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Ágrip 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-prófs í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands. 

Ritgerðin fjallar um tengslamyndanir og fósturráðstafanir. Meginmarkið ritgerðarinn er að 

kanna tengsl barna og foreldra og hvernig fósturbörnum gengur að mynda ný tengsl við 

fósturforeldra sína. Það er afar mikilvægt fyrir börn að mynda tengsl við umönnunaraðila 

sinn, alveg sama hvort að það sé kynmóðir barnsins eða fósturmóðir. Tengslin byrja að 

myndast strax eftir fæðingu, jafnvel í móðurkviði. Tengslin sem börn mynda við 

umönnunaraðila sinn hefur áhrif á þroska, velferð og framtíð þeirra. Í ritgerðinni er leitast 

eftir því að svara spurningunum: Hvers vegna er mikilvægt að mynda tengsl? Hvernig gengur 

fósturbörnum að mynda tengsl við fósturforeldra sína?  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þau börn sem mynda örugg tengsl við 

umönnunaraðila sinn séu almennt stöðugri á fullorðinsárunum og þeim líður almennt betur. 

Þau börn sem fara í fóstur gengur yfirleitt vel að mynda tengsl við fósturforeldra sína en það 

veltur þó mikið á því hvernig tengsl þeirra voru við kynforeldra sína ásamt því hvernig líf 

þeirra var áður en þau fóru í fóstur. Rannsóknir sýna að því yngri sem börnin eru þegar þau 

fara í fóstur gengur tengslamyndunin almennt betur. Ef börnin hafa upplifað misbrest í 

uppeldi sínu, vanrækslu eða ofbeldi, gengur tengslamyndunin ver.  
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Formáli 

Þegar kom að því að velja efni fyrir lokaritgerð var ég ekki lengi að taka ákvörðun um að mig 

langaði að skrifa um tengsl á milli fósturbarna og fósturforeldra. Ég hef sjálf verið 

fósturforeldri og á þeim tíma velti ég þessu mikið fyrir mér. Ég var með tvö fósturbörn, stelpu 

sem var í ættingja fóstri og strák sem ég hafði ekkert þekkt áður. Tengslin sem ég myndaði 

við börnin komu mér svolítið á óvart. Fóstrin voru í raun gjör ólík, 13 ára stelpa sem ég þekkti 

vel og hafði mikið umgengist og svo átta vikna strákur sem ég vissi ekki einu sinni að væri til 

þegar ég fékk hringingu og var beðin um að taka hann í tímabundið fóstur. Tengslamyndunin 

við þessi börn var ólík á margan hátt en ég tel mig hafa myndað góð tengsl við þau bæði. 

Börn eiga skilið að alast upp við góðan aðbúnað, ást, umhyggju og væntumþykju og eiga 

fósturforeldrar hrós skilið fyrir sitt framlag við að sjá til þess að fósturbörn þeirra eigi góð 

uppvaxtarár. Ég vil þakka fjölskyldu minni og vinum kærlega fyrir hvatningu, allan stuðningin 

og alla þá hjálp sem ég hef fengið. Án ykkar hefði þessi ritgerð ekki orðið að veruleika.  

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

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

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er 

að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Öll börn sem fæðast í þennan heim þurfa á umönnun og vernd að halda. Það er jafn 

mikilvægt fyrir þau eins og að nærast. Foreldrar bera ábyrgð á börnum sínum og er það 

þeirra hlutverk að annast börnin sín og veita þeim þeim það sem þau þurfa, hlúa að þeim og 

gæta velfarnaðar þeirra (Barnaverndarlög, 80/2002). Foreldrar þurfa að hafa tíma fyrir 

börnin sín og vilja verja honum með þeim (Guðbrandur Árni Ísberg, 2013).  

Foreldrahlutverkið er þar af leiðandi eitt mikilvægasta verkefnið sem við fáum í 

hendurnar og það er mikilvægt að við sinnum því vel. Grunnþarfir barna eru meðal annars 

fæði, húsaskjól, ást, hlýja og að mynda tengsl við foreldra eða aðra umönnunaraðila (Bowlby, 

1969). Allir sem ná fullorðinsárum fá fyrst að reyna fyrir sér sem börn þannig að hægt er að 

horfa á bernskuárin sem mikilvægan undirbúning fyrir fullorðinsárin. Bernskuárin eru því 

mikilvæg og oft setur sú reynsla sem fólk verður fyrir á bernskuárunum varanlegt mark á það 

og vegur yfirleitt þyngra en örlög og hlutskipti fólks á fullorðinsárunum (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2013).  

 Tengslamyndunar kenning Johns Bowlby fjallar um grunnþarfir mannsins til að 

tengjast tilfinningalega við aðrar mannverur. Tilfinninga tengsl er eitt form af tengslamyndun 

sem myndast milli tveggja einstaklinga. Þau börn sem upplifa umhyggju, ást og væntumþykju 

frá foreldrum sínum þroska með sér örugg tengsl og læra að treysta (Bowlby, 1969). En 

foreldrar eru misjafnir og stundum eru aðstæður þeirra ekki nægilega góðar þannig að þeir 

geta ekki veitt börnum sínum það sem þau þurfa, hvort sem það er húsaskjól, væntumþykja 

eða tengslamyndun. Þá þarf að bregðast við og setja velferð barnsins í fyrsta sæti og sjá til 

þess að barnið alist upp við viðunandi aðstæður. En hversu miklu máli skiptir það að barnið 

upplifi tengslamyndun og hvað er gert þegar talið er að barn búið við óviðunandi aðstæður? 

Tengslakenningin er um tengsl barns við þá manneskju sem annast barnið mest eftir 

fæðingu. Í langflestum tilfellum tengist barnið fyrst móður sinni og svo föður eða aðra sem 

annast barnið mikið. Foreldrar þurfa að vera móttækilegir og bregðast við barninu svo að 

það finni fyrir öryggi hjá foreldrinu. Barnið finnur fyrir óöryggi og grætur ef það fær ekki 

nægt atlæti og umhyggju frá foreldrum. Samkvæmt tengslakenningunni skiptir 

tengslamyndun frumbernskunnar miklu máli þegar barnið verður eldra og fer að mynda 

tengsl við annað fólk á lífsgöngunni eins og til dæmis vini, kennara, maka og eigin börn. Barn 

er mun líklegri til að blómstra ef það hefur upplifað örugg tilfinningatengsl við foreldra sína 
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eða umönnunaraðila (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Það er ekki nóg að gæta þess að barn 

fái næringu og föt til að klæðast. Að mynda tengsl við barnið er afar mikilvægt í umönnun 

barna. Tengslin eru forsendur væntumþykju og umhyggju samkvæmt Bowlby. Ef barn upplifir 

það ekki er hætta á því að barnið finnist það lítils virði og eigi jafnvel ekki skilið að upplifa 

þetta. Einnig getur það haft slæm áhrif á félagshæfni og tilfinningalega færni (Funder, 2013). 

Börn sem ekki hafa upplifað tilfinningatengsl eiga oft í erfiðleikum með að treysta öðrum og 

eru líklegri til að eiga í erfiðum samskiptum við önnur börn (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Þau börn sem ekki alast upp við viðunandi aðstæður og teljast ekki óhult á heimili 

sínu er komið fyrir í fóstur sem er eitt af barnaverndarúrræðum. Áður en gripið er í þetta 

úrræði er þó yfirleitt búið að reyna til þrautar að aðstoða foreldrana við að bæta úr því sem 

þarf að laga áður en börnin eru sett í fóstur. Þegar börn eru sett í fóstur er fósturforeldrum 

falin umsjá yfir barninu í ákveðin tíma. Markmiðið er þá yfirleitt að gefa foreldrunum tíma og 

svigrúm til að bæta heimilisaðstæður, leita sér hjálpar og þess háttar. Markmiðið er ekki 

síður það að tryggja að barnið fái umsjónaraðila sem geta sýnt þeim umhyggju og til að efla 

andlegan og líkamlegan þroska þeirra. Ef foreldrarnir bæta sig fá þau börnin yfirleitt aftur 

heim en með eftirfylgni. Þetta mynstur flokkast sem tímabundið fóstur en þá eru börnin hjá 

fósturforeldrum á meðan unnið er að því að bæta aðstæður heima fyrir. Tímabundið fóstur 

er lágmark þrír mánuðir en varir þó yfirleitt ekki lengur en 12 mánuði í senn. Það er þó hægt 

að sækja um framlenginu að 12 mánuðum liðnum ef þess þarf. Markmiðið með tímabundnu 

fóstri er þó alltaf að barnið snúi aftur til foreldra sinna að fósturtíma liðnum. Með varanlegu 

fóstri er markmiðið að tryggja barninu öruggt heimili hjá fósturforeldrum til frambúðar. Áður 

en gengið er frá varanlegu fóstri er byrjað á reynslufóstri en það getur varað í þrjá til tólf 

mánuði. Það er gert til að sjá hvort væntanlegir fósturforeldrar tengist barninu, uppfylli þarfir 

þess og styðja að stöðugleika fyrir barnið (reglugerð um fóstur nr. 804/2004). Einnig er til 

styrkt fóstur en þá er ástæðan bak við fósturráðstöfunina ekki heimilisaðstæður heldur þarf 

þá barnið stuðning eða aðstoð vegna til dæmis hegðunarvandamála. Þá er makmiðið að 

hjálpa barninu og foreldrunum að vinna á vandamálinu. Þegar barnið hefur náð tökum á 

vandamáli sínu snýr það aftur til foreldra sinna. Auk þess hafa börn farið til fósturforeldra 

vegna veikinda eða andláts foreldra.  

En það hlýtur að vera mikil viðbrigði fyrir barn að vera tekið úr því umhverfi sem það 

hefur alist upp í og þekkir ekki annað. Börn eru að koma úr misjöfnum aðstæðum og eru á 

öllum aldri og þar af leiðandi er allur gangur á því hvernig börnunum gengur að aðlagast 
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nýjum heimilum, aðstæðum og reglum. Í sumum tilfellum fara börn í fóstur til ömmu sinnar 

og afa, systkina foreldra eða annara sem þau þekkja og þá verða breytingarnar yfirleitt minni 

fyrir börnin. En þegar börn eignast fósturforeldra fá þau það verkefni að mynda tengsl við þá 

og getur það reynst erfitt fyrir þau börn sem ekki hafa upplifað tengslamyndun við neinn. 

Þau geta hafa orðið fyrir ítrekuðum vonbrigðum og eiga þá erfitt með að mynda traust við 

fósturforeldra sína (Dozier o.fl.,2001). Fósturforeldrar þurfa því að meta þarfir barnsin út frá 

því sem það hefur upplifað og vantað. Fósturforeldrar eiga að tryggja barninu umönnun og 

öryggi og auka þroska þess. Mikilvægt er að þeir geti sýnt barninu þolinmæði, hlýju, skilning 

og virðingu. Auk þess þurfa þeir að geta áunnið sér traust barnsins og haldið trúnað. Barnið á 

að upplifa að fósturforeldrarnir séu heiðarlegir, samkvæmir sjálfum sér og finna hvatningu til 

sjálfsstyrkingar (Barnaverndarstofa, 2011).  

2 John Bowlby 

Barnageðlæknirinn John Bowlby er talinn vera höfundur tengslakenningarinn (attachment 

theory) sem fjallar um grunnþarfir mannsins til tilfinningamyndunar við aðrar mannverur og 

mikilvægi öruggra tengsla milli móður og barns. Tilfinninga tengsl er eitt form af 

tengslamyndun sem þróast á milli tveggja einstaklinga, til dæmis milli móður og barns. Ef 

barn á að þroska með sér örugg tengsl og læra að treysta öðrum þarf það að búa við 

umhyggju, væntumþykju og ást frá foreldrum sínum (Bowlby, 1969). Á meðgöngu á sér stað 

upphaf tengslamyndunar sem undirbýr konuna fyrir móðurhlutverkið. Þegar barnið fæðist er 

öll athygli móðurinnar á barninu og er móðirin sá umönnunaraðili sem helst þarf að sinna 

líkamlegum og andlegum þörfum barnsins. Meðgangan er talin vera undirbúningur 

móðurinnar til að vera næmnari fyrir þörfum barnsins og geta sinnt því eins vel og þörf þykir 

(Leckman, Feldman, Swain, Eicher, Thompson og Mayes, 2004).  

Tengslakenningin fjallar um þau tengsl sem barnið á við þá manneskju sem annast 

það mest eftir fæðingu. Í langflestum tilfellum tengist barnið fyrst við móður sína og svo 

föður eða aðra sem annast barnið mikið. Foreldrar þurfa að vera móttækilegir og bregðast 

við barninu svo að það finni fyrir öryggi hjá foreldrinu. Barnið finnur fyrir óöryggi og grætur 

ef það fær ekki nægt atlæti og umhyggju frá foreldrum. Samkvæmt tengslakenningunni 

skiptir tengslamyndun frumbernskunnar miklu máli þegar barnið verður eldra og fer að 
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mynda tengsl við annað fólk á lífsgöngunni eins og til dæmis vini, kennara, maka og eigin 

börn. Barn er mun líklegri til að blómstra ef það hefur upplifað örugg tilfinningatengsl við 

foreldra sína eða umönnunaraðila (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 121-122). Það er ekki 

nóg að gæta þess að barn fái næringu og föt til að klæðast, að mynda tengsl við barnið er 

gríðarlega mikilvægt í umönnun barna. Tengslin eru forsendur væntumþykju og umhyggju 

samkvæmt Bowlby.  

 

2.1 Mikilvægi öryggis 

Ef barn upplifir ekki væntumþykju og umhyggju er hætta á því að barnið upplifi að það sé 

lítils virði, afskipt og eigi jafnvel ekki skilið að líða vel og upplifa þá væntumþykju og 

umhyggju sem þau þurfa. Einnig getur það haft slæm áhrif á félagshæfni og tilfinningalega 

færni (Funder, 2013). Börn sem ekki hafa fengið að upplifa tilfinningatengsl eiga oft í 

erfiðleikum með að treysta öðrum og eru í meiri hættu á að eiga í erfiðum samskiptum við 

önnur börn (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Samkvæmt Bowlby geta tengsl í æsku haft mikil áhrif á mynstur hegðunar í ofbeldi- 

og kynferðisbrotamálum. Hvernig tengsl einstaklingur hefur átt í bernsku hefur áhrif á 

hvernig samvinnutengslin þróast og bældu tengslin og þar er átt við getuna til að forðast 

neikvæðar aðstæður og getu til að setja sig í spor annara (Smallbone, 2006). Hann fjallaði um 

kærleika og hversu mikilvægur hann væri fyrir kornabörn, ekki síður en vítamín er mikilvægt 

fyrir starfsemi líkamans. Þegar barn fæðist þarf það alfarið að treysta á umönnunaraðila sinn 

til að uppfylla þörf þess á næringu, umönnun og vernd (Beckett og Taylor, 2010). 

Börn hafa mikla þörf fyrir öryggi og er mest áberandi í því sambandi er þörfin fyrir að 

hafa foreldra sína, helst móður, alltaf hjá sér. Það er mikilvægt að börn myndi öryggistengsl 

áður en félagslegar þarfir verða ríkjandi hjá barninu seinna meir. Athygli er sú þörf barna sem 

kemur næst á eftir öryggi. Börn vilja að það sé tekið eftir þeim og beita allskyns brögðum til 

að fá athygli foreldra sinna. Þar á eftir kemur þörfin fyrir að vera samþykktur. Barnið þarf að 

finna að aðrir líti á það sem einstakling og að það sé einhvers virði. Næst á eftir kemur þörfin 

fyrir að tilheyra. Börn vilja finna að þau eru hluti af stærri heild. Fyrsta heildin sem börn 

tilheyra er fjölskyldan. Barnið á ekki að þurfa að vinna sér það inn að fá að tilheyra (Árni Þór 

Hilmarsson, 1993). 
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2.2 Þróun tengslamyndunar 

Í frumbernsku hefur andlit þeirra sem annast barn áhrif á það hvernig heili barnsins þroskast 

vegna þess að ástúðlegur svipur og hlýja hefur góð áhrif. Fyrstu mánuði barns ver það góðum 

tíma í að drekka hjá móður sinni og þá blasir við þeim andlit móður sinnar. Þegar barn er á 

brjósti er góð fjarlægð í andlit móðurinnar þannig að barnið nær að sjá andlit hennar skýrt. Ef 

móðirin er með blíðlegan svip  sem gefur til kynna að henni líði vel vekur það upp gleði hjá 

barninu. Hjartsláttur barnsins verður örari, upptaka blóðsykurs í heila eykst og vöxtur vefja í 

heila. Þegar móðirin horfir ástúðlega í augu barnsins síns fer flókið ferli í gang sem örvar þess 

hluta heilans sem sér um félagsleg samskipti (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). Það fyrsta sem 

nýfædd börn veita athygli er augnaráð þess sem annast það, enda er greiðasti aðgangur 

okkar að tilfinningum annara í gegnum augun. Svipbrigði eru mikið notuð til að miðla til 

annara hvernig okkur líður og virðist það meðfædd tilhneiging að líta í andlit fólks og herma 

eftir því. Tveggja daga gömul börn geta hermt eftir andlitum sem brosa við þeim, hrukka 

ennið eða sýna undrunarsvip. Það er því ekki að ástæðulausu að augun séu kölluð spegill 

sálarinnar, þau eru helsta tækið til að skynja og skilja annað fólk (Guðbrandur Árni Ísberg, 

2013). 

 Þegar barn fæðist er heili þess mjög frumstæður og sú starfsemi heilans sem nýtist 

við samskipti við aðra fer að mestu fram í heilaberki, í þeim hluta hægra heilahvels sem 

kallast orbitofrontal cortex. Í þessum hluta heilans er innsæi, ímyndunarafl og getan til að 

bera kennsl á tilfinningar, eins og snertingu, bragð, lykt, ánægju og fegurð. Orbitofrontal 

cortex byrjar að þroskast strax eftir fæðingu en þó ekki af alvöru fyrr en um tveggja ára aldur 

barnsins. Til þess að þessi hluti heilans þroskist er háð aðstæðum og reynslu barnsins og 

hann er aldrei eins auðmótanlegur og fyrstu mánuðina eftir fæðingu. Möguleikar á 

taugatengingum eru nánast óteljandi en hvernig þær verða nákvæmlega stjórnast af stórum 

hluta af reynslu hvers og eins. Þessi hluti heilans þroskast því ekki að sjálfu sér heldur er 

hann bókstaflega mótaður af umhverfi og reynslu barnsins. Nýfætt barn tengist 

manneskjunni sem annast það strax eftir fæðingu á nokkrum klukkustundum. Það er fyrsti 

sproti það félagslegri hæfni þess (Sæunn Kjartansdóttir, 2009).   
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3 Bronfenbrenner 

Bronfenbrenner rannsakaði einstaklingin út frá félags og umhverfislegum sjónarmiðum. 

Hann gagnrýndi að áður hefði einstaklingurinn aðeins verið skoðaður útfrá sálfræðilegu 

sjónarhorni. Hann þróaði sína eigin kenningu útfá áhrifum umhverfis á einstaklinginn. 

Vistfræðimódel hans skýrir hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á líf einstaklings og hvernig 

hann tengist umhverfi sínu á hverjum tímapunkti (Beckett og Taylor, 2010).  

 Þessi kenning var sett upp í fjóra hluta: innsti þátturinn kallast micro-system eða 

nærkerfi. Það kerfi samanstendur að einstaklingnum sjálfum svo sem skapgerð, fjölskylda 

hans, vinir, skólinn og nánasta umhverfi. Fjölskyldan er mesti áhrifavaldurinn í lífi barnsins og 

allt umhverfi barnsins mótar það að mati Bronfenbrenners.  

 Annar þátturinn er meso-system eða millikerfið. Sá þáttur samanstendur af tengslum 

og tengingum á milli tveggja eða fleiri nærkerfa sem svo hjálpa til við þróun einstaklingsins. 

Þriðji þátturinn nefnist exosystem eða stofnkerfi. Það eru þeir þættir einstaklingurinn hefur 

lítil áhrif á en þeir hafa hins vegnar áhrif á líf einstalingsins. Það getur til dæmis verið 

vinnustaður foreldranna, það upplifa foreldrar ýmislegt og lenda í aðstæðum sem geta haft 

áhrif á þroska barnsins. Þar má til dæmis nefna langann vinnudag foreldra en það emur niður 

á samverustundum foreldra og barns og það hefur áhrif á þroska þeirra. En þetta getur líka 

verið félagsleg tengsl foreldranna við ættingja eða vini sem hafa áhrif á félagslegan þroska 

barnsins. Ef foreldrarnir eru félagslega einangraðir getur það haft mikil áhrif á þroska 

barnsins og eins og getur tengsl foreldranna styrkt félagsleg tengsl barnsins.  

 Fjórði og síðasti þátturinn er macro-system eða lýðkerfi en það er samfélagið í heild 

sinni og það hefur áhrif á þjóðmenningu, lög, úrræði og gildi í samfélaginu sem 

einstaklingurinn býr í (Bronfenbrenner 1979).  

 Í raun er hægt að tengja hlutverk fósturforeldra við öll stigin í vistfræðikenningu 

Bronfenbrenners. En 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 barn fer 

í fóstur er gerð rík krafa um mikla samvinnu á milli fósturforeldra, kynforeldra og 

barnaverndarstarfsmanna en sú samvinna getur verið flókin og erfið. Kenningin leggur ríka 

áherslu á að aðstoða þurfi einstaklinginn við að aðlagast þeim breytingum sem verða í 

umhverfinu og aðstæðum hans á þess þó að glata eigin uppruna (Berk, 2007). Þetta tengist 
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einnig hlutverki barnaverndarnefndar í sambandi við fósturbarn, að aðlaga barnið að 

breyttum aðstæðum. Það er mikilvægt að stuðla að jafnvægi á milli einstaklings og 

umhverfis. Þegar það tekst getur einstaklingurinn farið að aðlagast þeim breytingum sem 

orðið hafa í lífi hans. En svo það geti gerst, þá þurfa að vera virk samskipti á milli kerfanna. 

Þegar breytingar verða, eins og þegar barn fer í fóstur er afar mikilvægt að samskiptin gangi 

vel fyrir sig svo að fósturráðstöfunin geti gengið vel fyrir sig (Berk, 2007).  

 

4 Erikson 

Lífskenning Erikson eru átta stig sem ná allt frá fæðingu til dauða. Hvert stig skiptir máli og 

þarf hver og einn að vinna vel í hverju stigi og takast á við þær áskoranir og þá baráttu á sinn 

besta hátt sem hvert stig hefur upp á að bjóða. Þannig að þegar tekist er á við næsta stig eru 

stigin á undan ekki að halda aftur af því næsta (Beckett og Taylor, 2010). Fyrstu fimm stigin 

ná frá fæðingu og fram að fullorðinsárunum og verður farið í þau stig hér að neðan.  

Fyrsta stig nær yfir fyrsta ár barnsins og fjallar um öryggistilfinningu og traust. Barnið 

þróar með sér traust og öryggi ef það upplifir umhyggju og umönnun frá þeim aðila sem 

sinnir því hvað mest. Ef einhvers konar vanræksla á sér stað, ef umönnun og umhyggja er 

ekki næg getur barnið glímt við vantraust, tortryggni og ótta.  

Annað stig er frá eins árs til þriggja ára og er þá barnið að upplifa sjálfstæði eða 

skömm. Barnið þarf svigrúm til að rannsaka umhverfi sitt en það er samt nauðsynlegt að 

foreldrar séu barninu innan handar og í öryggri fjarlægð ef barnið þarf á að halda. Barninu 

getur fundist foreldrar sínir of afskiptasamir eða afskiptalausir og getur barnið upplifað 

skömm eða efasemdir um eigin getu (Beckett og Taylor, 2010).  

Þriðja stig er frá fjögurra til fimm ára og er þá barnið að átta sig á því hvernig 

einstaklingur það vill vera og hvað hentar þeim best. Á þessu stigi er hvatvísi algeng og 

barnið er opið fyrir því að læra nýja hluti. Ef þetta stig næst með fullnægjandi hætti er miklar 

líkur á að það búi yfir frumkvæði að nýjum upplifunum en ef illa tekst á þessu sviði eru líkur á 

að það upplifi sektarkennd yfir líðan sinni.  
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Fjórða stig er frá sex til ellefu ára og þá þróar barnið með sér sjálfstæði og dugnað 

eða minnimáttarkennd. En það fer eftir því hvernig barnið upplifir við viðbrögð annarra við 

gjörðun sínum. Barnið er að læra á samfélagið og menninguna sem ríkir þar sem það býr.  

Fimmta stig, og það síðasta sem verður tekið fram hér, er frá 12-18 ára aldurs. Þá er 

barnið að prófa sig áfram í lifinu og getur öðlast jákvæða sjálfsmynd eða jafnvel lent í 

sjálfsmyndarruglingi vegna alls sem er að gerast í lífinu á þessum tíma. Barnið er líka að 

ganga í gegnum líkamlegar breytingar og geta hormónasveiflur haft áhrif á sjálfsmynd 

unglingsins. Ef barn kemst vel í gegnum þetta stig hefur það meiri getu til að sjá jákvæða 

mynd af sjálfu sér, er í betra jafnvægi almennt og hefur styrk til að standa með sjálfu sér 

(Beckett og Taylor, 2010). 

5 Mary Ainsworth 

Mary Ainsworth var þróunarsálfræðingur og er hún þekktust fyrir rannsóknir sínar á 

tengslamyndun í frumbernsku. Hún vann náið með Bowlby og þróaði hún tengslakenningu 

Bowlby enn frekar þegar hún setti fram eigin kenningu útfrá eigin rannsóknum sem hún 

gerði á samskiptum á milli móður og barns (Sadock og Sadock, 2007). Ainsworth talaði fyrir 

því að ungbarn yrði að mynda örugg tengsl og manneskjan sem það myndi tengjast við yrði 

að vera traust þannig að barnið ætti alltaf traustan stað. Með því öryggi gæti barnið kannað 

umhverfi sitt vitandi að það ætti öruggt skjól. Hún taldi að ef móðir væri næm fyrir þörfum 

og merkjum barnsins síns þá myndi myndast örugg tengsl þeirra á milli (Bretherton, 1992).  

 

5.1 Care-Index aðferðin 

Bandaríski sálfræðingurinn Patricia McKinsey Crittenden þróaði aðferð til þess að kanna 

samskipti foreldra og ungra barna sem kallast CARE-Index. Aðferðin byggir á starfi bandaríska 

sálfræðingsins  Mary Ainsworth. Með þessari aðferð er hægt að kanna afstöðu foreldra til 

barna sinna sem búa við mismunandi aðstæður. Í framkvæmd aðferðarinnar er tekið upp 

þriggja til fimm mínútna myndband af samskiptum foreldra og barna og þau síðan greind. 

Eitt af því sem hægt er að greina útfrá upptökunum er að skilja á milli fimm ólíkra 

samskiptamynstra milli foreldra og barns. Þessir fimm þættir eru eftirfarandi: 
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1. Skilningsríkir foreldrar, 11-14 stig á kvarðanum 

2. Hæfir foreldrar, 7-10 stig á kvarðanum 

3. Foreldrar á mörkunum, 5-6 stig á kvarðanum 

4. Foreldrar með takmarkaðan skilning, 3-4 stig á kvarðanum 

5. Foreldrar með skilningsskort, 0-2 stig á kvarðanum 

Þeir foreldrar sem skora fjögur eða færri stig á kvarðanum eru af einhverjum ástæðum ekki 

færir til að sýna barninu jákvæðan áhuga og eru of uppteknir af eigin þörfum og 

vandamálum (Killén, 2000).  

Þessir foreldrar sýna barninu takmarkaðan áhuga, sinna illa þörfum barnsins og veita 

litla hvatningu og barnið sýnir foreldrunum sama áhugaleysi, gefur lítil andsvör og sýnir 

hlédrægni í garð foreldra og þar af leiðandi viðhelst gagnkvæmt áhugaleysi. Oft eiga þessir 

foreldrar við erfiðleika að stríða eins og áfengis- eða fíkniefnaneyslu, þunglyndi og þess 

háttar. En einnig getur vandamálið átt rætur sínar að rekja til persónuleika foreldra eða þeir 

átt við geðræn vandamál að stríða, þroskahamlaðir eða uppteknari af eigin þörfum en 

þörfum barna sinna. Það er hægt að hjálpa þessum börnum með langvinnum og víðtækum 

aðgerðum ef hjálpin berst tiltölulega snemma á æviskeiði barnsins, eins og til dæmis að 

koma þeim í fóstur (Killén, 2000). 

 

6 Frumtengsl 

Börn sem búið hafa við slæma meðferð eiga oft erfitt með að treysta öðrum. Meginástæða 

þess er sú að frumtengsl lærast í gegnum klassíska skilyrðingu á fyrsta ári ævinnar. En það 

gerist áður en börn fara að hugsa í orðum. Frumtengslin eru því ómeðvituð og börn finna 

fyrir þeim án þess að geta sett þau í orð. Börn bregðast t.d. ósjálfrátt við fæðu með 

óskilyrtum viðbrögðum og þau framleiða meira munnvatn. Með öðrum orðum bregðast börn 

við fæðu á þann hátt að þau reyna að fá fæðu þegar þau eru svöng og finna matarlykt. Smám 

saman læra þau hvað þeim finnst gott og hvað vont. Þessi reynsla kallast skilyrt áreiti. Það 

sem börnum finnst gott kallar fram aukna munnvatnsframleiðslu en það sem þeim finnst 

vont dregur fram flökurleika eða viðbjóðstilfinningu. Þessi viðbrög eru skilyrt viðbrögð 

(Guðbrandur Árni Ísberg, 2013). 
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Strax frá fæðingu sýna ungbörn að þau þekkja rödd móður sinna og kjósa hana fram yfir 

aðra. Það má því segja að hægt sé að líta á fólk sem óskilyrt áreiti eins og fæðu og hvötina til 

að mynda tengsl við aðra sem óskilyrt viðbrögð. Alveg eins og fæðan hefur fólk misgóð áhrif 

á okkur. Þeir sem sýna okkur ást og umhyggju og sinna okkur vel ýta undir örugg tengsl en 

þeir sem gera það ekki ýta undir óörugg tengsl (Guðbrandur Árni Ísberg, 2013). 

Frumtengslin eru mjög áhrifamikil vegna þess að þau eiga sér stað þegar barnið er 

ósjálfbjarga ungbarn og heili þeirra er í mótun. Tengslunum er svo viðhaldið í gegnum 

margra ára samskipti við foreldrana. En ef börn upplifa ekki þessi frumtengsl einhverja hluta 

vegna þá er hætt við því að þau hafi áhrif á aðrar tengslamyndanir síðar meir (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009).  

6.1 Örugg tengsl 

Örugg tengslamyndun veltur mest á að foreldrar geti lesið í tjáningu barnsins síns og vera 

færir um að svara henni á viðeigandi hátt. Það er því ekki nóg að foreldrar séu nálægt 

barninu eða sýna því hlýju. Það er mikilvægt að þekkja barnið vel og að svara þörfum þess 

jafnt og þétt. Þá skynjar barnið öryggi en um 60-70% barna mynda örugg tengsl. Barn sem 

upplifir örugg tengsl eru betur í stakk búin að takast á við mótlæti og erfiðleika heldur en 

barn sem upplifir óörugg tengsl. Það er merki um örugg tengsl þegar barnið er í ókunnu 

umhverfi og það bregst illa við ef móðirin, eða sá sem annast það mest, fer frá barninu. 

Barnið kallar, eltir og leitar að foreldri sínu og fer jafnvel að gráta. Þegar foreldri kemur aftur 

vill barnið finna fyrir örygginu frá foreldrinu og vill láta hugga sig. Þegar það hefur jafnað sig 

og fundið fyrir öryggi sínu vill það fara aftur af stað að leika og skoða sig um en leitar eftir 

öryggi og huggun ef það finnur fyrir óöryggi aftur. Sama hversu óöruggt og óttaslegið barnið 

verður finnur það fljótt fyrir öryggi við það eitt að finna foreldi sitt. Það sem einkennir 

foreldra barna með örugg tenglsamynstur er að þeir svara kalli barna sinna fljótt, þau horfa 

mikið í augu barna sinna þegar þau eru lítil, brosa til þeirra og sýna þeim hlýju og gleði.  

Foreldrar barna með örugg tengslamynstur hafa að jafnaði ánægju af barninu en ráða 

jafnframt við óánægju og óhlýðni barnsins þegar það verður eldra (Sæunn Kjartansdóttir, 

2015). Öruggar mæður hafa ánægju af barni sínu en ráða einnig við þegar barnið sýnir 

óánægju eða óhlýðni. Þær bregðast við og sinna þörfum barns síns á viðeigandi hátt (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009).   
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 Þau börn sem upplifa örugg tengsl hafa betri sjálfsmynd, eru í betra tilfinningalegu 

jafnvægi og sýna meiri seiglu. Þau sýna betra frumkvæði, betri félagslega færni og 

einbeitingu heldur en börn á sama aldri sem hafa upplifað óörugg tengsl. Börn með öruggt 

tengslamynstur lenda síður í einelti og eru einnig síður í því að leggja aðra í einelti vegna þess 

að þau eiga auðveldara með að setja sig í spor annara og það dregur úr áhættu á að þau 

komi illa fram við önnur börn (Sæunn Kjartansdóttir, 2009). 

6.2 Óörugg tengsl 

Óörugg tengslamynstur lýsa sér einkum með tvennum hætti. Annars vegar sýna börn lítil 

mótlæti við aðskilnað foreldris þannig að þau hvorki gráta né elta þegar foreldrið fer. Þegar 

foreldrið kemur til baka sýna þau engin viðbrigði, láta sem þau sjái ekki foreldrið og leita ekki 

eftir huggun. Hins vegar fara börnin í mikið tilfinningalegt uppnám við aðskilnað, gráta 

óstjórnlega og láta ekki huggast þegar foreldrið kemur til baka. Þau eru lengi að jafna sig og 

sum verða árásargjörn (Sæunn Kjartansdóttir, 2015). Þessi börn geta ekki verið viss um að 

foreldri muni sinna tilfinningalegum þörfum þeirra né bregðast við vanlíðan þeirra. Þessi 

börn geta jafnvel verið pirruð og krefjandi til að sjá til þess að þeim verði sinnt en aftur á 

móti geta þau veitt mótspyrnu þegar umönnunaraðili ætlar að veita þeim huggun (NSW 

Department of Community Services, 2006).  

 Mæður barna með óörugg tengsl eru oft tilfinningalega fjarlægar og þær draga sig í 

hlé þegar börnum þeirra líður illa. Þær eru gjarnan ekki mikið fyrir líkamlega snertingu og 

börnin aðlaga sig að móðurinni og bæla þá niður þær þarfir fyrir umhyggju og ást til að verða 

ekki fyrir höfnum frá móður sinni. Óöruggar mæður eru ekki vel stilltar inn á þarfir barnsins 

og bregðast þar af leiðandi ekki rétt við þeim (Sæunn Kjartansdóttir, 2009).  

 

6.3 Ruglingsleg tengsl 

Alvarlegasta tengsla mynstrið er ruglingsleg tengsl en þá sýna börnin stundum trufluð 

viðbrögð þegar þau hitta foreldri sitt eftir aðskilnað. Þau til dæmis hlaupa í áttina að 

foreldrinu en stoppa á miðri leið og snúa við og hlaupa frá foreldrinu eða sýna önnur 

einkenni um ótta. Börnin sýna engin viðbrögð við aðskilnaði og virðast jafnvel ekki hafa þörf 

fyrir nálægð né alúð frá foreldrum. Þetta er hægt að misskilja sem rósemi en hjartsláttur 

barnanna og streituhormón benda til að að svo sé ekki. Foreldrar barna með óörugg 

tengslamynstur eru oft tilfinningalega fjarlægir og draga sig í hlé þegar börnin þeirra eru leið. 
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Þeir leiða hjá sér vísbendingar um líðan barnsins og svara kalli þess seint og illa. Foreldri 

sinnir líkamlegum þörfum barnsins ágætlega en hafa litla ánægju af því eða öðrum 

samskiptum við barnið. Börnin laga sig sjálf oft að þessu með því að bæla niður þörf sína fyrir 

foreldrið (Sæunn Kjartansdóttir, 2015).  

 

7 Vanræksla 

 

Þegar skortur er á viðeigandi umönnun barns og skorturinn talinn geta valdið barninu skaða 

flokkast það undir vanrækslu. Ef upp koma einstaka tilfelli þar sem þörfum barns er ekki 

sinnt nógu vel telst það öllu jafna ekki sem vanræksla en þegar umönnun er endurtekið ekki 

sinnt nægilega vel flokkast það sem vanræksla. Öllum getur orðið á og foreldrar geta til 

dæmis gleymt að setja nesti í skólatöskuna og flokkast það þá ekki undir vanrækslu en þegar 

barnið mætir oftar en ekki nestislaust í skólann þarf að skoða málið betur (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006.) Ein algeng ástæða fyrir því að börn eru tekin af 

foreldrum sínum og komið fyrir í fóstur er vegna vanrækslu. Vanræksla er margskonar og má 

skipta henni upp í eftirfarandi flokka: 

1. Líkamleg vanræksla 

2. Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit 

3. Vanræksla varðandi nám 

4. Tilfinningaleg og/eða sálræn vanræksla  

7.1 Líkamleg vanræksla 

Eitt af því sem fellur undir líkamlega vanrækslu er svokallaður döfnunarfeill en það lýsir sér 

þannig að barnið þyngist ekki og lengist eins og eðlilegt þykir. Einnig er hreyfiþroski langt 

undir því sem hann á að vera. Döfnunarfeill er alvarlegt ástand og kemur oftast fram hjá 

börnum sem eru undir ársgömul. Ástæður geta verið líffræðilegar en það er einungis í um 

10% tilfella. En í öllum öðrum tilfellum er ástæðan sú að alvarleg truflum hefur orðið í 

tengslamyndun á milli foreldris og barns sem birtist í alvarlegri líkamlegri og tilfinningalegri 

vanrækslu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Annað sem fellur undir líkamlega vanrækslu 

er til dæmis þegar barn fær ekki fæði við hæfi, of mikið af óhollustu, ekki nægilega mikinn 
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mat og þess háttar. Barn þjáist jafnvel af næringarskorti eða offitu vegna þessa. Barn mætir 

ítrekað nestislaust eða með óviðeigandi nesti í skólann (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006). Klæðnaði er ábótavant, barn ekki klætt á fullnægjandi hátt, til dæmis 

eftir veðri, föt ítrekað of lítil eða þröng. Hreinlæti ekki sinnt, barn lyktar illa, sjaldan baðað, 

tennur ekki tannburstaðar, fatnaður óhreinn og fleira. Húsnæði ekki fullnægjandi, óeðlilegt 

drasl og óhreinindi, barn jafnvel í hættu vegna opins stiga, ófrágengnu rafmagni o.þ.h. 

Foreldri sinnir ekki heilbrigðisþjónustu fyrir barnið, fer til dæmis ekki með barnið til 

tannlæknis eða í aðrar heilbrigðisskoðanir sem barnið á að mæta í (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012). Of lítill svefn fellur einnig undir líkamlega vanræsklu. Börn og 

unglingar þurfa góðan nætursvefn og ber foreldrum að tryggja að þau sofi nóg. Nægur 

nætursvefn er mikilvægur svo börnum og unglingum líði vel og ef foreldrar gefa eftir hvað 

varðar útivistartíma og svefn getur áhættuhegðun unglinga þeirra aukist og auknar líkur á að 

þau fari að fikta við áfengi eða önnur vímuefni (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2006). 

 

7.2 Vanræksla varðandi umsjón og erftirlit 

Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit er þegar til dæmis foreldri sinnir því ekki að fylgjast 

með barninu og barnið getur farið sér að voða og komið sér í hættu. Börn skilin eftir á 

skiptiborði, í sundi eða heitum potti, barn ekki í bílstól við hæfi og þess háttar. Barn skilið 

eftir hjá einstaklingi sem er ekki hæfur til að annast barnið,  barnið sett í hættu vegna 

annarlegs ástand foreldris o.þ.h. 

 

7.3 Vanræksla varðandi nám 

Vanræksla varðandi nám er til dæmis það að barnið mæti ítrekað ekki í skólann og foreldrar 

láta það afskiptalaust, foreldrar sinna ekki ábendingum um sérfræðiaðstof vegna 

námsörðugleika eða annara vandamála, barnið mætir ítrekað í skólann án þeirra áhalda sem 

það þarfnast til skólastarfs eins og til dæmis bækur, íþrótta- og/eða sundföt.  
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7.4 Tilfinningaleg vanræksla 

Tillfinningaleg vanræksla er t.d. þegar foreldri bregst seint og/eða illa við tilfinningalegum 

þörfum barnsins þegar það þarfnast umönnunar og/eða stuðnings. Tengslamyndun milli 

foreldris og barns er ekki eðlileg, hugrænn þroski barnsins er ekki nægilega örvandi og 

foreldri hundsar barnið þegar það er að leitast eftir athygli og umönnun. Foreldri vanrækir 

félagsþroska barnsins og einangrar það innan fjölskyldunnar eða jafnvel truflar tilraunir 

barnsins til að eignast vini á sama aldri. Einnig fellur það undir tilfinningalega vanrækslu 

þegar barni eru ekki sett eðlileg mörk og skýrar reglur. Barn þarf nauðsynlegan aga og ef það 

fer á mis við það getur það leitt af sér mikinn hegðunarvanda, erfiðleika í skóla og á 

félagslegum sviðum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Foreldrar sem eiga erfitt með að 

rækja uppeldishlutverkið á sínum börnum á sér oft rætur til þess að foreldrarnir voru sjálfir 

vanræktir sem börn af sínum foreldrum. Persónuleg vandamál foreldrana, eins og til dæmis 

áfengisvandamál, getur komið í veg fyrir að foreldrar geti uppfyllt þær kröfur sem 

foreldrahlutverkið krefst af þeim (Hrefna Ólafsdóttir, 1994).   

7.5 Vanrækt börn 

Líðan og andlegt atgervi barna mótast alltaf að einhverju leyti af því andrúmslofti sem ríkir í 

fjölskyldu þess og persónuleika foreldra. Flestir foreldrar gera sitt besta í foreldrahlutverkinu 

og sinna því eftir bestu getu. Þeir eru þó misfærir um að sinna þessu hlutverki. Það geta alltaf 

komið upp vandamál í öllum fjölskyldum og oft getur reynst erfitt að finna afhverju barni 

líður illa í fjölskyldu sinni (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995).  
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8 Fósturúrræði 

Börn sem ekki búa við viðunandi aðstæður og teljast ekki óhult á heimili sínu er komið fyrir í 

fóstri. Með fóstri er átt við að barnaverndarnefnd feli sérstökum fósturforeldrum umsjá 

barns í að minnsta kosti þrjá mánuði (Barnaverndarstofa). Áður en barni er komið fyrir í 

fóstur þarf þó visst verkferli að fara í gang. Barnaverndarnefnd sendir beiðni til 

Barnaverndarstofu og með beiðninni þarf að fylgja öll gögn sem hafa verið unnin í sambandi 

við allt er viðkemur barninu. Þau gögn eiga að sýna aðstæður barnsins og ástæður 

fósturvistar ásamt markmiði fósturvistunarinnar. Foreldri eða forráðamaður þarf að 

samþykkja fósturvistun eða barnið sjálft. Ef samþykki liggur ekki fyrir þarf að 

barnaverndarnefnd að funda um málið og þarf nefndin þá að heimila fósturvistun eða að 

málið þarf að fara fyrir dómstóla til að forsjársvipta forsjáraðilann (Reglugerð um fóstur nr. 

80/2004). 

8.1 Tímabundið fóstur 

Þegar börn eru sett í fóstur er fósturforeldrum falin umsjá yfir barninu í ákveðin tíma. 

Markmiðið er þá yfirleitt að gefa foreldrunum tíma og svigrúm til að bæta heimilisaðstæður, 

leita sér hjálpar og bæta það sem þarf svo barnið geti snúið aftur heim í öruggar aðstæður. 

Markmiðið er ekki síður það að tryggja að barnið fái foreldra sem geta sýnt þeim umhyggju 

og efla andlegan og líkamlegan þroska þeirra ef þau eru ekki að upplifa það frá foreldrum 

sínum. Ef foreldrarnir bæta sig fá þau börnin yfirleitt aftur heim en með eftirfylgni frá  

barnavernd. Þetta mynstur flokkast sem tímabundið fóstur en þá eru börnin hjá 

fósturforeldrum á meðan unnið er að því að bæta aðstæður heima fyrir. Tímabundið fóstur 

er lágmark þrír mánuðir en varir þó yfirleitt ekki lengur en 12 mánuði í senn. Það er þó hægt 

að sækja um framlenginu að 12 mánuðum liðnum ef þess þarf. Markmiðið með tímabundnu 

fóstri er þó alltaf að barnið snúi aftur til foreldra sinna að fósturtíma liðnum.  

8.2 Varanlegt fóstur 

Með varanlegu fóstri er markmiðið að tryggja barninu öruggt heimili hjá fósturforeldrum til 

frambúðar. Þá er ófyrirsjáanlegt að hægt verði að bæta aðstæður barnsins og verið er að 

tryggja til frambúðar að barnið fái umönnun, stöðugleika og öryggi hjá fósturfjölskyldu. Áður 

en gengið er frá varanlegu fóstri er byrjað á reynslufóstri en það getur varað í þrjá til tólf 

mánuði. Það er gert til að sjá hvort væntanlegir fósturforeldrar tengist barninu, uppfylli þarfir 

þess og styðja að stöðugleika fyrir barnið (reglugerð um fóstur nr. 804/2004, bvs).  
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8.3 Styrkt fóstur 

Einnig er til styrkt fóstur en þá er átt við sérstaka umönnun og þjálfun barns inn á 

fósturheimilinu í takmarkaðan tíma, að hámarki í tvö ár. Þessi tegund fósturráðstöfunar gerir 

ráð fyrir því að annað fósturforeldrið sé heima í fullri vinnu við að sinna því verkefni sem 

barnið þarfnast. Þau börn sem fara í styrkt fóstur geta til dæmis átt við verulegan 

hegðunarvanda vegna geðrænna, tilfinningarlegra og annarra vandamála af af því tagi og 

nauðsynlegt er á að koma barninu fyrir í fóstur í þsað þess að vista það á meferðarheimili eða 

stofnun. Tilgangurinn er að aðstoða barnið við að ná tökum á vandamálum sínum og auka 

hæfni þess á sem flestum sviðum. Þegar því markmiði hefur verið náð að hjálpa barninu og 

foreldrum þess að vinna á vandamálinu fer barnið aftur heim til foreldra sinna (reglugerð um 

fóstur nr. 804/2004, bvs). 

9 Fósturbörn 

Það eru mikil viðbrigði fyrir barn að vera tekið úr því umhverfi sem það hefur alist upp í og 

þekkir ekki annað. Börn eru að koma úr misjöfnum aðstæðum og eru á öllum aldri og þar af 

leiðandi er allur gangur á því hvernig börnunum gengur að aðlagast nýjum heimilum, 

aðstæðum og reglum. Börn sem fara í fóstur hafa yfirleitt upplifað hluti sem börn eiga 

almennt ekki að upplifa eða verða vitni að. Mörg þeirra hafa jafnvel orðið fyrir ofbeldi eða 

vanrækslu og eiga erfitt með að treysta og eru gjarnan í vörn gegn öðrum (Myers, Berliner, 

Briere, Hendrix, Jenny og Reid, 2002). Mörg þessara barna þekkja ekki hvernig það er að alast 

upp við ást, umhygggju og í kærleiksríku umhverfi. Það getur verið afar erfitt fyrir barn að 

vera tekið af heimilinu þrátt fyrir að það hafi búið við aðstæður sem ekki voru góðar fyrir 

barnið. Þau upplifa missi við sína nánustu við það að vera tekin af heimilunum þrátt fyrir að 

fá að hitta þau reglulega. Þetta eru miklar breytingar og það þarf að huga að mörgu barnsins 

vegna (American Academy og Pediatrics, 2000). Í sumum tilfellum fara börn í fóstur til ömmu 

sinnar og afa, systkina foreldra eða annara sem þau þekkja og þá verða breytingarnar yfirleitt 

minni fyrir börnin það sem þau þekktu fósturforeldrana áður. En þegar börn eignast 

fósturforeldra fá þau það verkefni að mynda tengsl við þá og getur það reynst erfitt fyrir þau 

börn sem ekki hafa upplifað tengslamyndun við neinn. Þau geta hafa orðið fyrir ítrekuðum 

vonbrigðum og eiga þá erfitt með að mynda traust við fósturforeldra sína (Dozier o.fl.,2001). 
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Fósturforeldrar þurfa því að meta þarfir barnsins út frá því sem það hefur upplifað og vantað. 

Fósturforeldrar eiga að tryggja barninu umönnun og öryggi og auka þroska þess. Mikilvægt 

er að þeir geti sýnt barninu þolinmæði, hlýju, skilning og virðingu. Auk þess þurfa þeir að 

geta áunnið sér traust barnsins og haldið trúnað. Barnið á að upplifa að fósturforeldrarnir 

séu heiðarlegir, samkvæmir sjálfum sér og finna hvatningu til sjálfsstyrkingar 

(Barnaverndarstofa, 2011). 

Það að setja barn í fóstur er stór og mikil ákvörðun sem er ekki tekin nema að 

virkilega sé ástæða til. Það getur haft mikil áhrif á barn og foreldra að barn sé tekið af 

heimilinu og komið fyrir í fóstur. En það hefur enn alvarlegri afleiðingar að barn sé ekki tekið 

af heimilinu þegar ástæða þykir til. Barn sem býr við slæman aðbúnað og alvarlegan misbrest 

verður fyrir alvarlegum og varanlegum skaða (Anni G. Haugen, 2004). Fyrsta skref 

barnaverndarnefndar er að styðja foreldrana í að bæta sig og/eða laga aðstæður og hjálpa 

þeim að annast barnið svo barnið fái tækifæri til að þroskast og dafna á eðlilegan hátt á 

heimili sínu. Því miður skilar þessi stuðningur ekki alltaf árangri til dæmis vegna geðrænna 

vandamála foreldra, vímuefnaneyslu eða félagslegra erfiðleika (Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  

Börn sem alast um hjá kynforeldrum sínum upplifa samfelldan þroska í 

tengslamyndun en þessu er öðruvísi háttað hjá fósturbörnum. Þau börn sem eru fóstruð 

strax eftir fæðingu geta þó upplifað þetta en ekki börn sem fara í fóstur síðar á lífsleiðinni. 

Þau þurfa að mynda ný tengsl við fósturforeldra þegar þau fara í fóstur (Jacobsen o.fl. 2014). 

Barn sem skyndilega missir tengsl sín við foreldri eða umönnunaraðila getur upplifað truflun í 

tengslamyndun eða tengslarof. Barnið finnur fyrir ósjálfráðum sorgarviðbrögðum vegna 

þessa. Þegar þessi rof verða í tengslum ungra barna getur það haft alvarlegri afleiðingar 

heldur en þegar tengslin rofna þegar barnið er orðið eldra. Afleiðingarnar geta verið óöryggi, 

hegðunarvandamál og innhverf vandamál eins og þunglyndi og kvíða. Þessar afleiðingar geta 

fylgt barninu alla ævi (Miron, Sujan og Middleton, 2013).  

Það er tvennt ólíkt að eignast barn, fara heim með það og verja næstu mánuðum með 

því heima fyrir í fæðingarorlofi eða fá til sín barn sem hefur sterkar skoðanir, ákveðið og er 

orðið tiltölulega mótað af fyrri reynslu (Sigrún María Kristinsdóttir, 2009).  

Fimm þættir þurfa að vera til staðar innan fósturfjölskyldna svo fósturbörnin þroskist sem 

heildstæðir einstaklingar og að samskiptin séu góð og jákvæð. Þessir þættir eru: að vera til 

staðar, tilfinninganæmni, viðurkenning, samvinna og að tilheyra en það er eitt af 

höfuðatriðum fyrir fósturbörn. Schofield og Beek telja að vellíðan fósturbarns og velgengni 
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sé ekki undir því komið hversu löngum tíma barnið hefur varið hjá fósturfjölskyldunni heldur 

hversu góð samskiptin á milli þeirra voru (Schofield og Beek (2009). 

 Í rannsókn Guðrúnar Kristinsdóttur (2004) talaði hún við fósturbörn sem voru orðin 

fullorðin. Þau töluðu meðal annars um reynslu þeirra á því að vera fósturbörn. Í ljós að koma 

að allir þátttakendur rannsóknarinnar höfðu fengið góða umönnun frá fósturforeldrunum 

ásamt umhyggju. Þau voru þó sammála um það að það hefði skipt mestu máli að á 

fósturheimilunum hefði ríkt stöðugleiki sem þau hefðu áður skort. Stöðugleikinn hefði skipt 

sköpum í tengslamyndun barnanna við fósturforeldra sína.  

 Guðrún flokkaði tengsl fósturbarnanna við fósturforedrana niður í fjóra flokka. 

Flokkarnir voru: vel tengd og ánægð, tengd en áttu erfitt, ekki tengd en ánægt og að lokum 

ótengd og ófullnægð. Þau sem höfðu verið vel tengd og ánægð höfðu yfir litlu að kvarta og 

náðu að tengjast fósturforeldrum sínum vel og gátu tjáð sig tilfinningalega. Þau áttu það öll 

sameiginlegt að hafa farið í fóstur fyrir eins árs aldur. Þau sem höfðu tengst en átt erfitt 

töluðu um að hafa átt í erfiðleikum með tilfinningar sínar í upphafi fóstursins og var það 

vegna sambands þeirra við kynforeldra sína en þeim fannst samt fósturforeldrarnir góðir og 

umhyggjusamir.  

 Þau sem voru ekki tengd en ánægð sögðust ekki hafa náð að tengjast 

fósturforeldrunum tilfinningalega en allur aðbúnaður hefði samt verið fullnægjandi. En þau 

sem ekki tengdust fósturforeldrum sínum og voru óánægð áttu við ýmist vandamál að etja 

eins og til dæmis hegðunarvanda, þunglyndi, kvíða eða voru jafnvel ósátt við að hafa verið 

tekin af heimilinu og sett í fóstur (Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  

 Stovall og Dozier (2000) gerðu rannsókn og voru niðurstöðurnar svipaðar að því leiti 

að þau börn sem höfðu farið ung í fóstur áttu það öll sameiginlegt að hafa myndað tengsl við 

fósturforeldra sína, voru örugg gagnvart fórstuforeldrunum og almennt ánægðari. Því meira 

öryggi og vellíðan sem börn upplifa hjá fósturforeldrum sínum því auðveldara er fyrir þau að 

mynda góð tengsl við aðra. Því yngri sem börnin eru eru þau fljótari að mynda tengsl og finna 

öryggi. En þrátt fyrir það geta öll fósturbörn myndað tengsl örugg tengsl við fósturforeldra 

sína en það tekur þó oft lengri tíma ef þau eru eldri (Dozier og fl., 2001).  
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10 Tengslamyndun fósturbarna 

Eins og áður hefur komið fram er tengslamyndun barna við foreldra sína afar mikilvæg fyrir 

barnið. En börn sem fara í fóstur þurfa að vinna að nýrri tengslamyndun við nýja 

umönnunaraðila. Börnin hafa gjarnan gengið í gegnum ýmislegt sem gæti jafnvel hafa leitt af 

sér mikla höfnun á tengslamyndun við umönnunaraðila. Þau börn geta átt í erfiðleikum að 

treysta nýjum umönnunaraðila vegna ítrekaðra vonbrigða sem þau hafa upplifað. Þá getur 

verið erfitt að mynda traust og öryggi við fósturforeldrana (Dozier og fl., 2001). 

 Fósturforeldrar þurfa að vera meðvitair um það að taka á mótir fósturbarni breytir 

sambandi milli fjölskyldumeðlima sem fyrir vonu. Þegar fósturbarn er komið inn á heimilið 

þarf að gera pláss fyrir nýja barninu og láta því líða eins og það sé velkomið. Að vera 

fósturforeldri krefst tíma og mikillar þolinmæði þar sem börnin eru að koma úr mismunandi 

aðstæðum. Þannig að fósturforeldrarnir þurfa að geta veitt fósturbarninu mikla athygli og 

getur það þá verið á kostnað þeirra sem áður bjuggu á heimilinu eins og til dæmis önnur 

börn. Þetta getur skapað ýmis vandamál í fjölskyldunni en fósturforeldrarnir og börnin verða 

að leysa þau vandamál í sameiningu svo allir verði ánægðir með sitt (Höjer, 2002).

 Börn sem tekin eru af heimilum sínum og fara á heimili fósturforeldra upplifa ekki 

samfelldan þroska í gegnum tengslamyndunina nema þegar börnin fara í fóstur fyrstu 

mánuði ævinnar. Þegar þau fara seinna í fóstur getur átt sér stað rof á tengslamyndun og 

getur það komið vegna þeirrar sorgar sem barnið upplifir þegar það missir af kynforeldrum 

sínum. Þegar það gerist geta afleiðingarnar verið óöryggi, hegðunarvandamál og barnið getur 

jafnvel þróað með sér kvíða eða þunglyndi. Það getur því verið erfiðara fyrir fósturbörn að 

mynda tengsl við fósturforeldra sín heldur barn sem elst upp hjá kynforeldrum sínum. 

Stöðugleiki og öryggi spilar svo stóran þátt í þróun tengsla og börn sem upplifa óstöðugleika 

og óöryggi eiga þar af leiðandi erfiðara með að mynda tengsl (Miron, Sujan og Middleton, 

2013). 

Það skiptir miklu máli hvert fósturbarnið fer í fóstur og hefur það ákveðið forspárgildi 

hvernig fóstrið kemur til með að ganga. Þegar barn fer í fóstur til ættingja þá er töluvert 

líklegra að það heimili verið til langframa. Þessu ber þó að taka með fyrirvara því samkvæmt 

rannsókn sem gerð var kom fram að þau börn sem fóru í fóstur til skyldmenna voru ólíklegri 

til þess að eiga við heilsfarsleg vandamál að stríða. Einnig er ólíklegra að þau séu ungbörn 

eða að þau hafi farið í fóstur vegna líkamlegs eða kynferðilegs ofbeldis. Stundum liggur á að 

koma börnum inn á fósturheimili og þá er þeim komið fyrir á þeim heimilum sem eru tiltæk 
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hverju sinni. Betra væri þá að bíða og sjá hvaða fósturheimili henta barninu best með því að 

bara saman barn og fósturforeldra sem eiga vel saman en það er ekki alltaf hægt. Langtíma 

áhrif þeirra truflana sem orðið geta vegna illa paraðra fósturforeldra og fósturbarna hefur 

ekki verið rannsakað mikið. En illa hugsuð pörun getur haft áhrif á getu barnsins til vaxtar, 

þroska og tengslamyndunar sem fylgir því að fullorðnast (Höjer, 2002). 

11 Stöðugt fóstur 

Ólíkir þættir voru skoðaðir þegar skilgreina átti hvaða skilyrði fósturráðstöfun þarf að 

uppfylla til að hún sé álitin stöðuf. Meðal þeirra þátta eru breytingar sem verða á fóstri eins 

og til dæmis breyting úr tímabundnu fóstri í varanlegt fóstur og aðrir flutningar sem geta 

orðið. Breytingar sem gert hafði verið ráð fyrir ásamt þeim breytingum sem koma 

fósturbarni eða fósturforeldrum í opna skjöldu. Einnig eru tekið með í reikninginn þær 

truflanir sem geta orðið á högum fósturforeldra eða kynforeldra og loks varanleiki fósturs 

(Christiansen o.fl., 2010).  

Það er vert að skoða merkingu hugtaksins varanleiki þegar talað er um stöðugleika í 

fóstri. Hugtakið varanleiki í fóstri felur í sér ákveðinn tímaramma. Orðið varanleiki gefur 

manni hugmynd um að fóstrið eigi þá að standa yfir í lengri tíma þess vegna sé talað um 

varnalegt fóstur vegna þess að því er ætlað að standa yfir í lengri tíma eða þangað til að 

fósturbarnið verður sjálfráða. En málið er samt ekki alveg svo einfalt því stöðugleiki í fóstri er 

einnig huglægt fyrirbæri. Stöðugt á þann hátt að börn geti funið fyrir stöðugleika vegna 

tilfinningalegra þátta. Þá snýst það til dæmis um það hvort að þau nái að festa rætur eða 

hvort að óróleiki sé í kringum þau. Það gæti þá til dæmis verið vegna kynforeldra þeirra sem 

til dæmis tosa í þau eða að þau séu sátt við stöðuna sem þau eru í þrátt fyrir að það sé talið 

þeim vera fyrir bestu. Fósturbarn getur verið í stöðugu fóstri til margra ára en fundið samt 

fyrir óstöðugleika af ofangreindum orsökum.  

Gunvor Andersson (2009) gerði þrjátíu ára langtímarannsókn á fósturbörnum í Svíþjóð 

undir lok 20. aldar og niðurstöður hennar náðu til hóps barna sem fór í fóstur á aldrinum 0-4 

ára.  Rannsóknin stóð yfir áður en þau fóru í fóstur, á meðan þau voru í fóstri og eftir að 

fóstrinu lauk. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að það var ekki hægt að staðfesta skýrt 

samband milli aldurs við upphaf fósturs, dvalarlengdar eða tengsla sem myndast á milli 

fósturbarns og fósturforeldra og halda fram eftir að barn er orðið 18 ára. Andersson velti 
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fyrir sér hvort tengslin á milli barns og fórstuforeldra hafi ef til vill meiri áhrif á 

vistunarsöguna en að lengd fóstursins hafi úrslitaáhrif á gæði tengslanna sem myndast á milli 

þeirra. Það getur verið vandkvæðum bundið að skilgreina hvað teljist til stöðugs fósturs og er 

það í raun háð eðli rannsókna hvaða viðmið eru best (Christiansen o.fl., 2010).  

Í rannsókninni var stöðugt fóstur skilgreint sem dvöl fósturbarns í að minnsta kosti fjögur 

ár á því heimili sem þau bjuggu í þann tíma sem rannsóknin varði. Það voru 70 börn sem tóku 

þátt í rannsókninni og kom í ljós að samtals fluttu börnin 180 sinnum á átta árum. Þar með 

var frátalinn fyrsti flutningu þeirra sem var af heimili kynforeldra og á heimili fósturforeldra. 

Rúmlega helmingur flutninga barnanna var skilgreindum sem „flutningur í fóstri“. Helstu 

niðurstöður voru þær að það þarf að veita væntingum og viðhorfum fósturbarna til fósturs 

aukið vægi og að það geti aukið líkur á stöðugleika. Einnig leiddi hún í ljós hve nauðsynlegt er 

að allir sem eiga í hlut að fóstri, eða að minnsta kostir fósturbörn, kynforeldrar og 

fósturforeldrar, viti hver tilgangur fóstursins er. Á því tímabili sem á rannsókninni stóð hélst 

fóstur stöðugt í 79% tilvika samkvæmt skilgreiningunni „að stöðugt fóstur væri fósturvist á 

sama stað í fjögur ár eða meira“ (Schofield og Beek, 2009).  

11.1 Traustur grunnur  

Traustur grunnur skiptir sköpum í lífi barna. Það getur stuðlað að farsæld í samskiptum og 

það skiptir miklu máli fyrir framtíðarsambönd fósturbarna. Rannsókn Schofield og Beek 

(2009) byggir á langtímarannsókn á 52 fósturbörnum í langtímafóstri frá árunum 1997 – 

2006 og sýnir hún hvernig kenningar um tengsl og seiglu getur átt við um fósturráðstafanir 

barna. Það hefur mikið að segja um gengi fósturráðstöfunarinnar ef börnin búa yfir seiglu og 

telja þeir Schofield og Beek mikilvægt að vinna að því að auka þá þætti sem falla undir hana 

eins og sjálfstraust, getuna til að sjá í framtíðina og gera ráðstafanir. Jákvæð samskipti innan 

fjölskyldna er einnig talin vera helsta forsenda þess að börn spjari sig á unglingsárunum og 

búi yfir félagslegum tengslum og félagsauði þegar þau verða fullorðin. Rannsakendurnir 

halda því fram að hlutverk fjölskyldna í lífi ungmenna sé vanmetið þar sem rannsóknir benda 

til þess að þau spegli sig í lífsviðhorfum og skoðunum fjölskyldu sinnar. Það eru fimm þættir 

sem þurfa að vera til staðar innan fósturfjölskyldna til að samskiptin séu jákvæð og að 

fósturbörnin verði að heilstæðum einstaklingum. Þessir þættir eru settir saman upp í líkan 

sem kalla má: Hinir fimm þættir umönnunar. Þættirnir sem rannsakendur telja fram og er 

ætlað að stuðla að framförum í samskiptum eru eftirfarandi: 

 Að vera til staðar (availability) 

 Tilfinninganæmni (sensitivity) 
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 Viðurkenning (acceptance) 

 Samvinna (co-operation) 

 Að tilheyra (family membership) 

Fimmti þátturinn, að tilheyra, er höfuðatriði fyrir fósturbörn. Niðurstöður rannsóknar þeirra 

Schofield og Beek (2009) sýna að þessir þættir verki gagnkvæmt daglega hver á annan í 

uppeldi barna og að saman vinni þeir að auknum framförum í samskipum og auknum gæðum 

samverstunda fjölskyldumeðlima. Það að vera til staðar fyrir aðra felur í sér að 

tilfinninganæmni og viðurkenning er nauðsynleg forsenda þess að finnast sem maður 

tilheyri. Schofield og Beek (2009) telja að afdrif fósturbarns í fóstir séu ekki háð því hve 

löngum tíma barnið ver með fósturfjölskyldunni heldur frekar hversu góð samskiptin eru 

(Schofield og Beek, 2009).  

 

12 Fósturrof 

Þegar fóstur mistekst er það kallað fósturrof. Þá hefur það rofnað og barnið er ekki lengur í 

fóstri. Það eru auknar líkur á fósturrofi ef fósturforeldrarnir eiga barn sem er yngra en 

fósturbarnið. Þess vegna er reynt að hagræða fósturúrræði þannig að ef það eru börn á 

heimilinu að fósturbarnið sé yngra en þau. Fósturbörn sem eru á heimili þar sem ung börn 

fósturforeldrana eru eiga það til að vegna ekki eins vel og öðrum fósturbörnum. Til að 

fósturbarn geti myndað góð tengsl við fósturforeldra þarf barnið óskipta athygli frá þeim, 

allavega fyrst um sinn (Guðrún Kristinsdóttir, 2004).  

Sum börn sem eru að verða sjálfráða og detta þar með úr fósturráðstöfun taka stundum 

þá ákvörðun að rjúfa fóstrið áður en því lýkur. Þegar það er gert lýkur fóstrinu á þeirra 

forsendum frekar en að því ljúki vegna þess að þau eru orðin og gömul. En þegar fóstri er 

lokið á þennan hátt verða meiri líkur á að þau þrói með sér einhverja sálræna röskun (Kirk og 

Day, 2011).  

Fósturrof virðist ekki vera algengt á Íslandi. Í ritinu Barnavernd á Íslandi (2000) kemur þó 

fram að á árunum 1996 til 1999 hafi fósturrof verið algeng ástæða þess að börn fóru úr 

varanlegu fóstri. Árið 1996 voru fimm tilvik sem skráð voru sem „fósturrof, eða önnur 

ástæða“, árið 1998 voru þrjú tilvik og fjögur árið 1999. Fjöldi fósturrofa árin 2009-2013 var 
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tíðnin há en mest árið 2009, níu tilvik en minnst árið 2010 en þá voru tilvikin þrjú. Í ljósi þess 

virðist fósturrof óalgengt á Íslandi og helst fjöldi atvika þeirra nokkuð jafnt á milli ára 

(Barnavernd, 2000). 

13 Samvinna 

Þegar börn fara í fóstur er mikilvægt að samvinna á milli fósturforeldra, skóla, félagsþjónustu 

og fjölskyldu barns sé góð. Þessi samvinna getur verið flókin og erfið en er engu að síður 

mjög mikilvæg barnsins vegna. Mikilvægt er að barnið aðlagist þeim breytingum sem verða á 

högum þeirra en samt þarf að passa að barnið glati ekki eigin uppruna (Berk, 2007). Í 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 kemur fram að að samvinna allra aðila máls, eins og barn, 

forsjáraðilar, sjúkrastofnun, lögregla og aðrir sem koma á einn eða annan hátt að viðkomandi 

barnaverndarmáli er mikilvægt svo hægt sé að sinna velferð barnsins og fjölskyldu þess á 

sem bestan hátt. Undantekningar á þessari samvinnu er þegar samvinnan er ekki talin vera 

barninu fyrir bestu og ekki þjóna hagsmunum þess. Sem dæmi má nefna þegar foreldri er 

grunaður um kynferðislegt- eða líkamlegt ofbeldi gegn barninu (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Rannsóknir hafa einnig sýnt að í vel hepnuðum barnaverndarmálum sé það helst 

samvinnan sem geri það að verkum ásamt því að allir aðilar hafi verið sammála um hvaða 

erfiðleikar og vandamál það eru sem þarf að vinna með (Anni G. Haugen, 2010). 

14 Félag fósturforeldra 

Það er til félag á Íslandi sem heitir Félag fósturforeldra (FFF). Skilyrði til aðildar í það félag er 

að hafa barn eða fullorðin einstakling í einhverskonar tegund af fóstri eða að hafa hugsað sér 

að verða fósturforeldri. Þetta félag vinnur að hagsmunamálum fósturforeldra og fósturbarna 

í samstarfi við nágrannalönd okkar (Félag fósturforeldra). Algengara er í dag að ættingjar taki 

að sér barn í fóstur í stað þess að barnið sé sett í fóstur utan fjölskyldunnar (Gilbert, 2012).  
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15 Að verða fósturforeldri 

 

Ef áhugi er fyrir hendi að gerast fósturforeldri er send umsókn til Barnaverndarstofu. Miklar 

kröfur eru gerðar til umsækjanda og getur umsóknarferlið tekið nokkurn tíma. Enda er 

mikilvægt að kanna umsækjendur vel og meta hæfni þeirra til hins ýtrasta. Þau börn sem fara 

í fóstur þurfa að komast í betri aðstæður hjá fólki sem getur skapað þeim nýtt heimili, öryggi 

og umönnun. Fósturforeldrar þura að gangast undir læknisskoðun því þeir þurfa að vera við 

góða almenna heilsu ásamt því að búa við stöðugleika og fjárhagslegs- og félagslegs öryggis. 

Það er ekki skilyrði að þeir sem sækja um að vera fósturforeldrar séu gift eða í sambúð en ef 

svo er þarf upplýsingar um báða aðila. Ef umsækjandi hefur gerst brotlegur gegn ákvæðum 

XXII. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (kafli um kynferðisbrot) fær viðkomandi ekki 

leyfi til að gerast fósturforeldri ef brotið hefur beinst gegn barni (Barnaverndarstofa, 2018). Í 

umsókninni þarf að koma fram hvers kyns fóstur umsækjandi er tilbúinn að taka að sér. 

Umsækjendur þurfa að skrifa undir samþykki ásamt öllum þeim sem búa á heimilinu og eru 

eldri en 15 ára um það að Barnaverndarstofu sé heimilt að kanna sakaskrá þeirra. 

Umsókninni þarf að fylgja umsögn frá ættingja og önnur umsögn frá vinnuveitanda. 

Umsækjandi þarf sjálfur að gera greinargerð um ástæður þess að hann vilji gerast 

fósturforeldri og taka barn/börn í fóstur. Einnig þarf að fylgja skattaframtöl síðustu tveggja 

ára.  

 Barnaverndarstofa þarf að fá umsögn frá viðeigandi barnaverndarnefnd áður en 

endanleg ákvörðun er tekin um hæfni umsækjanda til að taka barn í fóstur. En það er 

samkvæmt reglugerð um fóstur. Umsögninni frá barnaverndarnefnd þarf að fylgja lýsing á 

væntanlegum fósturforeldrum og upplýsingum eins og um atvinnu þeirra, menntun þeirra 

sem og fjölskylduaðstæðum. Barnaverndarstarfsmaður fer í heimsókn á heimilið að minnsta 

kosti einu sinni á meðan umsögnin er unnin. Eftir að búið er að fara yfir umsóknina hjá 

Barnaverndarstofu er fósturforeldrum boðið að fara á námskeið sem miðar að því að meta 

hæfni umsækjanda ásamt því að veita nauðsynlega þjálfun og undirbúning sem þarf til þess 

að gerast fósturforeldri. Námskeiðið tekur allt að 30 klukkustundir og kallast Pride. Það eru 

um 20 fósturforeldrar sem taka þátt í námskeiðinu í hvert skipti. Þátttakendur fá ýmis 

verkefni til að leysa á námskeiðinu eða á milli námskeiða ásamt fyrirlestrum og öðru 

fræðsluefni. Leiðbeinendur námskeiðisins fara í tvö skipti í heimsókn heim til umsækjenda 
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áður en endanleg ákvörðun liggur fyrir um hvort umsækjandi verði metinn hæfur sem 

fósturforeldri. Lögð er áhersla á að allir fósturforeldrar sæki þessi námskeið áður en þau fá til 

sín fósturbarn en þó er Barnaverndarstofu heimilt að gera undanþágu í sérstökum tilfellum 

en þá metur Barnaverndarstofa sérstaklega þá þætti sem felast í hæfnismati á námskeiði 

(Barnaverndarstofa, 2018). Fósturforeldrar þurfa að búa við traustan fjárhag og vera 

heilsuhraustir. Þeir þurfa einnig að búa yfir félagslegri færni til þess að geta stuðlað að 

uppbyggilegum þroska fóstubarnsins. Ef barn sem er yngra en átta ára er tekið í varanlegt 

fóstur eiga fósturforeldrarnir rétt á töku fæðingarorlofs. Báðir foreldrar eiga rétt á 

sitthvorum þremur mánuðum og fá svo þrjá mánuði til viðbótar sem þeir ráða hvernig þeir 

hagræða.  

 Hafi fósturforeldrar fengið leyfi og tekið til sín fósturbarn en hefur svo áhuga á að 

taka annað barn í fóstur þarf að sækja um aftur. Barnaverndarstofu fer þá yfir málið og 

metur það hvort að meiri upplýsinga sé þörf. Ef meir en tvö ár eru liðin síðan síðasta umsókn 

var tekin í gildi þarf umsækjandi og aðrir heimilismenn sem eru eldri en 15 ára að skrifa undir 

að Barnaverndarstofu sé heimilt að afla upplýsinga um sakaskrá að nýju. Einnig fer 

starfsmaður barnaverndarnefndar í heimsókn á heimili umsækjanda. Ef umsókn hefur verið 

samþykkt en það líða tvö ár frá því og þangað til að fósturforeldrarnir fá barn í fóstur að 

sækja um aftur. Barnaverndarstofa heldur utan um skrá um alla þá fósturforeldra sem hafa 

fengið leyfi. Í þeirri skrá koma fram allar grunnupplýsingar um fósturforeldrana, hvort að 

fósturforeldrarnir eru með önnur börn í fóstri og jafnvel líka yfir sérstökum styrkleikum sem 

fósturforeldrarnir búa yfir sem gæti nýst vel við sérstakar aðstæður (Barnaverndarstofa).  

 

15.1 Fóstursamningur 

Í reglugerð um fóstur er tekið fram að gera þurfi fóstursamninga á milli fósturforeldra og 

þeirrar barnaverndarnefndar sem sér um málið. Í samningnum kemur fram það tímabil sem 

fósturráðstöfunin á að standa yfir, en hann skal þó aldrei vera lengri en til eins árs í senn 

þegar um tímabundið eða styrkt fóstur er að ræða, hverjar greiðslurnar verða til 

fósturforeldrana, hvernig stuðning barnið á að fá og svo hvernig stuðning fósturforeldrarnir 

eiga að fá. En fósturforeldrar eiga til dæmis rétt á viðtalsmeðferð og handleiðslu. 

Samningurinn skal alltaf vera skriflegur.  
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Samkvæmt reglugerð um fóstur þurfa fósturforeldrar að geta veitt fósturbarninu 

umönnun, öryggi og geta mætt þörfum þess, vegna þess að það hefur ekki búið við góðar 

aðstæður eða á við einhver vandamál að stríða.  
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16 Lokaorð 

Það má með sanni segja að tengsl eru afar mikilvæg í lífi barna og okkar allra. Tengslin hafa 

mikil áhrif á þann einstakling sem við verðum þegar við fullorðnumst. Til að þroskast og 

dafna almennilega þurfum við að upplifa tengsl þannig að óhætt er að segja að þau séu 

okkur lífs nauðsynleg. Að upplifa örugg tengsl hjálpar okkur á fullorðinsárunum og við 

verðum almennt jákvæðari, öruggari og eigum í betri samskiptum við fólkið í kringum okkur. 

Börn byrja að mynda tengsl við umönnunaraðila sinn strax við fæðingu. Þegar barn er svo 

fjarlægt af heimilinu geta orðið tengslarof, ef barnið hefur náð að tengjast foreldri sínu.  

 Til eru þrjár tegundir af fóstri, tímabundið fóstur, langtíma fóstur og styrkt fóstur. 

Tímabundið fóstur er eins og nafnið gefur til kynna, tímabundið. Þá er markvisst unnið að því 

að laga vandamálið heima fyrir og stefnan er sú að barnið fari aftur til foreldra sinna. Nokkrar 

ástæður geta verið fyrir því að börn eru sett í fóstur. Innan veggja heimilina getur til dæmis 

verið vanræksla, geðræn vandamál foreldranna, fíkniefnavandi, andlát eða veikindi foreldra. 

Einnig fara sum börn í fóstur þó að þessi vandamál séu ekki til staðar á heimilinu heldur er 

barnið sjálft með til dæmis alvarleg hegðunarvandamál. Þá fer barnið í styrkt fóstur og snýst 

það um að fósturforeldrarnir vinna markvisst að því að hjálpa barninu að ná tökum á 

vandamáli sínu. Einnig er unnið með foreldrana og þegar því verkefni er lokið fara börnin 

aftur heim til sín. Langtímafóstur en til lengri tíma og yfirleitt þangað til að barnið verður 18 

ára gamalt. Styrkt fóstur er svolítið öðuvísi heldur en hin fóstrin að því leyti að börnin fara þá 

ekki í fóstur vegna þess að það er eitthvað að á heimilinu heldur vegna þess að þau eiga sjálf 

við einhvern vanda að etja eins og til dæmis alvarlegan hegðunarvanda. Þá fara börnin í 

styrkt fóstur og þá er búið að ákveða hvað fóstrið á að vara í langann tíma og gera áætlun um 

það sem á að gera. Þá er unnið markvisst í vandamáli barnsins og foreldrarnir fá líka aðstoð. 

Þegar markmiðinu er náð fer barnið aftur heim til foreldra sinna.  

 Tenglsamyndum fósturbarna og fósturforeldra gengur oftast vel. Það hefur þó sýnt 

sig að því yngri sem börn fara í fóstur því betur gengur að mynda tengsl. Ef þau eru orðin 

nokkurra ára gömul og jafnvel búin að mynda einhver tengsl við kynforeldra sína, hafa orðið 

fyrir misbresti í uppeldinu og upplifað miður fallega hlut getur verið mikið erfiðara fyrir þau 

mynda ný tengsl við fósturforeldarana. Þegar börn koma inn á ný heimili þurfa þau mikla 

athygli, umhyggju og hlýju og þess vegna er mjög mikilvægt að fósturforeldrarnir séu undir 

það búnir að veita fósturbörnunum það sem þau þurfa.  



34 

Tengslarof er ekki algeng á Íslandi en það er þegar það verður einhvers konar rof í fóstrinu. 

Til dæmis að fósturforeldrar eða fósturbarn hætti fósturfyrirkomulagin áður en að fóstur 

ráðstöfuninni er lokið. Ef fóstur gengur illa og fósturbörn og fósturforeldrar ná ekki að mynda 

tengsl og barnið þarf að fara á annað heimli hjá öðrum fósturforeldrum verður fósturrof.  

Seigla er styrkleiki sem sumir búa yfir. Börn sem upplifa og ganga í gegnum ýmsa erfiðleika 

en komast heilir út úr því og verða heilsteyptir einstaklingar eru taldir búa yfir seiglu.  

 Ef fólk hefur áhuga á að gerast fósturforeldrar er hægt að fylla út umsókn hjá 

Barnaverndarstofu. Þetta er smá ferli en þess virði ef fólk hefur áhuga. Það er alltaf þörf fyrir 

góða fósturforeldra.  

  



35 

Heimildaskrá 

Aldís Unnur Guðmundsdóttir. (2007). Þroskasálfræði: Lengi býr að fyrstu gerð. Reykjavík: Mál 

og menning. 

American Academy 

Anni G. Haugen. (2010). Samvinna í barnavernd: sjónarhorn starfsmanns [rafræn útgáfa]. Í 

Halldór S. Guðmundsson (ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum XI. Reykjavík: 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Sótt af: 

http://skemman.is/stream/get/1946/6716/18353/1/18_Anni_Haugen_FELRAD  

Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal. (1995). Barnasálfræði: frá fæðingu til 

unglingsára. Reykjavík: Mál og menning. 

Árni Þór Hilmarsson. (1993). Uppkomin börn alkóhólista: Að losna úr fjötrum fortíðar. 

Reykjavík: Stapaprent. 

Barnaverndarlög nr. 80/2002. Sótt af: http://www.althingi.is/lagas/146b/2002080.html 

Barnaverndarstofa. (2011). Staðlar fyrir vistun eða fósturbarna á vegum 

barnaverndaryfirvalda. Reykjavík: Barnaverndarstofa.  

Barnaverndarstofa. (2015). Sótt af: http://www.bvs.is/media/utgefid-efni/Handbok---

2.2.2016.pdf 

Barnaverndarstofa. (2018). Sótt af: http://www.bvs.is/almenningur/gerast-

fosturforeldri/nanari-upplysingar/  

Beckett, C. og Taylor, H. (2010). Human Growth and Development (2. Útgáfa). London: SAGE 

Publications Ltd. 

Belsky, J. (1980). Loss. Sadness and Depression. Attachment and Loss I. London: 

Berk, L. E. (2007). Development through the lifespan. Boston: Allyn & Bacon. 

Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. Volume 1: Attachment. Harmondswort: Penguin 

books.  

Bretherton, I. (1997). Bowlby´s Legacy to Developmental Psychology. Child Psychiatry and 

Human Development. 28(1), 33-39. 

Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology og human development: Experiments by nature and 

design. Cambridge: Harvard University press.  

Christiansen, O., Havik, T. og Anderssen, N. (2010). Arranging stability for children in long-

term out of home care. Children an Youth Services Review, 32(7), 913-921. 



36 

Dozier, M., Stovall, K.C., Albus, K.E., og Bates, B. (2001). Attachment for infants in foster 

care: The role of caregivers state of mind. Child development, 72(5), 1467. 

Egelund, T. og Vitus, K. (2009). Breakdown of care: the case of Danish teenage placements. 

International Journal of Social Welfare. 18(1), 45-56. 

Félag fósturforeldra. Lög félagsins. Sótt af: https://www.fostur.is/log 

Feldman, R. S. (2011). Development across the life span (6. útgáfa). New Jersey: Pearson. 

Fraley, R.C. og Shaver, P. R. (2000). Adult romantic attachment: Theoretical developments, 

emerging contoversies and unanswered questions. Review of General Psychology, 4, 

135. 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir. (2004). Endurtekinn misbrestur í uppeldi barna: helstu 

áhættuþættir. Í Úlfar Hauksson (ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum V- 

félagsvísindadeild (bls. 315-320). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.  

Freydís Jóna Freysteinsdóttir. (2008). Unglingar í vanda. Tímarit félagsráðgjafa, 3. 5-16. 

Freydís 2012 

Funder, D.C. (2013). The personality puzzle (6. útgáfa). New York: W.W.Norton & Company.  

Gilbert, N. (2012). A comparative study of child welfare systems: Abstract orientations and 

concrete resaults. Children and Youth Services Review, 34(3), 532-536. 

Guðbrandur Árni Ísberg. (2013). Í nándinni: Innlifun og umhyggja. Reykjavík: JPV útgáfa.  

Guðrún Kristinsdóttir. (2004). Ég hef verið mjög sátt við að vera í fóstri en…: Um reynslu ungs 

fólks af fóstri. Reykjavík: Barnaverndarstofa.  

Hrefna Ólafsdóttir. (1994). Ofbeldi í fjölskyldum: Ofbeldi/vanræksla á börnum innan 

fjölskyldunnar. Ingibjörg Broddadóttir. 

Höjer, I. (2002). Den belönade utmaningen – om att vara fosterföålder. Sótt af: 

http://www.idunn.no/ts/nsa/2002/0202/den_belnade_utmaningen_- 

_om_att_vara_fosterfrlder. 

Killén, K. (2000). Áhrif bernskunnar á líf kynslóðanna. (Tryggvi Gíslason þýddi). Reykjavík: 

Prentmiðlun ehf.  

Kirk, R. og Day, A. (2011). Increasing collage access for youth aging out of foster care: 

Evaluation of a summer camp program for foster youth transitioning from high school 

to collage. Children and Youth Services Review.  



37 

Leckman, J.F., Feldman, R.,Swain, J.E., Eicher, V., Thompson, N. og Mayes, L.C. (2004). 

Primary paternal preoccupation: Circuits, genes and the crucial role of the 

enviroment. Journal of Neural Transmission, 111. 

Miron, D., Sujan, A. Og Middleton, M. (2013). Considering the best interests of infants in 

foster care placed seperately from their siblings. Children and youth services review.  

Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. (2006). Verndum þau. Hvernig bregðast á við 

grun um vanrækslu eða ofbeldi gegn börnum og unglingum. Reykjavík: Mál og 

menning.  

Polonko, K. A. (2006). Exploring assumptions about child neglect in relation to the broader 

field of child maltreatment. Journal of Health and Human Services Administration. 

Reglugerð um fóstur nr. 804/2004. Sótt af: 

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/804-2004 

Sadock, B. J. og Sadock, V. A. (2007). Synopsis of psychiatry: Behavioral sciences/clinical 

psychiatry. Philadephia: Lippincott Williams og Wilkins. 

Schofield, G. og Beek, M. (2009). Growing up in foster care: providing a secure base through 

adolescence (rafræn útgáfa). Child and Family Social Work, 14, 255-257. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2007). Virðing og umhyggja – Ákall 21. aldar. Reykjavík: 

Heimskringla. 

Sigrún María Kristinsdóttir. (2009). Óskabörn: Ættleiðingar á Íslandi. Reykjavík: Salka. 

Sæunn Kjartansdóttir. (2015). Fyrstu 1000 dagarnir: Barn verður til. Reykjavík: Mál og 

menning.  

Sæunn Kjartansdóttir. (2009). Árin sem enginn man: Áhrif frumbernskunnar á börn og 

fullorðna. Reykjavík: Mál og menning.  

 


