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NEFNDARTILLAGA 

 

 

Nefndartillaga 
um að farsæl skólaganga geti upprætt 
neikvæðan félagslegan arf 

1. Tillaga nefndarinnar 

 Menningar- og menntamálanefndin leggur til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um, 

að hleypa þverfaglegu menntunar- og heilsuverkefni af stokkunum 
með áherslu á börn í áhættuhópum, t.d. börn sem tekin eru með 
valdi af heimilum sínum og fósturbörn en einnig tækifæri barnanna 
til náms og menntunar. Gagnlegt væri ef kostur er að flétta verk-
efnið inn í nýja áætlun ráðherranefndarinnar um „Sjálfbæra 
norræna velferð“; 
 
að leggja áherslu á nýjar rannsóknir og góðar leiðir til að bæta 
framtíðar- og námshorfur barna í áhættuhópum sem búa utan 
heimilis síns.  Eigi árangur að nást þurfa samhæfðar og þverfag-
legar aðgerðir að taka tillit til heilbrigðis-, hjúkrunar- og 
menntunarsjónarmiða; 

 
að kortleggja nýja þekkingu um skóla og heilsu barna í áhættu-
hópum, þar á meðal í samstarfi við helstu vísindamenn og 
sérfræðinga á þessu sviði; 

 
að boða til opins umræðufundar barna og ungmenna innan 
umgjarðar verkefnisins. Ef leitað er eftir þátttöku ungmennanna og 
hlustað á reynslu þeirra af því að búa utan heimilisins, til dæmis 
hjá fósturfjölskyldu, verður mun auðveldara að bæta líðan 
ungmennanna og gera skólagöngu þeirra farsælli. 

 
að kortleggja góð ferli og bestu venjur á Norðurlöndum þar sem 
yfirvöldum hefur tekist að hlusta á börnin og ræða við þau áður en 
þau eru tekin af heimilinu; 
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að grípa til fyrrnefndra aðgerða í samstarfi við helstu norrænu 
aðila á velferðarsviði, til að mynda Norrænu velferðarmiðstöðina í 
Stokkhólmi. 

2. Aðdragandi 

Utbildning är en av de starkaste skyddande faktorerna för ett gott vuxen-
liv. Barn som misslyckas i skolan är en högriskgrupp för ogynnsam 
utveckling, oavsett socioekonomisk bakgrund. Dessutom visar forskning 
från de nordiska länderna att fosterbarn i högre grad än andra saknar 
grundläggande behörighet till ungdomsutbildning.  
 
För många vuxna som tidigare varit placerade går det bra i livet, men som 
grupp har de en större risk än genomsnittet att drabbas av olika problem 
och negativa händelser. Risken är bland annat större för att de ska ha låg 
utbildning, vara utan sysselsättning och ha sämre ekonomi. Som grupp 
har de också sämre fysisk och psykisk hälsa och en förhöjd risk att dö i 
förtid. Dessutom har de en högre risk för kriminalitet. (Socialstyrelsen 
2013, Fugelsang Olsen R, Egelund T & Lausten M 2011, Egelund T m.fl. 
2008). 
 
I jämförelse med jämnåriga går det på lång sikt mycket dåligt för familje-
hemsplacerade barn. Professor Bo Vinnerljung har med hjälp av 
registerstudier visat höga överrisker för flera allvarliga problem. Personer 
som vuxit upp i familjehem har tre gånger högre risk, jämfört med 
jämnåriga, att ha högst grundskoleutbildning. Det är tio gånger högre risk 
att personer som vuxit upp i familjehem lever på socialbidrag (försörj-
ningsstöd). Det är sju gånger vanligare att personer som vuxit upp i 
familjehem har dömts för allvarlig kriminalitet efter att de fyllt 20 år. Det 
är fem gånger vanligare att personer som vuxit upp i familjehem har 
alkoholmissbruk och det är sju gånger vanligare att de har registrerats för 
narkotikamissbruk. Det är sex gånger vanligare att personer som vuxit 
upp i familjehem vårdats för självmordsförsök och det är lika höga 
överrisker för att de begått självmord i jämförelse med jämnåriga. 
 
I dag finns en hel del kunskap om hur man kan förbättra fosterbarnens 
situation. Svensk registerforskning pekar på att fosterbarn har sämre 
betyg i årskurs nio än andra barn med samma begåvning (kognitiva 
förmåga). Dessutom läser färre av fosterhemsbarnen in grundskole-
betygen i efterhand, jämfört med andra barn med samma betyg. I vuxen 
ålder blir de alltså i högre grad lågutbildade än jämförbara grupper. 
(Social rapport 2010). 
 
En stor del av de problem som drabbar fosterhemsplacerade barn i vuxen 
ålder går därför att förklara med deras skolmisslyckanden. Omvänt är en 
lyckad skolgång den starkaste skyddsfaktorn för dessa barn. Der er såle-
des bedre chancer for at bryde den negative sociale arv, når skolegangen 
lykkes. Vill man förbättra deras framtidsutsikter ska man således hjälpa 
dem till bättre skolresultat.  Det finns i dag metoder i Norden som visat 
lovande resultat för att förbättra fosterbarns skolprestationer, bland annat 
SkolFam och Paired Reading (Forsman & Vinnerljung 2011). 
 
Barnens fysiska och psykiska hälsa är ett annat område där samhällets 
insatser kan bli bättre. Forskning har visat att barn och ungas fysiska och 
psykiska hälsa inte utreds i samband med placering och här finns förbätt-
ringar att genomföra med ganska små resurser, till exempel obligatoriska 
hälsokontroller vid placering. 
 
Andra områden som lyfts fram i forskningen som viktiga för fosterbarnen 
är att arbeta för att de skall få stabilare vårdmiljöer utan omflyttningar, bli 
hörda på ett bättre sätt, få tillräckligt med information och bättre efter-
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vård. Däremot vet man väldigt lite om barnens upplevelser av att vara 
placerade och vad de vill förändra i sin situation. 
 
Anbragte børn føler sig i stor stil svigtet i deres egne sager, og selvom 
myndighederne i de fleste tilfælde har lovmæssig pligt til at samtale med 
barnet inden anbringelse, sker det ikke i op mod halvdelen af sager med 
anbragte børn. I Danmark er eksempelvis 13.000 børn og unge anbragt 
uden for hjemmet i enten plejefamilie eller på institution. I Norden drejer 
det sig om ca. 50.000 børn, der er anbragt uden for hjemmet. Når et barn 
fjernes fra hjemmet, skal der langt større ekspertise til i sagsbehandlingen 
og i mange tilfælde har myndighederne slet ikke den fornødne ekspertise. 
Når børn anbringes, er det enormt vigtigt, at man belyser børnenes per-
spektiv, men det sker ikke i ekstremt mange sager. Hvis barnet ikke ind-
drages, træffes beslutningerne hen over hovedet på barnet, og så 
kommer en anbringelse ikke til at fungere (kilde Peter Albæk, formand for 
Børns Vilkår i Danmark). 

3. Sjónarmið nefndarinnar 

Norræna ráðherranefndin ýtti nýverið úr vör stórri áætlun undir 
yfirskriftinni Sjálfbær norræn velferð. Menningar- og menntamálanefnd 
telur að áætlunin sé áhugaverð og taki fyrir ýmis mikilvæg viðfangsefni á 
sviði velferðarmála. Nefndin vill hinsvegar benda á að hópur barna og 
ungmenna hefur þörf fyrir sérstaka athygli. Það eru til dæmis ungmenni 
sem flosna upp úr framhaldsskólanámi vegna þess að þau eiga við félags- 
eða heilbrigðisvandamál að stríða. Nefndinni er kunnugt um að hafin er 
vinna að þekkingargrunni þar sem safna á saman góðum dæmum um 
norræn ungmenni sem hefur tekist að ljúka námi. Verkefnið er mikilvægt. 
Nefndin telur hins vegar vera þörf á gagngerum þverfaglegum aðgerðum 
fyrir börn í áhættuhópum því okkur skortir sérþekkingu til hjálpa 
ungmennum í þessum hópi.    
   
Nefndin telur að grípa þurfi til aðgerða fyrir börn í áhættuhópi sem búa til 
að mynda utan heimilis, til dæmis hjá fósturforeldrum því þau glíma við 
sérlega stór vandamál. Á Norðurlöndum búum við yfir vandaðri þekkingu á 
þessu sviði sem mætti kortleggja en það þarf að beina kastljósinu að 
þessari þekkingu og auka hana enn frekar til þess að við öðlumst fleiri 
tæki til að hjálpa þessum hópi barna og ungmenna. Aðdragandinn er sá 
að afar mismunandi er brugðist við þegar séð er fram á að börn geta ekki 
búið hjá fjölskyldum sínum vegna þess að foreldrarnir eiga við geðræn 
vandamál eða ofneyslu að stríða. Á árunum 2011-2012 var verkefni unnið 
á vegum Norrænu velferðarmiðstöðvarinnar um snemmtækar aðgerðir 
fyrir fjölskyldur og börn sem eiga á hættu að lenda á jaðri samfélagsins. 
Verkefnið var unnið að beiðni Norrænu ráðherranefndarinnar.  Verkefnið 
fólst að hluta til í að rannsaka viðhorf barna og ungmenna til stuðnings 
sem fjölskyldunum í áhættuhópnum var veittur. 
 
Þrír fundir voru haldnir í Ósló, Kaupmannahöfn og Helsinki. Ungmennin 
sem tóku þátt í verkefninu höfðu alist upp hjá foreldrum sem áttu við 
ofneyslu eða geðræn veikindi að stríða. Þeim hafði verið komið fyrir hjá 
fósturforeldrum eða á stofnunum. Eitt af því sem gerðist var að 
ungmennin greindu frá þeirri viðkvæmu stöðu sem þau fundu fyrir þegar 
þau bjuggu á fósturheimilum. Ungmennin voru með hugmyndir um 
hvernig stjórnmálamenn gætu bætt stöðu þeirra. 
 
Oft er það félagsþjónustan og foreldrarnir sem ná samkomulagi um að það 
sé barninu fyrir bestu að búa utan heimilisins í styttri eða lengri tíma. Í 
öðrum tilvikum eru börnin tekin af heimilinu með valdi. Mörgum börnum 
og ungmennum fannst bundinn endi á neikvætt ferli og að lífsaðstæður 
þeirra bötnuðu að sama skapi.  
 



 
 
 
 

 Blaðsíða 4 af 5 

Norðurlandaráð 

A 1604/kultur 

Lagt fram af: 

Menningar- og 

menntamálanefnd 

Málsnúmer 13-00280-1 

 

 

 

 

 

Norðurlandaráð 

A 1604/kultur 

Lagt fram af: 

Menningar- og 

menntamálanefnd 

Málsnúmer 13-00280-1 

 

 

Bæta má aðstæður barna á fósturheimilum eða stofnunum enn frekar. 
Menningar- og menntamálanefnd telur afar mikilvægt að ný þekking verði 
kortlögð til þess að styðja megi ungmennin betur.   
 
Sameiginlegt átak til að ná árangri 
Með tillögunni vill menningar- og menntamálanefnd leggja sitt af mörkum 
til að beina kastljósi stjórnmálamanna að því að Norðurlöndin leggi 
áherslu á nýja rannsóknir og góð dæmi um hvernig bæta megi framtíðar-
horfur barna sem búa á fósturheimilum. Eigi árangur að nást þarf 
sameiginlegt átak heilbrigðisþjónustu, skóla og félagsþjónustu. Innan 
ramma verkefnisins mætti bera saman þekkingu um heilsu og skóla. Þá 
ætti vel við að leita samstarf við færustu prófessora á þessu sviði, til að 
mynda Bo Vinnerljung. Verkefnið bæri að framkvæma sem vísinda-
rannsókn til að átta sig á hvaða þættir á sviði heilsu og skóla eru 
verndandi fyrir börn, einkum á Norðurlöndum. 
 
Annað svið sem þróa þarf enn frekar er umönnun ungmenna eftir að dvöl 
þeirra á fósturheimilum lýkur. Aðgerða er þörf í samstarfi við félaga-
samtök til að hlusta á það sem ungmennin sjálf hafa að segja um 
umönnun þeirra eftir að fóstrun lýkur. Hvernig má gera betur eftir að 
fóstrun lýkur?  Í verkefninu um snemmtækar aðgerðir fyrir fjölskyldur og 
börn sem eru í hættu á að lenda á jaðri samfélagsins var unnin handbók 
um hvernig halda má opna umræðufundi með ungmennunum. Styðjast 
mætti við sama fyrirkomulag í þessu verkefni í því skyni að safna saman 
hugmyndum sem ungmennin vilja koma á framfæri við stjórnmálamenn 
og aðra ráðamenn. 
 
Setja mætti á laggirnar sérfræðingahóp fræðimanna og fólks sem vinnur 
að þróunarverkefnum frá öllum Norðurlöndunum.  Einnig mætti koma á 
ráðgjafarhópi með fulltrúum félagasamtaka. Í lok verkefnis yrði unnin 
skýrsla með tillögum um hvernig bæta má aðstæður barna sem tekin hafa 
verið af heimilum sínum. Einnig er mikilvægt að huga að því hvernig 
niðurstöðunum er miðlað til allra aðila.  
 
Að lokum telur menningar- og menntamálanefndin að þetta samstarfssvið 
sé mikilvægt og vel til þess fallið að ná skapa norrænt notagildi og 
samlegðaráhrif. Fjöldi barna er óbreyttur víða á Norðurlöndum og því er 
grundvallaratriði að löndin vandi sig við gerð á þverlægu skipulagi og 
stuðningsúrræðum fyrir heilan árgang barna – ekki síst til að hjálpa þeim 
börnum og ungmennum sem þurfa mest á því að halda. 

4. Niðurstaða 

 
Með hliðsjón af framangreindu leggur  til að 

Norðurlandaráð beini tilmælum til Norrænu ráðherranefndarinnar um, 

að hleypa þverfaglegu menntunar- og heilsuverkefni af stokkunum 
með áherslu á börn í áhættuhópum, t.d. börn sem tekin eru með 
valdi af heimilum sínum og fósturbörn en einnig tækifæri barnanna 
til náms og menntunar. Gagnlegt væri ef kostur er að flétta verk-
efnið inn í nýja áætlun ráðherranefndarinnar um „Sjálfbæra 
norræna velferð“; 
 
að leggja áherslu á nýjar rannsóknir og góðar leiðir til að bæta 
framtíðar- og námshorfur barna í áhættuhópum sem búa utan 
heimilis síns.  Eigi árangur að nást þurfa samhæfðar og þverfag-
legar aðgerðir að taka tillit til heilbrigðis-, hjúkrunar- og 
menntunarsjónarmiða; 
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að kortleggja nýja þekkingu um skóla og heilsu barna í áhættu-
hópum, þar á meðal í samstarfi við helstu vísindamenn og 
sérfræðinga á þessu sviði; 

 
að boða til opins umræðufundar barna og ungmenna innan 
umgjarðar verkefnisins. Ef leitað er eftir þátttöku ungmennanna og 
hlustað á reynslu þeirra af því að búa utan heimilisins, til dæmis 
hjá fósturfjölskyldu, verður mun auðveldara að bæta líðan 
ungmennanna og gera skólagöngu þeirra farsælli. 

 
að kortleggja góð ferli og bestu venjur á Norðurlöndum þar sem 
yfirvöldum hefur tekist að hlusta á börnin og ræða við þau áður en 
þau eru tekin af heimilinu; 
 
að grípa til fyrrnefndra aðgerða í samstarfi við helstu norrænu 
aðila á velferðarsviði, til að mynda Norrænu velferðarmiðstöðina í 
Stokkhólmi. 
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