í ljós að börn sem eru vistuð í 21 mánuð 

eða lengur á stofnunum eiga í erfiðleikum með að mynda tengsl við umönnunaraðila. Í ljós 

kom að 65% barnanna voru óstýrilát og áttu í erfiðleikum með tengslamyndun og 13% þeirra 

sýndu svo litla tengslamyndandi hegðun að það mældist ekki. Þó náðu þau börn sem fóru í 

fóstur marktækt betri tengslamyndun heldur en börn sem voru eingöngu á stofnunum (Smyke, 

Zeanah, Fox, Nelson og Guthrie, 2010). Það að alast upp á stofnun hefur hamlandi áhrif á 

börn alveg fram á fullorðinsár. Með lítið félagsnet í kringum sig eru þessir einstaklingar 

líklegri til þess að vera án atvinnu og heimilislausir. Með litla sem enga reynslu af 

fjölskyldulífi reynist foreldrahlutverkið oft erfitt og því er algengt að hringrás innan 

fósturkerfisins myndist og næsta kynslóð taki við (Damaging to children, damaging to 

society. e.d.) 

Börn sem eru í fósturkerfinu þjást oft af langvarandi streitu. Afleiðingar eru slæmar 

bæði líkamlega og andlega. Langvarandi streita hefur áhrif á innkirtlastarfsemi sem getur þá 

haft víðtæk áhrif á þroska einstaklingsins. Röskun á hormónastarfsemi getur haft mikil áhrif á 

einstaklinginn og valdið því að hann upplifi sálræn einkenni á borð við þunglyndi, 

hegðunarvandamál og erfiðleika við að mynda tengsl (Fisher, Gunnar, Dozier, Bruce og 

Pears, 2006). Þegar börn eru fjarlægð af heimilum veldur það í flestum tilvikum sorg, kvíða, 

streitu og ótta við hið óþekkta. Því er mikilvægt að grípa strax inn í og meðhöndla þessi 
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einkenni til að draga úr líkum á andlegum veikindum sem geta fylgt börnum fram á 

fullorðinsár. Kerfisbundin skimun fyrir andlegum veikindum og áföllum fyrir börn sem koma 

inn í fósturkerfið getur nýst sem fyrirbyggjandi íhlutun og hjálpað börnum fram á fullorðinsár 

(Bruskas, 2008). 

  Meirihluti þeirra ungmenna sem fara til fósturforeldra standa frammi fyrir miklum 

áskorunum þegar þau eldast upp úr fósturkerfinu. Þá missa þau þann félagslega stuðning 

fullorðinna aðila sem kenna þeim hvernig þjóðfélagið virkar og auka líkurnar á því að þau 

verði sjálfstæðir og virkir einstaklingar í samfélaginu. Börn sem alast upp í fósturkerfinu eru 

líklegri til að lenda í félagslegum vandamálum eins og atvinnuleysi, ótímabærum þungunum 

og heimilisleysi. Það eru einnig minni líkur á því að þau afli sér menntunar og séu 

fjárhagslega sjálfstæð. Stuðningi við fósturbörnin lýkur yfirleitt áður en þau eru reiðubúin til 

að taka að sér hlutverk fullorðinna (Avery, 2010). 

Námserfiðleikar 

Fósturbörn búa oft á tíðum við þær aðstæður að þurfa að flytja á milli heimila og þar 

af leiðandi þurfa að skipta oft um skóla. Fósturbörn eru talin vera líklegri til þess að eiga í 

námserfiðleikum samanborið við önnur börn og því einnig meiri líkur á brottfalli úr námi. 

(Kirk og Day, 2011). 

Börn af fósturheimilum eru fimm sinnum líklegri til að þurfa sérúrræði í námi en aðrir 

nemendur. Það er þó líklegt að þessi tala sé vanáætluð þar sem mörg fósturbörn þurfa 

stuðning í námi en fá ekki þá þjónustu sem þau þurfa (Scherr, 2007). 

Börn af fósturheimilum lenda oftar í útistöðum í skólakerfinu heldur en önnur börn. 

Rannsókn Kortenkamp og Ehrle (2002) sýndi að 32% fósturbarna er vísað úr skóla ýmist 

tímabundið eða varanlega á móti 13% barna frá öðrum heimilum. En engu að síður hefur 

dregið lítillega úr brottvikningu hjá fósturbörnum á undanförunum áratug og er hugsanleg 

skýring sú að kennarar hafi breytt kennsluháttum sínum og beini börnunum að jákvæðari 

hegðun (Scherr, 2007). 

Það hefur jákvæð áhrif á einkunnir fósturbarna sem hafa oft upplifað vanrækslu í fyrri 

heimilisaðstæðum að vera komið fyrir í öruggara umhverfi. Engu að síður hafa rannsóknir 

sýnt að einkunnir barna í fóstri eru undir meðallagi (Scherr, 2007). 

  Börn sem hafa langa sögu innan fósturkerfisins eru mikið líklegri til að hafa upplifað 

brottrekstur úr skóla ýmist tímabundið eða til lengri tíma. Fjöldi fósturheimila er einnig talin 

hafa áhrif á námsárangur ásamt því að flutningur á milli skóla getur haft þau áhrif að það 
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hægist á námsframvindu og börn þurfi að endurtaka skólaár (Zima, Bussing, Freeman, Yang, 

Berlin og Forness, 2000). Við það rofna tengsl milli starfsmanna skólans og þeirra sem bera 

ábyrgð á menntun barnanna því gögn um námsárangur fylgir oft ekki á milli 

menntastofnanna. Einnig er algengt að skortur sé á upplýsingum frá fulltrúum barnaverndar til 

menntastofnanna (Vacca, 2008). Fósturbörn mæta oft skilningsleysi í skólakerfinu. Starfsfólki 

skortir oft þekkingu á vanda barnanna en nauðsynlegt er að börnum í þessari stöðu sé sýnd 

umhyggja og að námið sé haft einstaklingsmiðað þannig að það hjálpi þeim að ná árangri. 

Stuðningur við fósturbörn í námi eykur líkur á að þau sæki sér frekari menntunar sem leiðir til 

lægri glæpatíðni innan þess hóps ásamt aukinnar þátttöku á vinnumarkaði (Vacca, 2008). 

Börn í fósturkerfinu þurfa gjarnan að aðlaga sig nýju námsefni og skólaumhverfi þegar 

þau skipta um skóla ásamt því að þurfa að mynda ný tengsl við skólafélaga og kennara. 

Vegna þess hve algengt er að upplýsingar berast illa á milli stofnanna þá hafa 

skólastjórnendur oft litla ef einhverja vitneskju um forsögu barnanna, hvort sem það sé 

námslega eða um félagslega stöðu þeirra sem fósturbarna. Því oftar sem fósturbörn flytjast á 

milli heimila og skóla því slakari verða tengsl þeirra við samnemendur sína og starfsfólk 

skólans. Einnig dregur það úr áhuga fósturforeldra að fylgjast með námsárangri fósturbarna 

sinna þegar þau stoppa stutt við hjá hverju foreldri og eru á tíðum flutningum (Allen og 

Vacca, 2010). 

Stöðugleiki í umhverfi fósturbarna er stærsti þátturinn í því að börnum vegni vel í 

skóla og haldi skólagöngunni áfram. Einnig getur jákvætt samband við síðustu 

fósturfjölskyldu eða þá fjölskyldu sem það hefur verið lengst hjá aukið líkurnar á að 

viðkomandi ljúki við menntaskóla. Velgengni í skóla getur haft uppbyggjandi áhrif á barnið 

eftir þá vanrækslu sem það hefur upplifað. Það eykur framtíðarmöguleika og minnkar líkurnar 

á því að það lendi í fátæktargildru (Pecora, 2012). 

Fósturbörn eiga oftar við alvarlegri hegðunar- og tilfinningalegan vanda ásamt því að 

eiga frekar við námserfiðleika samanborið við börn úr öðrum áhættuhópum eins og börn 

einstæðra foreldra og þau sem búa við fátæktarmörk. Óstöðugleiki í fóstri og tíð skólaskipti er 

talið orsaka hegðunarerfiðleika hjá fósturbörnum en afleiðing þessa vanda er síðan að það 

eykur líkurnar á fósturrofi og með rótleysi í lífi barnanna. Foreldrar og skólayfirvöld sýna oft 

ónæga þolinmæði eða skilning gagnvart hegðunarvanda þessara barna en mikilvægt er að 

takast á við málefnið til að draga úr líkum þess að fósturbörn flakki á milli fjölskyldna og 

innan skólakerfisins (Sullivan, Jones og Mathiesen, 2010). 
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  Það getur reynst börnum erfitt að skipta um skóla, þau upplifa söknuð auk þess sem 

það er streituvaldandi að vera sífellt að hefja nám í nýjum skólum á viðkvæmum aldri. Í 

rannsókn Day og fleiri kom fram að börn sem höfðu verið í fóstri voru líklegri til þess að 

hætta í háskólanámi eftir fyrsta árið eða um 21% og við námslok höfðu 34% fósturbarnanna 

fallið úr námi (Day, Dworsky,  Fogarty og Damashek, 2011). Í Bandaríkjunum lýkur aðeins 

1,8% fósturbarna háskólagráðu á meðan 24% almennings klárar gráðuna (Bruskas, D. 2008). 

Við 18 ára aldurinn í Bandaríkjunum útskrifast börn úr skóla og fá gjarnan veglegar gjafir á 

þeim tímamótum en þegar fósturbörn ná sama aldri útskrifast þau yfirleitt með diplómu, 

eldast úr fósturkerfinu og njóta því ekki lengur stuðnings, heimilis eða heilsufarstryggingar 

(Vacca, 2008). 

Rannsóknir sýna að fósturbörn standa oft höllum fæti í námi og skortur er á 

stöðugleika og samráði við börnin í ákvarðanatöku sem viðkemur þeirra lífi. Í grein eftir 

Áslaugu B. Guttormsdóttur og Guðrúnu Kristinsdóttir þar sem fjallað var um rannsókn sem 

gerð var á fósturdvöl og skólagöngu þar sem rætt var við fjögur ungmenni, á milli 14- 16 ára. 

Börnin höfðu upplifað óstöðugleika í fóstri, skipt oft um skóla og upplifað ýmis áföll. Alls 

höfðu þau skipt um skóla 26 sinnum og hver einstaklingur gengið í 4-5 skóla. Rannsóknir á 

stórum úrtökum barna sýna að fósturbörn glíma frekar við erfiðleika tengda námi og hegðun. 

Þau virðast síður njóta skólagöngunnar og ná slakari árangri samanborið við börn á sama aldri 

sem búa með foreldrum sínum. Fjölskyldur fósturbarna hafa oft lifað við mikla fátækt, 

atvinnuleysi og einangrun en menntun fósturbarna getur því verið mikilvægt skref í að hindra 

að bág félagstaða fjölskyldunnar haldi áfram og vítahringurinn endurtaki sig.  

  Fósturforeldrum ber að tryggja öruggar aðstæður sem stuðla að velferð fósturbarna, 

mynda góð tengsl, sinna skyldum forsjáraðila og halda samskiptum við annað tengslanet 

barns. Oft þurfa fósturforeldrar aðstoð barnaverndar vegna mikils álags en stuðningur við 

fósturfjölskyldur dregur úr líkum á fósturrofi og eykur árangur fósturráðstöfunar (Áslaug B. 

Guttormsdóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2017). 

Í rannsókn Guðrúnar Kristinsdóttur frá árinu 2004 var athuguð reynsla og uppifun 16 

einstaklinga , sem voru á bilinu 17-29 ára. Upplifun þeirra af skólagöngunni var misjöfn, sum 

börn döfnuðu vel á meðan önnur upplifðu sig utangarðs. Tólf barnanna kláruðu grunnskólann, 

níu hófu framhaldsnám og fimm þeirra kláruðu það. Ábótavant var um persónulegan stuðning 

í skóla samkvæmt viðmælendum sem töluðu einnig fyrir því að fósturbörn fengju beinan 

aðgang að fagfólki (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 
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Í Gallup könnun frá árinu 2001 voru aðstæður barna í varanlegu fóstri skoðaðar fyrir 

hönd Barnaverndarstofu. 91,4% úrtaksins svöruðu könnuninni eða um 58 einstaklingar og af 

þeim voru flest barnanna enn í fóstri. Um 42 % þátttakenda sögðu sér hafa liðið illa þegar þau 

fóru í fósturráðstöfun en 46 % að þeim hefði liðið vel. Flestir töldu líðan sína betri í dag eða 

um 93% og 89% þátttakanda töldu að þeir hefðu verið verr staddir hefðu þeir ekki farið í 

fóstur. Meirihluti svarenda var því ánægður með fósturráðstöfunina (Barnaverndarstofa, 

2001). Einnig var spurt um þætti sem við koma áhættuhegðun á borð við reykingar, neyslu 

áfengis og ólöglegra vímuefna og hvort viðkomandi hefði farið á sakaskrá. Um 51% svarenda 

reyktu eða höfðu áður reykt og af þeim byrjuðu 33,3% að reykja á milli 12-14 ára og 37% á 

milli 15-16 ára. Um 29,6% svarenda byrjuðu að reykja eftir 17 ára aldur, 66,6% svarenda 

neyttu áfengis og 17% höfðu neytt áfengis en hætt. Af þeim sem höfðu neytt áfengis hófu 

25% áfengisneyslu sína á milli 12-14 ára aldurs en 43,2% milli 15 og 16 ára. Eftir 17 ára aldur 

byrjuðu 31,8% að drekka. Tæplega fjórðungur fósturbarnanna hafði neytt ólöglegra fíkniefna 

og sama hlutfall svarenda hafði komist á sakaskrá eða um 23% (Barnaverndarstofa, 2001).     

Áhættuhegðun 

 Robert Merton byggði hugmyndir sínar um álagskenninguna á virknihyggju 

Durkheim. Hann var Bandaríkjamaður og kom með kenninguna árið 1938 þegar bandarískt 

samfélag var undirlagt af ameríska drauminum og hugmyndum af því að verða ríkur. 

Samfélagið er með markmið og einstaklingarnir eru með ákveðnar leiðir til að ná þeim, það 

þarf eingöngu að leggja nógu hart að sér. En það ná ekki allir þessum markmiðum því 

tækifærin í samfélaginu eru ekki jöfn þó að samfélagið segi að allir hafi sömu tækifæri. Þegar 

misræmi er á milli markmiða samfélagsins og leiða einstaklingsins til að ná þessum 

markmiðum býr það til álag á einstaklingin og er álagið mest á þá einstaklinga sem hafa fæst 

tækifærin (Carrabine, o.fl, 2014). Merton kom með fimm mismunandi leiðir til að skýra 

markmið samfélagsins og leiðir einstaklingsins til að ná þeim. 

• Fylgispekt (e.Conformity) er algengasta aðlögunin en með henni samþykkjum við 

samfélagslega viðurkennd markmið og viðkenndar leiðir til að ná þessum 

markmiðum. 

• Nýbreytni (e.Innovation) á sér stað þegar einstaklingur samþykkir markmiðin en ekki 

leiðina til að ná þeim. Þá styttir hann sér leiðina að markmiðinu með einhverju 

ólöglegu athæfi. 
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• Formfesta (e.Ritualism) verður til þegar einstaklingur veit að hann nær ekki 

markmiðunum en fylgir viðurkenndum leiðum. Hann dregur úr markmiðunum og 

þeirri skyldu samfélagsins að komast hærra í samfélaginu. 

• Undanhald (e.Retreatism) er fágæt aðlögun en hún byggist á því að einstaklingur 

hafnar bæði viðurkenndum markmiðum samfélagsins og leiðum að þeim. 

Einstaklingurinn hefur gefist upp og flýr samfélagið. Þeir sem tilheyra þesssum flokki 

eru til dæmis heimilislausir og eiturlyfjaneytendur. 

• Uppreisn (e.Rebellion) er sjaldgæf aðlögun sem byggir á að einstaklingur fylgir ekki 

ríkjandi markmiðum og leiðum og reynir að koma á nýrri félagsgerð með nýjum 

markmiðum og nýjum leiðum (Merton, 1938).  

Upplifun fósturbarna af skólakerfinu er oft að meiri vinna sé lögð í að skrá niður 

agabrot innan skólans en að fylgjast með námi þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að þegar börn eru 

útilokuð frá námi veldur það þeim óþægindum, erfiðleikum og neikvæðri athygli sem getur 

aukið á hegðunarvanda.  Með slöku menntunarstigi er auk þess erfiðara fyrir þessi börn að fá 

vinnu sem ýtir undir að þau leiðist frekar út í afbrot (Barn og Tan 2012).  

Í rannsókn Rubin og fl. sem gerð var í Bandaríkjunum kom fram að þau börn sem 

voru með snemmbúin stöðugleika í búsetuúrræðum áttu það sameiginlegt að vera líklegri til 

að vera laus við hegðunarvandamál, hafa enga fyrri sögu hjá barnaverndarnefnd og að 

blóðforeldrar þeirra væru ekki greindir með geðsjúkdóma. Börn sem voru með engan 

stöðugleka í búsetuúrræðum voru mun líklegri til að verða með hegðunarvandamál (Rubin, 

Oreilly,  Luan og Localio, 2007). Börn og þá sérstaklega drengir sem hafa sögu um mörg 

fósturheimili eru mun líklegri til að komast í kast við lögin og enda í unglingafangelsi. Börn 

sem eru fjarlægð af heimilum vegna gruns um kynferðisofbeldi enda síður í unglingafangelsi 

auk þess sem þau fá betri geðheilbrigðisþjónustu en önnur fósturbörn. Stúlkur eru í miklum 

meirihluta þeirra barna sem eru fjarlægð af heimilum vegna kynferðisafbrota (Jonson-Reid og 

Barth, 2000). Börn sem eru í fósturkerfinu hafa oft upplifað vanrækslu, fátækt og misnotkun. 

Vegna þess eiga þau oft í frávikum tengdum hegðun og þroska. Þessi frávik geta fylgt þeim 

fram á fullorðinsár og dregið úr líkum á að þau verði nýttir þjóðfélagsþegnar (Lindquist og 

Santavirta, 2014). 

Þættir eins og atvinnuleysi, útilokun frá skóla og óstöðugleiki í búsetu hefur 

forspárgildi um glæpi meðal fósturbarna þegar þau eru komin á fullorðinsár. Sýnt hefur verið 

að með því að auka sjálfstraust fósturbarna og kenna þeim lífsleikni dregur úr líkum þess að 
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þau leiðist í afbrot (Barn og Tan, 2012). Í bandarískri rannsókn Cutuli og fleiri sýnir að eftir 

því sem börn eru eldri þegar þau fara í fósturkerfið því líklegra er að þau leiðist út í afbrot. 

Einn af orsakaþáttum er að þau hafa oft búið lengur við slæmar heimilisaðstæður og haft 

skaðlegar fyrirmyndir. Strákar i fósturkerfinu eru líklegri en stúlkur til að komast í kast við 

lögin en aftur á móti eru stúlkur líklegri til að þjást af þunglyndi og kvíða (Cutuli o.fl., 2016). 

Eftirfylgni og meðferðarúrræði vegna andlegrar heilsu fósturbarna er oft á tíðum 

verulega ábótavant og stór hópur barnanna fær enga faglega aðstoð við líðan sinni. Um 

helmingur fósturbarna í Bandaríkjunum uppfylla greiningarviðmið fyrir að minnsta kosti 

einum geðsjúkdómi en aðeins sáralítill hluti fá aðstoð fagaðila eða um 4% (Bruskas, 2008). 

Samkvæmt rannsókn MacWey sem gerð var í Bandaríkjunum eru fósturbörn tíu sinnum 

líklegri til að eiga við geðræn vandamál en önnur börn. Algengustu greiningarnar eru 

mótþróaröskun, þunglyndi, kvíðaröskun og ofvirkni með athyglisbrest (ADHD) (Mcwey, 

2004). Fram kom í rannsókn hjá Garcia og fleirum á fósturbörnum sem einnig var gerð í 

Bandaríkjunum frá aldrinum tveggja til 14 ára að um helmingur barnanna uppfylla 

greiningarviðmið fyrir geðsjúkdóm. Í samskonar rannsókn var niðurstaðan að 42 % barna í 

úrtakinu uppfylltu greiningarviðmið fyrir amk. einum geðsjúkdómi, tæplega þriðjungur fyrir 

tveimur og um 20 % úrtaksins uppfylltu greiningarviðmið fyrir þremur geðsjúkdómum 

(Garcia, O’Brien, Kim, Pecora, Harachi og Aisenberg, 2015). Mikilvægt er að einstaklingar 

fái stuðning og viðeigandi úrræði vegna veikinda sinna til þess að eiga betri möguleika á 

heilbrigðu lífi. 

  Erfitt er fyrir börn að búa við óstöðugleika í fóstri og flakka á milli fósturheimila en 

þau geta farið á mis við umhyggju og öryggi frá umönnunaraðila og komast frekar í kast við 

lögin samanborið við börn sem búa hjá eigin fjölskyldu (Cutuli o.fl., 2016). Drengir sem voru 

settir í fóstur á unglingsárum vegna hegðunarvandamála voru 22 prósentustigum líklegri til að 

fremja glæpi á fullorðinsárum en jafnaldrar þeirra. Þeir drengir sem fóru í fóstur vegna 

vandamála foreldra sinna voru hins vegar 20 prósentum ólíklegri en drengir með 

hegðunarvanda að brjóta af sér (Lindquist og Santavirta, 2014). 

Ein sterkasta forspáin fyrir glæpsamlegri hegðun og afleiðingum hennar er bakgrunnur 

fjölskyldunnar. Í rannsókn Joseph J. Doyle var farið yfir gögn frá lögreglu um handtökur og 

rannsóknargögn frá barnavernd í Illinois  sem náði yfir mál 23.000 barna. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar voru að þau börn sem höfðu verið tekin út af heimilinu voru tvisvar 

sinnum til þrisvar sinnum líklegri til að leiðast í afbrot en börn sem barnavernd hafði afskipti 

af en setti ekki í fósturráðstöfun (Doyle, 2007). Í rannsókn sem skoðaði brotaferill barna og 
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unglinga með tilliti til hvort þau höfðu reynslu af fósturkerfinu mátti sjá að ungmenni sem 

höfðu verið í fóstri leiddust fyrr í afbrot, eyddu lengri tíma í fangelsi og voru með fleiri brot á 

sakaskrá (Bruskas, 2008). 

Foreldrahlutverkið 

Mikil framför hefur orðið í barnaverndarmálum víða í Evrópu síðustu 15 ár. Markvisst 

hefur verið unnið að því að af stofnanavæða fósturkerfið. Í Rúmeníu hefur verið dregið 

verulega úr því að fósturbörnum sé komið fyrir á stofnunum en yfir 90.000 börn hafa verið 

færð úr slíku úrræði yfir í betri kosti og þó að enn séu um 8.000 börn á fósturstofnunum er 

markmið yfirvalda í Rúmeníu að árið 2022 tilheyri það úrræði sögunni til. Yfirvöld í Búlgaríu 

stefna á sömu braut og fleiri lönd í Evrópu hafa einsett sér að börn undir 3 ára aldri fari ávallt 

í önnur úrræði þar sem tengslamyndun þeirra býður verri skaða en hjá eldri börnum sem hafa 

þegar myndað viss grunntengsl (Damaging to children, damaging to society, e.d.). 

  Þegar börn eru tekin af heimilum sínum og sett í fóstur upplifa þau sig oft sem þau séu 

kúguð. Með fá eða jafnvel engin tækifæri til tjá eigin skoðanir, langanir eða tilfinningar 

upplifa þau sársauka og ráðaleysi sérstaklega ef stuðningur fósturforeldranna er ekki eins 

mikill og þau þurfa á að halda. Til að skilgreina kúgun og yfirráð hjá börnum í fóstri hefur 

verið sett fram viðmið í fimm liðum, en eitt af skilyrðunum er nauðsynlegt til að ákvarða 

hvort skilgreindur hópur sé raunverulega kúgaður. 

1.       Hagnýting, börn eru stofnanavædd af barnaverndarkerfinu 

2.       Útskúfun 

3.       Máttleysi, börn hafa ekki tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanir sem varða framtíð  

sína og upplifa stjórnleysi á eigin lífi. 

4.       Menningarlegur munur, fósturbarn tilheyrir minnihlutahópi með því að alast ekki 

upp hjá foreldrum sínum. Hann er ósýnilegur í umræðunni hjá ríkjandi hópi. 

5.       Ofbeldi 

Sýnt hefur verið fram á að börn hjá fósturforeldrum upplifi oft ekki aðeins eitt af viðmiðunum 

heldur öll fimm (Bruskas, 2008). Rannsókn var gerð í því skyni að kanna hvað einkennir þær 

fósturfjölskyldur sem gengur vel með börn í langtímavist. Langtímavist var skilgreind þannig 

að barn væri búið að vera í fóstri í eitt ár eða lengur. Fósturforeldrarnir svöruðu könnun um 

samband foreldra og barns, Parent-Child Relationship Inventory (PCRI). Spurningarnar voru 

flokkaðar í sjö kvarða sem mæla: 1) Stuðning foreldra, 2) ánægju með foreldrahlutverkið, 3) 
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þekking á barninu, 4) samskipti, 5) agi, 6) hæfni til að stuðla að sjálfstæði barnsins og 7) 

mælir hugsunarhátt um kynhlutverk. PCRI prófið mælir tvö gildi, ef foreldrar reyna að gefa 

villandi svör eða lýsa sambandinu við barnið á óraunhæfan máta. Einnig var The Parent 

Alliance Measure (PAM) próf notað til að mæla styrk sambands á milli fósturforeldra og 

barns. PAM prófið samanstendur af 20 atriðum og gefur góða vísbendingu um að hve miklu 

leyti foreldrar telji sig vera í sambandi, samskiptum og virðingu fyrir uppeldi barna sinna. 

Niðurstöður sýndu að þeir foreldrar sem sýna fósturbörnum stuðning, hafa góð samskipti, 

setja reglur og hafa ánægju af foreldrahlutverkinu voru þeir foreldrar sem voru oftar með börn 

í langtímafóstri. Þessir foreldrar sýna einnig minni streitu í sambandi við foreldrahlutverkið 

og eru líklegri til að hafa stuðningsnet til að aðstoða þau. Það að vera fósturforeldri getur 

verið mjög krefjandi og því er mikilvægt að þeir hafi gott tengslanet í kringum sig og geti 

leitað til annarra eftir aðstoð ef þess þarf (Crum, 2010). 

  Í norskri rannsókn sem gerð var á 3758 fósturforeldrum árið 2010 var farið yfir 

spurningar tengdar viðhorfum og líðan þeirra í fósturforeldrahlutverkinu. Þar svöruðu 67 % 

fósturforeldranna að það erfiðasta við að vera fósturforeldri væri að takast á við hegðun og 

viðbrögð fósturbarnsins. Um 79 % fósturforeldranna sögðu áskorunina vera meiri en margir 

halda og 54 % áskorunina hafa verið meiri en þau gerðu upphaflega ráð fyrir. Hins vegar 

svöruðu 77% að hlutverkinu fylgi meiri gleði en áhyggjur og aðeins 13% sem svöruðu að 

áhyggjurnar vægju þyngra en gleðin og að ef þau ættu að velja upp á nýtt kysu þau að gerast 

ekki fósturforeldrar. Fram kom að 88% fósturforeldranna fannst frábært að finna að hægt sé 

að hjálpa barni til betri framtíðar og 76 % fósturforeldranna myndu mæla með því að aðrir 

gerðust fósturforeldrar líka (Barnaverndarstofa, 2018). 

 

Samantekt og rannsóknarspurningar 

  Líkt og nefnt var hér að framan reynist það börnum oft sársaukafull reynsla að 

vera sett í fóstur jafnvel þar sem aðstæður þeirra voru bágar fyrir. Algengt er að fósturbörn 

upplifi vantraust og öryggisleysi og eiga erfiðara með tengslamyndun en önnur börn. En sterk 

og traust tengsl við umsjáraðila fyrstu árin er undirstaða góðrar andlegrar heilsu síðar á ævinni 

(Ainsworth, 1969). Rannsóknir sína að stór hluti fósturbarna uppfylla greiningarviðmið fyrir 

að minnsta kosti einum geðsjúkdómi (Bruskas, 2008). Börn sem alast upp innan 

fósturkerfisins eru líklegri til þess að eiga við ýmis félagsleg vandamál síðar á ævinni líkt og 

heimilisleysi, lágt menntunarstig og atvinnuleysi (Avery, 2010). Þau eiga oftar við alvarlegri 

hegðunar- og tilfinningavanda ásamt því að eiga frekar við námserfiðleika samanborið við 
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börn úr öðrum áhættuhópum (Sullivan, Jones og Mathiesen, 2010). Einnig eru fósturbörn 

margfalt líklegri til þess að leiðast í afbrot en önnur börn (Doyle, 2007). Þessir margþættu 

erfiðleikar sem börn innan fósturkerfisins þurfa að takast á við koma meðal annars vegna 

skorts á öruggum tengslum og stöðugleika í búsetu. Börn í þessari stöðu hafa oft upplifað 

vanrækslu, misnotkun og ofbeldi og því geta hegðunarerfiðleikar þeirra og hærri afbrotatíðni 

einnig verið komin til vegna skorts á heilbrigðum fyrirmyndum í lífinu. Það rímar við 

kenningu Bandura um herminám, þeirra fyrirmyndir geta verið slæmar og herminám barnanna 

byggist á þessum skaðlegu fyrirmyndum (Bandura, 1986). 

Sú staða getur komið upp að foreldrar geti ekki annast börnin sín, og geta þær 

aðstæður verið bæði tímabundnar og varanlegar. Úrræði þurfa að vera til staðar fyrir þau börn 

sem þurfa á aðstoð barnaverndaryfirvalda að halda. Að senda barn í fóstur er ekki léttvæg 

ákvörðun tekin í skyndi og á úrræði sem þetta alltaf vissan aðdraganda. Í mörgum tilvikum 

áður en til þess kemur að börn eru fjarlægð af heimilum og komið fyrir á fósturheimili þá hafa 

þau gengið í gegnum erfiða reynslu en auk þess er sú upplifun að vera tekinn af heimilinu 

sínu og þurfa að yfirgefa foreldra sína þeim oft mjög sársaukafull lífsreynsla. Börn sem þurfa 

á fósturúrræðum að halda eru útsettari fyrir ýmsum erfiðleikum á lífsleiðinni. 

Í þessari rannsókn verður skoðað hvort fósturforeldrar hafi meiri áhyggjur af 

fósturbörnum sem eru í þeirra umsjá heldur en blóðforeldrar hafa af eigin börnum. Fósturbörn 

koma oft úr erfiðum aðstæðum og tilheyra margvíslegum áhættuhópum bæði námslega, 

andlega, félagslega auk þess sem þau eru líklegri til þess að leiðast út í glæpi (Cutuli o.fl., 

2016). Vegna þess hve mikið hallar á fósturbörn í þeirra uppvexti teljum við að 

fósturforeldrar hafi meiri áhyggjur af fósturbörnum sínum en aðrir foreldrar. 

Tilgátur okkar eru eftirfarandi: 

1. Fósturforeldrar hafa meiri áhyggjur af fósturbörnum sínum heldur en blóðforeldrar af 

börnum sínum. 

2. Fósturbörn sýna meiri áhættuhegðun heldur en börn sem eru hjá blóðforeldrum sínum. 

3. Fósturbörn eru líklegri til að vera með hegðunarvandamál og eru oftar með líkamleg 

eða andleg veikindi. 

4. Fósturbörn sýna meiri hvatvísi heldur en börn sem eru hjá blóðforeldrum sínum. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Gögnin sem rannsóknin byggir á eru fengin úr könnuninni „The 2010 EU Kids Online 

Survey”. Þátttakendur voru í heildina 25.142 einstaklingar og voru á aldrinum 9  til 16 ára. 

Kynjahlutfall í heildarúrtakinu voru drengir 50,3% og stúlkur 49,7%. Heildarfjöldi barna hjá 

fósturforeldrum voru 69 einstaklingar og skiptist kynjahlutfallið þannig að drengir voru 

52,1% og stúlkur 47,8%. Aðeins er eitt barn á heimili í úrtakinu og eru forsjáraðilar barnanna 

einnig þátttakendur í rannsókninni. 

 

Aðferð og gögn 

Rannsókn þessi er fylgnirannsókn. Gögnunum var safnað að vori og sumri til árið 

2010 og náði til 25 Evrópulanda. Þeim var aflað með tveimur gagnasöfnunar aðferðum og 

voru þær mismunandi eftir löndum. Þátttakendur svöruðu spurningalista rafrænt með aðstoð 

frá rannsakanda, Computer-assisted personal interviewing (CAPI) en þá hittir rannsakandi 

þátttakanda og leggur fyrir hann staðlaðan spurningalista. Einnig var lagður fyrir 

spurningalisti á pappír, Paper-and-Pencil Interviewing (PAPI). Til að tryggja gæði gagnanna 

þá lagði spyrill spurningalistann fyrir þátttakendur en einnig voru spurningalistarnir hannaðir 

með tilliti til þess að minnka líkurnar á kerfisbundinni villu.  

Til að draga úr tilviljunarkenndri villu var lagt upp með að svörunin í hverju landi 

fyrir sig miðuðust við ákveðin fjölda einstaklinga. Þó er möguleikinn á tilviljunarkenndri villu 

hærri í einstökum spurningum þar sem svörunin er lág. 

Úrtakið í könnuninni var tekið handahófskennt og var með um það bil 1000 börnum  

og 1000 forsjáraðilum frá hverju landi. Þátttakendur fengu staðlaðan spurningalista þannig að 

rannsóknin er samanburðarhæf á milli landa.  

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru að lítill hluti úrtaksins tilheyrðu hópi 

fósturforeldra eða um 69 einstaklingar og þar af var helmingur fósturforeldranna frá Litháen. 

 

Framkvæmd 

London school of economics and political science var með yfirumsjón 

rannsóknarinnar í samstafi við Evrópusambandið sem styrkti þessa rannsókn. 
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Úrvinnsla gagna 

Alls fengust 25.142 svör úr könnuninni. Af þeim voru 24.114 svör frá börnum og 

blóðforeldri sínu og 69 svör frá börnum og fósturforeldri sínu. Gerðar voru krosstöflur og 

borið saman áhættuhegðun barna og kannað hvort áhyggjur foreldra og fósturforeldra væri í 

samræmi við niðurstöður úr þeim. Gert var Pearson kí-kvaðrat marktektarpróf til að sjá hvort 

það væri tölfræðilega marktækur munur á svörum þátttakenda. Miðað var við 95% 

öryggismörk α = 0,05. Til að mæla áhrifastærð á úrtakinu var gert Cramer‘s V próf sem mælir 

tengsl á milli breytna. Mæligildin fyrir Cramer‘s V eru frá 0 til +1 þar sem 0,1til 0,2 sýnir 

veik tengsl, 0,3 til 0,4 sýnir meðalsterk tengsl og 0,5 til 1,0 sýnir sterk tengsl á milli breyta 

(Field, 2013). 

Gagna og tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) var notað 

við úrvinnslu gagnanna. Framkvæmdar voru krosstöflur (e. Crosstabs), Perarson kí-kvaðrat 

marktektarpróf (e. Perarson Chi-Square) og Cramer‘s V fylgnistuðull. Exel töflureiknir var 

notaður við gerð taflna.  

 

Mælingar 

Við úrvinnslu rannsóknarinnar voru skoðuð svör foreldra og fósturforeldra og þau 

borin saman við svör barnanna og athugað hvort samræmi væri á milli þeirra. Frumbreytan 

eru foreldrar, fósturforeldrar og börn þeirra en fylgibreytur eru svör barnanna og foreldranna 

um börnin. Bæði frumbreytur og fylgibreytur eru á nafnkvarða og því voru gerðar krosstöflur 

til að sjá hvort munur væri á svörum foreldra og fósturforeldra varðandi áhættuhegðun og 

líðan barna sinna. Einnig voru gerðar krosstöflur til að sjá hvort munur væri á svörum barna 

og fósturbarna varðandi áhættuhegðun og hvatvísi. Perarson kí-kvarðrat próf var notað til að 

kanna hvort marktækur munur væri á svörum einstakra spurninga og Cramer‘s V fylgnistuðull 

var notaður til að skoða fylgni og tengsl milli breytnanna.  

Við úrvinnslu gagnanna voru eftirfarandi spurningar notaðar úr gagnasafninu. Svör 

foreldra við hversu miklar áhyggjur þeir hafa af börunum og er sú spurning í níu liðum. Spurt 

var um eftirfarandi: Þegar þú hugsar um barnið þitt, hvað af eftirfarandi hefur þú miklar 

áhyggjur af? Svarmöguleikinn var já / nei kvarði. Hvernig þeim gengur í skóla, Er strítt eða 

komið illa fram við af öðrum börnum, drekki of mikið áfengi eða noti fíkniefni, sjái 

óviðeigandi efni á netinu, hvort að ókunnugir hafi sambandi við þau í gengum netið, hvort 

þau séu kynferðislega virk, verði fórnarlömb glæpa, komist í kast við lögin og um að þau 
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lendi í umferðaslysi. Einnig svöruðu þau um andlega og líkamlega líðan barnanna. 

Svarmöguleikinn var já / nei kvarði. Spurt var um eftirfarandi: Hvort þau hafa líkamlega 

fötlun, hvort þau hafi líkamleg eða andleg veikindi, hvort þau hafi hegðunarvandamál, hvort 

þau glími við námserfiðleika, hvort þau hafi aðra fötlun eða veikindi, ekkert af þessu á við og 

þau vita ekki svarið. 

Svör barnanna við áhættuhegðun var í sjö liðum. Svarmöguleikinn var já / nei kvarði. 

Spurt var um eftirfarandi: hvort það hefði orðið ofurölvi, hvort það hafi skrópað í skóla án 

vitundar foreldra, hvort það hafi stundað kynlíf, hvort það hafi lent í útistöðum við kennara 

vegna slæmrar hegðunar, hvort það hafi komist í kast við lögin eða að ekkert af þessu eigi við. 

Einnig svöruðu börnin spurningum um hvatvísi sína. Svarmöguleikinn var á þriggja 

punkta Linkert kvarða og voru eftirfarandi möguleikar í boði: Á mjög vel við, á aðeins við og 

á ekki við. Spurt var hvort þau geri hættulega hluti sér til skemmtunar og hvort þau 

framkvæmi hvetjandi hluti þó þeir séu hættulegir. Svörin voru síðan borin saman og kannað 

hvort samræmi væri á milli áhættuhegðunar barna og áhyggjum foreldra og fósturforeldra af 

þeim. 

 

Niðurstöður 

Tafla eitt sýnir að það er tölfræðilega marktækur munur á svörum barnanna við 

flestum spurningunum nema þar sem spurt er um hvort þau hafi orðið ofurölvi og þeirri þar 

sem þau neita að svara ofangreindum spurningum en þar er ekki tölfræðilega marktækur 

munur og er því núlltilgátunni við þeim spurningum hafnað (p < 0,05).1 Styrkur tengslanna 

var mældur með fylgnistuðlinum Cramer‘s V og sýnir niðurstaðan að tengslin milli breyta eru 

almennt séð lítil sem engin þó þau séu tölfræðilega marktæk þar sem gildin fara ekki yfir 0,1. 

 

 

 

 

                                                           
1 Þær spurningar uppfylla ekki forsendur um væntitíðni þar sem munurinn reyndist ekki marktækur (p < 0,05). 
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Tafla 1. Svör barna við spurningum um áhættuhegðun 

          

Börn 

foreldra     

(%) 

Börn 

fóstur-

foreldra     

( %) p-gildi 
Cramer's 

V 

Hefur þú orðið ofurölvi 

  

9,4 14,8 0,150 0,025 

Skrópað í skóla, án vitundar foreldra 

 

11,6 16,9 0,000 0,033 

Stundað kynlíf 

   

5,9 9,3 0,003 0,034 

Lent í útstöðum við kennara vegna slæmrar hegðunar 14,4 20,0 0,003 0,030 

Komist í kast við lögin 

  

3,2 4,6 0,000 0,034 

Ekkert af þessu 

   

75,3 66,2 0,000 0,033 

Neitar að svara       3,6 5,8 0,934 0,010 

 

Tafla tvö sýnir að það er tölfræðilega marktækur munur á svörum barnanna við báðum 

spurningunum um hvatvísi þeirra (p < 0,05). Styrkur tengslanna var mældur með 

fylgnistuðlinum Cramer‘s V og og sýnir niðurstaðan að tengslin milli breyta eru lítil sem 

engin þar sem gildin fara ekki yfir 0,1. 

 

Tafla 2. Svör barna við spurningum um hvatvísi         

          

Börn 

foreldra 

- á mjög 

vel við     

(%)  

Börn 

fóstur-

foreldra 

- á mjög 

vel við     

( %) p-gildi 
Cramer's 

V 

Geri hættulega hluti mér til skemmtunar 

 

3,8 4,5 0,045 0,022 

Ég framkvæmi hvetjandi hluti, þó að þeir séu hættulegir 6,6 8,8 0,001 0,027 

 

Tafla þrjú sýnir að það er tölfræðilega marktækur munur á svörum foreldra við flestum 

spurningunum nema þeim sem snýr að hvernig börnunum gangi í skóla og að áhyggjum hvort 

þau lendi í umferðarslysi en þar er ekki tölfræðilega marktækur munur og því er núlltilgátunni 

við þeim spurningum hafnað (p < 0,05).2 Styrkur tengslanna var mældur með fylgnistuðlinum 

Cramer‘s V og sýnir niðurstaðan að tengslin milli breyta eru hverfandi þar sem gildin fara 

ekki yfir 0,1. 

 

 

                                                           
2 Þær spurningar uppfylla ekki forsendur um væntitíðni þar sem munurinn reyndist ekki marktækur (p < 0,05). 
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Tafla fjögur sýnir að það er tölfræðilega marktækur munur á svörum foreldra við 

flestum spurningunum nema þar sem spurt er um líkamleg veikindi og líkamlega fötlun en þar 

er ekki tölfræðilega marktækur munur og því er núlltilgátunni við þeim spurningum hafnað (p 

< 0,05).3 Styrkur tengslanna var mældur með fylgnistuðlinum Cramer‘s V og sýnir 

niðurstaðan að tengslin milli breyta eru hverfandi þar sem gildin fara ekki yfir 0,1. 

 

Tafla 4. Svör foreldra við spurningum um andlega og líkamlega líðan barna sinna 

          

Foreldrar     

(%) 

Fóstur-

foreldrar     

( %) p-gildi 
Cramer's 

V 

Líkamlega fötlun 

   

0,5 1,4 0,240 0,019 

Líkamleg veikindi 

   

0,8 1,4 0,916 0,010 

Andleg veikindi 

   

0,5 4,3 0,000 0,034 

Hegðunar vandamál 

   

1,5 7,2 0,000 0,048 

Námserfiðleikar 

   

3,8 11,6 0,000 0,042 

Önnur fötlun eða veikindi 

  

1,4 7,2 0,000 0,039 

Ekkert af þessu 

   

92,0 73,9 0,000 0,061 

Veit ekki         0,6 1,4 0,003 0,029 

 

                                                           
3 Þær spurningar uppfylla ekki forsendur um væntitíðni þar sem munurinn reyndist ekki marktækur (p < 0,05). 

 

Tafla 3. Áhyggjur foreldra af börnum sínum 

          

Foreldrar     

(%) 

Fóstur-

foreldrar     

( %) p-gildi 
Cramer's 

V 

Hvernig þeim gengur í skóla 

  

43,7 42,0 0,058 0,023 

Er strítt eða komið illa fram við af öðrum börnum  30,0 23,2 0,000 0,033 

Drekki of mikið áfengi eða noti fíkniefni 

 

18,5 15,9 0,001 0,031 

Sjái óviðeigandi efni á netinu 

  

27,6 14,5 0,000 0,043 

Ókunnugir hafi sambandi við þau í gengum netið 29,1 18,8 0,000 0,033 

Séu kynferðislega virk  

  

11,6 11,6 0,000 0,033 

Verði fórnarlömb glæpa 

  

29,0 13,0 0,008 0,028 

Komist í kast við löginn  

  

14,2 11,6 0,035 0,024 

Lendi í umferðarslysi     39,5 27,5 0,123 0,021 
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Umræður 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort fósturforeldrar hefðu meiri áhyggjur af 

börnum sínum en aðrir foreldrar en auk þess var áhættuhegðun skoðuð og hvatvísi unglinga.  

Íslenskar rannsóknir um þetta efni eru afar fáar en þessi málaflokkur hefur verið töluvert 

meira rannsakaður víða erlendis. Niðurstöður rannsóknarinnar er sú að það er munur á milli 

hópanna en samkvæmt Cramer’s V fylgnistuðli eru ekki tengsl á milli breytnanna og því er 

munurinn á milli hópanna hverfandi og þar af leiðandi er tilgátunni okkar hafnað. 

  Þegar svör barnanna við spurningunni um hvort þau hafi skrópað í skóla án vitundar 

foreldra var skoðuð kom í ljós að fósturbörn svöruðu þessari spurningu oftar játandi en aftur á 

móti þegar svör foreldra voru skoðuð um hvort þau hafi áhyggjur af námsframvindu barna 

sinna reyndist ómarktækur munur á áhyggjum foreldra. Rannsóknir hafa sýnt að fósturbörn 

eigi erfiðara uppdráttar í skólakerfinu heldur en önnur börn. Í rannsókn Scherr (2007) kom 

fram að börn frá fósturheimilum lenda oftar í útistöðum í skólakerfinu heldur en önnur börn. 

Þeim er oftar vísað úr skóla, bæði tímabundið og varanlega. Eins og kom fram í rannsókn 

Kirk o.fl. (2011) þá eiga fósturbörn í meiri námserfiðleikum en önnur börn og eru líklegri til 

að skipta oftar um skóla. Einnig er brottfall úr skóla hjá fósturbörnum meira en hjá börnum úr 

öðrum áhættuhópum eins og til dæmis börn fátækra foreldra eða einstæðra mæðra. Fram kom 

í rannsókn Day og o.fl. (2011) að börn sem hafa verið í fóstri eru líklegri en önnur börn til að 

hætta í námi en það að skipta oft um skóla getur reynst þeim erfitt og streituvaldandi. Aftur á 

móti þegar litið var á svör foreldra um hvort þau hefðu áhyggjur af börnum sínum og 

framgöngu þeirra í skóla leiddu niðurstöður í ljós að það var ekki marktækur munur á þessum 

hópum. Fósturforeldrar höfðu ekki marktækt meiri áhyggjur af börnum sínum en aðrir 

foreldrar. Við skoðun á gögnunum má sjá að þegar foreldrar svöruðu hvort börn þeirra væru 

með námserfiðleika reyndist vera marktækur munur á svörum þeirra. Börn fósturforeldra eiga 

við töluvert meiri námserfiðleika að stríða heldur en börn annara foreldra. Samkvæmt Vacca 

(2008) mæta fósturbörn oft skilningsleysi í skólakerfinu. Starfsfólk skólanna skortir gjarnan 

þekkingu til að mæta þörfum barnanna. Þar sem börn í fósturkerfinu eru oft með svo tíð 

skólaskipti, þá er algengt að gögn um námsframvindu fylgi ekki með ásamt upplýsingum frá 

fulltrúum barnaverndarnefndar. Því vekur það athygli að fósturforeldrar hafi ekki meiri 

áhyggjur af því hvernig börnunum gangi í skóla í ljósi þess að börn í fóstri eru mun líklegri til 

þess að vera með meiri námserfiðleika en önnur börn. Fósturbörn þurfa aukna aðstoð vegna 
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námserfiðleika sinna, þau mæta síður skilningi vegna vandans og geta því átt erfitt uppdráttar 

innan veggja skólans. Þegar börnin voru spurð hvort þau hefðu lent í útistöðum við kennara 

vegna slæmrar hegðunar leiddu niðurstöður í ljós að það var marktækur munur á svörum 

þeirra. Fósturbörn voru mun líklegri til að eiga í útistöðum við kennara. Rannsókn Allen o.fl. 

(2010) komst að þeirri niðurstöðu að eftir því sem fósturbörn flytja oftar á milli skóla því 

slakari verða tengsl þeirra við starfsfólk skólans og samnemendur sína. Tíð skólaskipti geta 

valdið rótleysi í lífi barna og aukið á hegðunarvanda þeirra. Samkvæmt Sullivan o.fl. (2010) 

kom fram að skólayfirvöldum og fósturforeldrum skortir oft þolinmæði og getu til að takast á 

við vanda barnanna. Mikilvægt er að draga úr flutningi á milli skólastofnana eins og kostur er 

(Allen o.fl., 2010). Tíð skólaskipti geta haft mikil áhrif á félagslega stöðu barnanna. 

Spurningin um hvort foreldrar hafi áhyggjur af því hvort börnunum þeirra sé strítt af öðrum 

börnum leiddi í ljós að foreldrar í rannsókninni höfðu marktækt meiri áhyggjur af því heldur 

en fósturforeldrar. Fósturbörn eru líklegri til að aðlagst síður félagslega og eiga frekar í 

erfiðleikum með tengslamyndun. Einnig eru tilfinningavandamál, hegðunarerfiðleikar og 

andleg veikindi algengari hjá fósturbörnum en hjá öðrum börnum (Málfríður Lorange o.fl., 

2012).  

Þær spurningar sem lutu af hvatvísi barnanna reyndust báðar með tölfræðilega 

marktækum mun þar sem fósturbörn sýna meiri vilja til að framkvæma hættulegri hluti en 

önnur börn. Samkvæmt kenningum Bandura (1986) þá er umhverfi, hegðun og hugsun 

einstaklingsins lykilatriði í þroska hans. Ef börn hafa búið við slæmar aðstæður fyrstu ár ævi 

sinnar þá er hætta á að það fylgi þeim áfram út í lífið því þau læra af umhverfi sínu. Þeirra 

fyrirmyndir geta verið slæmar og herminám þeirra byggist þá á þessum lélegu fyrirmyndum. 

Þannig lærist skaðlegt hegðunarmynstur sem erfitt getur reynst breyta (Santrock, 2013).  Í 

rannsókn Doyle (2007) kom fram að bakgrunnur fjölskyldunnar er talin vera ein sterkasta 

forspáin fyrir því hvort börn leiðist út í afbrot. Börn sem fóru í fósturráðstöfun voru tvisvar til 

þrisvar sinnum líklegri til að fremja afbrot en önnur börn. Bruskas (2008) rannsakaði 

brotaferil barna og komst að þeirri niðurstöðu að börn í fósturkerfinu leiddust fyrr í afbrot, 

voru með fleiri brot á sakaskrá og eyddu lengri tíma í fangelsi. Það kemur heim og saman við 

svör barnanna um hvort að þau hafi komist í kast við lögin. Fósturbörnin svöruðu frekar 

spurningunni játandi miðað við önnur börn, en aftur á móti þegar svör foreldra voru skoðuð 

við spurningunni um hvort að þau hafi áhyggjur af því að börn þeirra komist í kast við lögin 

kom í ljós að foreldrarnir höfðu marktækt meiri áhyggjur af því en fósturforeldrarnir. 

Niðurstaða rannsóknar Cutuli o.fl. (2016) leiddi í ljós að strákar sem eru í fósturkerfinu eru 
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mun líklegri til að leiðast út í afbrot og að eftir því sem börnin voru eldri þegar þau fóru í 

fósturkerfið því meiri líkur voru á því að þau leiddust út í afbrot. Rannsókn Jonson-Reid o.fl. 

(2000) leiddi í ljós að þau börn sem hafa verið á mörgum fósturheimilum eru mun líklegri til 

að komast í kast við lögin og enda í unglingafangelsi en önnur börn. Þau eiga oftar í 

hegðunar- og þroskavandamálum sem geta fylgt þeim fram á fullorðinsár og dregið úr líkum 

þeirra til að eiga í heilbrigðum samböndum (Lindquist, 2014). Þegar litið er á stöðu 

fósturbarna í samfélaginu út frá álagskenningu Merton þá eru þau hópur sem hefur ekki sömu 

tækifæri og aðrir til að ná markmiðum samfélagsins. Það veldur meira álagi við að reyna að 

finna leiðir til að ná markmiðum samfélagsins. Þau eiga erfitt með að fara algengustu leiðina 

að markmiðunum sem er fylgispekt því þau hafa oft ekki tækifæri til að að ná sér í góða 

menntun sem eykur möguleikana á góðri vinnu og þéna þannig peninga. Algengara er að þau 

fari í nýbreytni en þá nálgast þau markmið samfélagsins með ólöglegum leiðum 

(Merton,1938). Í Bandaríkjunum er hætta á því að þegar fósturbörn verði 18 ára að þá detti 

þau út úr fósturkerfinu, missi rétt á stuðningi og verði jafnvel heimilislaus. Það getur leitt til 

þess að þau gefist upp á að reyna að ná markmiðum samfélagsins og leiðunum til að ná þeim. 

Þá falla þau undir þá aðlögun Merton sem hann kallar undanhald en þar eru einstaklingar sem 

hafa gefist upp á markmiðum samfélagsins og leiðunum að þeim (Merton,1938). Kenningar 

Mertons falla því vel að þeirri stöðu sem fósturbörn þurfa að upplifa og hvernig uppbygging 

samfélagsins felur í sér mismunun og fordóma gagnvart ákveðnum hópum. 

Spurningin sem foreldrar svöruðu um hvort barnið þeirra væri með hegðunarvandamál 

sýndi að það er tölfræðilega marktækur munur á svörum foreldranna, þar sem niðurstaðan 

leiddi í ljós að fósturbörn eru með mun meiri hegðunarvandamál en börn annara foreldra. 

Margar ástæður geta legið að baki þessum hegðunarvanda en fósturbörn hafa oft farið á mis 

við eðlilega tengslamyndun sem getur valdið þeim miklum erfiðleikum bæði sem börn og á 

fullorðinsaldri. Á fyrsta ári barnsins skiptir miklu máli að vel sé staðið að umönnun þess og 

tengsl við umönnunaraðila séu stöðug. Samkvæmt Bowlby (1969) þá getur það haft skaðleg 

áhrif á barnið ef tengslamyndun tekst illa til. Þegar barn er í erfiðum aðstæðum og á foreldra 

sem hafa ekki getu eða vilja til að sjá um þarfir barnsins þá er hætta á að barnið fari á mis við 

þessa nauðsynlegu tengslamyndun sem þróast á fyrsta árinu. Áður en börn fara í fósturkerfið 

fara þau í gegnum ákveðið ferli sem tekur tíma þar til börn eru fjarlægð af heimilum í 

öruggara umhverfi. Börn sem eru í fósturkerfinu hafa oft upplifað mikla vanrækslu af hendi 

umönnunaraðila, þau hafa jafnvel liðið skort á ást og umhyggju sem er svo mikilvæg á fyrsta 

ári þegar þau eru að mynda tengsl. Þegar barn stríðir við tengslaröskun getur það átt í 
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erfiðleikum með að mynda tengsl við aðra bæði sem barn og á fullorðinsárum. Einnig getur 

langvinn streita haft slæmar afleiðingar fyrir fósturbörn en niðurstöður rannsóknar Fisher o.fl. 

(2006) sýndi að fósturbörn upplifa oft langvarandi streitu sem getur haft víðtæk áhrif á þroska 

þeirra. Langvarandi streita getur valdið sálrænum einkennum á borð við þunglyndi, 

hegðunarvandamál og erfiðleika við að mynda tengsl. Bruskas (2008) telur að það sé 

mikilvægt að skima kerfisbundið fyrir þessum veikindum hjá fósturbörnum til að fyrirbyggja 

að þau fylgi þeim fram á fullorðinsár. Að auki komust Rubin o.fl. (2007)  að þeirri niðurstöðu 

að börn sem bjuggu við lítinn stöðugleika í búsetuúrræðum voru mun líklegri til að vera með 

hegðunarvandamál.  

Svör foreldra við spurningunni um andleg veikindi barna sinna sýndi að það er 

tölfræðilega marktækur munur á svörum foreldranna þar sem niðurstaðan gaf til kynna að 

börn fósturforeldra glíma við meiri andleg veikindi. En niðurstöður rannsóknar Bruskas 

(2008) sýndi að helmingur fósturbarna uppfylltu greiningarviðmið fyrir að minnsta kosti 

einum geðsjúkdómi en aðeins lítill hluti þeirra fær aðstoð fagaðila. Algengustu greiningarnar 

samkvæmt rannsókn Mcwey (2004) eru þunglyndi, kvíðaröskun, mótþróaröskun og ofvirkni 

með athyglisbrest ADHD. Samkvæmt Cutuli o.fl. (2016) eru stúlkur líklegri til að þjást af 

þunglyndi og kvíða.  

Þegar foreldrar svöruðu spurningunni um hvort börnin hefðu aðra fötlun eða veikindi 

þá sýndu niðurstöður að fósturbörnin voru mun líklegri til þess að hafa slíkt en önnur börn í 

rannsókninni. Fósturbörn eru líklegri til að verða fyrir misnotkun og ofbeldi. Greindarvísitala 

og hugræn geta þeirra er almennt lægri en jafnaldra þeirra og því er skólagangan þeim oft 

erfið. Þau eru einnig almennt minni, léttari og seinni í þroska en þau börn sem alast upp hjá 

sinni fjölskyldu (Damaging to children, damaging to society, e.d.).  

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið um fósturbörn taka oft til þeirra vandamála sem 

þau glíma við bæði andlega og líkamlega. Fáar rannsóknir eru til sem snúa að getu 

fósturforeldra til að takast á við vanda barnanna. Til að fósturforeldrar geti tekist á við 

vandann sem hrjáir börnin þurfa þeir að vera vel upplýstir um aðstæður þeirra og líðan. 

Mikilvægt er að fósturforeldrar treysti sér til að takast á við ólíkar þarfir þessara barna, því er 

það mikilvægt að vanda valið vel og finna réttu fósturforeldrana sem henta hverju barni. Það 

dregur úr líkum á fósturrofi og stuðlar þannig að meiri stöðugleika og öryggi í lífi barnanna. 

Þegar vel er unnið að fósturráðstöfun eru líkur á traustri tengslamyndun milli fósturforeldra 

og barnanna sem getur þá dregið úr tíðum skólaskiptum og aukið eftirfylgni með 
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námsframvindu þeirra ásamt því að fósturbörnin tapa þá síður félagslegum tengslum við 

skólafélaga sína.  

  Þegar börn eru tekin af heimilum sínum upplifa þau sig oft án málsvara og getur það 

ýtt undir tortryggni gagnvart fósturkerfinu. Því er mikilvægt að fósturforeldrar séu meðvitaðir 

um þetta og veiti þeim stuðning og hlusti á þau. Í rannsókn Crum (2010) kom í ljós að þeir 

foreldrar sem sýna fósturbörnum stuðning, hafa góð samskipti, setja reglur og hafa ánægju af 

foreldrahlutverkinu henta best sem fósturforeldrar. Einnig er mikilvægt fyrir þessar 

fjölskyldur að hafa gott tengslanet því að hlutverk fósturforeldra getur verið mjög krefjandi og 

þá er gott að hafa góða að sem geta aðstoðað ef þess reynist þörf.  

Þrátt fyrir að margar rannsóknir styðji að fósturbörn geti átt erfiðara uppdráttar en 

önnur börn þá gáfu niðurstöður rannsóknarinnar okkar ekki til kynna að fósturforeldrar hefðu 

meiri áhyggjur af börnum sínum en aðrir foreldrar. Þetta viðfangsefni virðist vera lítið 

rannsakað, þar sem sjónarhorn fósturforeldra kemur fram og er notað í hagnýtum tilgangi.    

Þó að rannsóknin EU Kids Online Survey sé stór í heild sinni með yfir 25 þúsund 

þátttakendur frá 25 löndum, þá var einungis lítill hluti af rannsókninni sem tilheyrði hópi 

fósturforeldra eða um 69 einstaklingar. Þar af var helmingur fósturforeldranna í rannsókninni 

frá Litháen og því er alhæfingargildi rannsóknarinnar ekki mikið.  
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