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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaragráðu til starfsréttinda í 

félagsráðgjöf við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Unnið var að rannsókninni 

frá maí þar til í desember 2011. 

Ég vil þakka öllum þeim sem komu að rannsókninni á einhvern hátt. 

Þátttakendur rannsóknarinnar eiga skilið þakkir fyrir að gefa sér tíma í að svara 

spurningalistanum því án þeirra hefði engin rannsókn orðið.  

Ég vil þakka leiðbeinendum mínum, Halldóri Sig. Guðmundssyni og Gyðu 

Hjartardóttur fyrir góða og uppbyggilega leiðsögn. Jónu Hannesdóttur vil ég þakka 

fyrir að lesa ritgerðina yfir með tilliti til málfars og stafsetningar. Öðrum sem veittu 

mér aðgang að gögnum og upplýsingum þakka ég kærlega fyrir aðstoðina. 

Að lokum vil ég þakka sambýlismanni mínum og syni fyrir ómetanlegan 

stuðning og hvatningu í gegnum námið.  



  

 

Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort tilkynningar leikskólastjóra til 

barnaverndarnefnda aukist með meiri þekkingu, reynslu og samstarfi leikskóla við 

barnaverndarnefndir. Þar að auki var markmið rannsóknarinnar að fá betri sýn inn í 

hvernig leikskólastjórar skilgreina hlutverk sitt og starf með barnaverndarnefndum. 

Spurningalisti var sendur á alla 276 leikskólastjóra landsins. Svarhlutfall var 76%. 

Helstu niðurstöður voru að aukin þekking leikskólastjóra á einkennum ofbeldis og 

vanrækslu og þekking þeirra á hlutverkum og starfsemi barnaverndarnefnda eykur 

líkur á því að þeir tilkynni mál til barnaverndarnefndar. Starfsaldur og viðhorf 

leikskólastjóra hafa ekki áhrif á það hvort þeir tilkynni mál til barnaverndarnefndar. 

Það virðist vera vilji flestra leikskólastjóra að vera í samstarfi við 

barnaverndarnefndir. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að sjaldgæft sé að 

leikskólar og barnaverndarnefndir séu í reglulegu samstarfi. Þegar nánar var 

kannað hvernig samstarfi leikskólastjóra við barnaverndarnefndir var háttað kom í 

ljós að samstarfið hefur ekki bein áhrif á það hvort leikskólastjórar tilkynni mál til 

barnaverndarnefndar.  
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Abstract 

The focus of this study was to assess the level of cooperation between preschool 

managers and child welfare committees, from the preschool managers 

perspective. The aim was to examine whether the number of child welfare reports 

from preschool managers would increase with greater knowledge on child abuse 

and neglect, experience or with a greater degree of cooperation with the child 

welfare committees. Furthermore this study aims to provide a better insight into 

how preschool managers define their roles and obligations with child welfare 

committees. The research design was quantitative and data collection was done 

via questionnaire that was sent to all of the preschool managers of the country. 

Participation in the study was 76%. The main results of this study was that with 

increased knowledge on the symptoms of abuse and neglect of children, along 

with greater insight into the roles and activities of child welfare committees, 

preschool managers were more likely to inform cases to child welfare committees. 

It seems that job experience and perceived attitude of preschool managers 

towards the child welfare committees had no effect on the number of reports filed 

to the child welfare committees. The study indicates that most preschool 

managers would like increased cooperation with the child welfare committees. 

Furthermore, the results indicate that it is relatively uncommon for preschools to 

be in cooperation with child welfare committees. Upon further examination the 

results revealed that varying level of cooperation had no effect on the number of 

cases informed to the child welfare committees.  

 

 

Keywords: preschools, child protection, cooperation, reports to child welfare 

committees 
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1. Inngangur 
Í kaflanum er farið yfir aðdraganda og tilgang rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningar kynntar. Auk þess er sagt frá framsetningu og uppbyggingu 

efnisins.  

1.1. Aðdragandi og tilgangur rannsóknar 

Í starfsnámi í október 2010 var rannsakandi undir handleiðslu starfsmanna 

barnaverndarnefndar hjá félagsþjónustunni í Hafnarfirði. Starfsmenn 

barnaverndarnefndar leggja áherslu á að vera í góðu samstarfi við leikskóla 

bæjarins og tók rannsakandi þátt í einum fundi starfsmanns barnaverndarnefndar 

með deildarstjórum og leikskólastjóra í einum af leikskólum bæjarins. Svo virtist 

sem leikskólastjórinn og starfsmaður barnaverndarnefndar hefðu ólík sjónarmið 

varðandi það hvenær ætti að tilkynna mál til barnaverndarnefndar miðað við hvað 

barnaverndarlög nr. 80/2002 segja til um. Rannsakanda fannst því áhugavert að 

skoða nánar hvernig leikskólastjórar landsins meta tilkynningarskyldu sína 

samkvæmt barnaverndarlögum ásamt því að athuga hvort samstarf við 

barnaverndarnefnd hafi áhrif á það hvort tilkynnt sé eða ekki. Eftir starfsnám hafði 

rannsakandi einnig mikinn áhuga á barnaverndarmálum almennt og langaði til að 

kynnast þessum málaflokki betur. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða reynslu, þekkingu og samstarf 

leikskólastjóra við barnaverndarnefndir. Niðurstöður hennar geta varpað ljósi á 

hvort munur sé á starfsháttum og tilkynningarskyldu leikskólastjóra til 

barnaverndarnefnda og mögulega eflt þekkingu og samstarf sem snýr að 

leikskólabörnum. Þar að auki er mögulega hægt að nýta niðurstöður 

rannsóknarinnar til þess að skoða hvernig samstarfi barnaverndarnefnda og 

leikskóla er háttað og ítreka mikilvægi samstarfs, reynslu og þekkingar fagfólks á 

þessum málum.  

  



  

2 

1.2. Tilgáta 
Í upphafi rannsóknar var sett fram tilgáta um tilkynningar leikskólastjóra til 

barnaverndarnefnda. Tilgátan er eftirfarandi: 

Að skortur á þekkingu, reynslu og samstarfi leikskólastjóra við 

barnaverndarnefndir hafi neikvæð áhrif á fjölda tilkynninga frá leikskólum 

til barnaverndarnefnda. 

1.3. Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Fyrsti kaflinn er um aðdraganda og tilgang 

rannsóknarinnar sem og að greint er frá rannsóknartilgátu. Annar kaflinn er 

fræðilegi hluti ritgerðarinnar. Þar er fjallað um sögu og kenningar sem tengjast 

efninu og sagt er frá þeim lögum og reglugerðum sem til eru varðandi verndun 

barna. Þar að auki er fjallað um einkenni ofbeldis og vanrækslu gagnvart börnum. 

Skoðaðar eru tölulegar upplýsingar um tilkynningar til barnaverndarnefnda frá 

leikskólum. Nokkrum erlendum og innlendum rannsóknum um efnið er svo gerð 

skil.  

Þriðji kaflinn fjallar um aðferð rannsóknarinnar. Framkvæmd 

rannsóknarinnar er kynnt og hvernig staðið var að úrvinnslu gagna. Þar að auki er 

umfjöllun um siðferðilega þætti sem tengjast rannsókninni. Í fjórða kafla er gerð 

grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Í fimmta kafla eru svo umræður um 

niðurstöður og í sjötta kafla eru lokaorð. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í fræðilega hlutanum er stiklað á stóru um þær rannsóknir og þekkingu sem 

tengjast viðfangsefninu. Saga félagsráðgjafar og barnaverndar er reifuð og farið er 

yfir kenningar, greint er frá stefnumótun og hvaða úrræði eru um vernd barna hér 

á landi. Þar á eftir er fjallað um ofbeldi og vanrækslu gagnvart börnum. Bæði er 

fjallað um skilgreiningar sem og einkenni gerenda og þolenda. Síðan er fjallað um 

tölulegar upplýsingar um barnaverndarmál hér á landi og tilkynningar frá 

leikskólum. Að lokum er gerð grein fyrir nokkrum íslenskum og erlendum 

rannsóknum um efnið.  

2.1. Saga félagsráðgjafar og barnaverndar 

Félagsráðgjöf má rekja til umbótahreyfinga og kristilegra góðgerðarfélaga sem voru 

starfandi í Evrópu í byrjun 20. aldar. Fyrir þann tíma var það í höndum 

fjölskyldunnar að sjá fyrir þeim sem ekki gátu séð um sig sjálfir. Þegar iðnbyltingin 

hófst breyttust fjölskyldur vegna þess að fólk flutti úr sveit í borg. Þá var ekki 

lengur hægt að reiða sig á að fjölskyldan sæi fyrir öllum fjölskyldumeðlimum. Í nýrri 

samfélagsgerð spruttu upp ný vandamál á borð við fátækt, heimilisleysi og fólk sem 

var veikt. Í kjölfarið vaknaði áhugi á því að stofna góðgerðarfélög. Algengt var að 

góðgerðarfélögin væru rekin af kirkjunni með það að meginmarkmiði að bæta hag 

fátækra (Farley, Smith og Boyle, 2006). 

Árið 1903 var fyrsti skólinn fyrir félagsráðgjafa settur á laggirnar í Englandi. 

Til að byrja með átti félagsráðgjöf engan kenningarlegan grunn en sótti sínar 

hugmyndir í félagsfræði, heimspeki, sálfræði, siðfræði, lögfræði og fleiri greinar. 

Mary Richmond gaf út bókina „Case work“ árið 1917 og með henni lagði hún til 

kenningarlegan grunn að vinnu fyrir félagsráðgjafa. Jane Addams lagði líka lóð á 

vogarskálarnar en hún var með aðrar áherslur en Mary Richmond. Richmond lagði 

áherslu á að vinna með einstaklinga en Addams lagði aftur á móti áherslu á 

samfélagsvinnu og hópastarf. Báðar unnu þær með heildarsýn, lögðu áherslu á að 

hjálpa fólki til sjálfshjálpar og höfðu fagleg vinnubrögð að leiðarljósi (Farley, Smith 

og Boyle, 2006).  
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Iðnbyltingin varð aðeins seinna hér á landi en í Evrópu. Árið 1928 hófst 

umræða um að almannatryggingar hér á landi væru ekki nægilega góðar. Fyrir 

þann tíma hafði fjórði hluti tíundar runnið til þeirra sem minna máttu sín. Þetta 

tryggingarákvæði var upprunalega úr Grágás, hinni fornu lögbók Íslendinga. Árið 

1936 var því útbúin framfærslu- og tryggingalöggjöf sem þótti mikið framfaraskref 

á þeim tíma. Sama ár var Tryggingastofnun ríkisins sett á stofn til þess að 

framkvæma og fylgja lögunum eftir. Árið 1946 voru sett endurbætt 

almannatryggingalög sem höfðu það að markmiði að verða sambærileg við 

almannatryggingakerfi í hinum vestrænu löndum. Með þessum nýju lögum voru 

ýmsar nefndir stofnaðar eins og barnaverndarnefnd, áfengisvarnarnefnd og fleiri. 

Með nýju lögunum var minni áhersla lögð á að framfærsla einstaklinga væri á 

herðum fjölskyldunnar (Ása Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna Eggertsdóttir og Rannveig 

Gunnarsdóttir, 2008).  

Barnavernd á sér aftur á móti mun eldri sögu heldur en 

almannatryggingalögin hér á landi. Árið 1746 var konunglega Tilskipunin um 

húsaga sett fram. Tilskipunin var í rauninni grunnurinn að barnaverndarstarfi 

nútímans. Í henni var fjallað um að tryggja ætti öllum börnum viðunandi 

uppeldisskilyrði og að grípa þyrfti til aðgerða ef foreldrar barnsins gætu ekki veitt 

þeim viðunandi uppeldisskilyrði. Það er í rauninni sá grunnur sem barnaverndarlög 

nr. 80/2002 byggja á í dag (Hildur Biering, 2006). Samkvæmt Tilskipuninni um 

húsaga hófst uppeldishlutverk foreldra á meðan barnið var enn í móðurkviði. Á 

hverjum degi átti að byrja á því að biðja guð um að blessa barnið og varðveita. Þar 

á eftir var lögð áhersla á mikilvægi þess að skíra barnið eins fljótt og hægt væri. 

Lögð var áhersla á að kenna börnum bænir og ræða við þau um guð. 

Lestrarkennsla var næsta áhersluatriði í tilskipuninni en kenna átti börnum að lesa 

þegar þau voru um fimm til sex ára gömul. Vinna og erfiði var einnig áhersluatriði. 

Greint var frá því að það ætti að segja börnum frá því ef þau stæðu sig vel en láta 

þau vita ef þau höfðu gert eitthvað rangt. Ef börn óhlýðnuðust áttu foreldrar að 

aga börn með því að vera ákveðin við þau eða refsa þeim líkamlega. Í kjölfar 

Tilskipunarinnar voru sett lög um húsvitjanir presta. Þeir áttu að heimsækja hverja 

fjölskyldu tvisvar á ári og kanna hvort ekki væri verið að fylgja eftir húsagareglum 

um bæna- og lestrarkennslu. Það var einnig hlutverk prestsins að kanna hvort agi 
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væri á börnum og ef börnin voru ekki öguð átti hann að reyna að aga þau til sjálfur. 

Ef það gekk ekki þurfti hann að ræða alvarlega við foreldrana (Hildur Biering, 

2006). 

Tilskipunin um húsagann var grunnur að barnaverndarlögum nútímans en 

fyrstu formlegu barnaverndarlögin voru sett hér á landi þann 1. júlí 1932. Þá heyrði 

málaflokkurinn undir menntamálaráðuneytið. Við gerð þessara laga var horft til 

Norðurlandanna, sérstaklega til Noregs og Svíþjóðar. Þá var meðal annars kveðið á 

um skipan Barnaverndarráðs Íslands. Því var falið að hafa yfirumsjón og eftirlit með 

starfi allra barnaverndarnefnda landsins. Lögin voru endurskoðuð árið 1947og hétu 

þá lög um vernd barna og ungmenna og voru nr. 29/1947. Þau voru mun ítarlegri 

en lögin frá 1932 og gáfu meiri heimild til framkvæmda en áður (Barnaverndarráð 

Íslands, 1950).  

Árið 1966 voru lögin endurskoðuð á ný og voru meðal annars sett þau 

tilmæli að barnaverndarnefndir þyrftu að ráða eftir þörfum sérhæft starfslið til 

þess að hægt væri að veita viðunandi þjónustu (Barnaverndarráð Íslands, 1950). 

Árið 1992 voru sett fram ný barnaverndarlög og voru þau nr. 58/1992. Þau 

leystu lögin frá 1966 af hólmi. Í þeim færðist málaflokkurinn meðal annars frá 

menntamálaráðuneyti til félagsmálaráðuneytisins. Árið 2002 voru svo sett fram 

barnaverndarlög nr. 80/2002 sem enn eru í gildi. 

2.2. Kenningar 

Til þess að hægt sé að komast að rót vandans hjá einstaklingum er gagnlegt að 

skoða einstaklinginn út frá heildarsýn og því samfélagi sem einstaklingurinn býr í. 

Skoða þarf aðstæður einstaklingsins frá öllum hliðum og í réttu samhengi við hans 

nánasta umhverfi sem eru fjölskylda, vinir, vinnufélagar og allt samfélagið í heild 

(Lára Björnsdóttir, 2006). Kerfiskenningar leggja áherslu á að skoða einstaklinginn 

út frá mörgum hliðum og eru því viðeigandi í umfjöllun um líðan og aðstæður 

barna á leikskólum.  

2.2.1. Kerfis- og vistfræðikenningar 

Kerfiskenningar voru þróaðar á milli 1940 og 1950 og frumkvöðull þeirra var 

Ludwig von Bertalanffy (1901-1972). Þær leggja áherslu á að maðurinn sé hluti af 
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samfélagi sem skiptist í nokkrar einingar og að hver eining sé byggð upp af minni 

einingum (Payne, 2005). 

Fleiri einstaklingar lögðu sitt af mörkum til kerfis- og vistfræðikenninga og 

var Urie Bronfenbrenner einn af þeim. Vistkerfisnálgun Bronfenbrenners leggur 

upp með það að skoða eigi barnið út frá heildrænu samhengi sögulegra, 

félagslegra, menningarlegra og umhverfislegra þátta. Nærkerfið (microsystem) er 

umhverfið sem er næst einstaklingnum eða heimili hans og fjölskylda. Millikerfi 

(mesosystem) lýsa þeim tengslum sem eru á milli nærkerfanna sem getur til dæmis 

verið tengslin á milli leikskóla og heimilis hjá barni á leikskólaaldri. Stofnanakerfi 

(exosystem) eru nokkurskonar framlenging millikerfanna og tekur til uppbyggingar 

á ýmsum stofnunum eins og skólakerfisins, vinnustaða og fjölmiðla. Lýðkerfi 

(macrosystem) eru svo þeir siðir og það gildismat sem er í samfélaginu sem barnið 

býr í og hefur áhrif á uppeldi barns og þroska (Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

Í nærkerfinu (microsystem) er nánasta umhverfi barnsins og aðalvettvangur 

þess til að læra á umhverfi sitt. Börn geta annars vegar búið við umhyggjusamt og 

ástríkt uppeldi á heimili sínu og hins vegar búið við slæmar aðstæður og upplifað 

ofbeldi eða vanrækslu. Ef barn býr á umhyggjusömu heimili þá getur það stuðlað 

að því að barnið verði sterkari og heilsteyptari einstaklingur (Swick og Williams, 

2006). 

Stofnanakerfi (exosystem) geta haft áhrif á börn. Það að foreldrar fari í 

vinnu eftir fæðingarorlof og setji barn sitt í daggæslu er til dæmis hluti af 

stofnanakerfinu. Mikið álag á foreldra vegna vinnu sinnar flokkast einnig undir þau 

áhrif sem stofnanakerfið getur haft á börn. Aukið álag og stress hjá foreldrum getur 

haft slæm áhrif á börn og því þarf að huga að því sem er í gangi hjá foreldrum ef 

skoða á aðstæður barns á ákveðnum tímapunkti (Swick og Williams, 2006). 

Pólitísk áhrif, menningarviðhorf og félagsleg gildi eru allt hluti af lýðkerfinu 

(macrosystem) og geta haft áhrif á uppeldi og líf barna á leikskólaaldri. Lýðkerfið 

sem barn býr við hefur áhrif á hvernig og hvenær tengsl koma fram. Til dæmis 

getur meðgönguvernd hjá heilsugæslum haft jákvæð áhrif á unga móður sem hefur 

ekki kynnt sér áhættuþætti á meðgöngu. Þar fær hún fræðslu um áhættuþættina, 

heilsuvernd á meðgöngu og annað sem tengist barninu eftir að það fæðist og getur 

þar af leiðandi öðlast færni til þess að hugsa betur um nýfædda barn sitt. Ef ekki 
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væri fyrir þessa fræðslu hefði barnið kannski ekki fengið eins umhyggjusamt 

uppeldi (Swick og Williams, 2006). 

 Millikerfi (mesosystem) hjálpa tveimur eða fleiri kerfum í lífi barns, foreldra 

og fjölskyldu að tengjast. Dæmi um millikerfi er þegar vinur býðst til þess að passa 

barn á meðan foreldrarnir skreppa út. Það þurfa að vera fleiri umhyggjusamir 

fullorðnir einstaklingar í lífi barns heldur en foreldrar barnsins. Ef millikerfin eru 

ekki sterk getur einhverskonar ringulreið myndast í fjölskyldulífinu (Swick og 

Williams, 2006). 

Í kenningum Bronfenbrenners er lögð áhersla á að börn búi við ást og 

umhyggju af hendi foreldra sinna til þess að þeim vegni sem best í samfélaginu. 

Samfélagið þarf líka að aðlaga sig að þörfum barna og foreldra til þess að þessir 

einstaklingar fái að njóta sín. Börn þurfa að vera í kringum fólk sem veitir þeim 

öryggi, styður þau og veitir þeim ást og umhyggju. Því er leikskólinn í mikilvægu 

hlutverki þegar kemur að því að ala upp börn á viðeigandi hátt (Boemmel og 

Briscoe, 2001).  

2.3. Stefnumótun og siðareglur 

Í íslensku nútímasamfélagi hafa opinber stjórnvöld mótað ákveðna 

fjölskyldustefnu. Fjölskyldan er smæsta þjóðfélagseiningin og þarf að setja stefnu 

og markmið til þess að hægt sé að áætla, forgangsraða og ná árangri. Hugtakið 

fjölskyldustefna er sífellt í þróun en á fyrri hluta 20. aldar settu sænsku Myrdal 

hjónin fram hugmyndafræði um fjölskyldustefnu sem breytti áður mótaðri 

hugmyndafræði fjölskyldustefnunnar. Hugmyndir þeirra höfðu mikil áhrif á þróun 

sænska velferðarkerfisins. Hugmyndafræði þeirra byggist á að með auknum 

fólksfjölda verða til fleiri félagsleg vandamál og meiri fátækt. Þau fjalla einnig um 

mikilvægi þess að móta fjölskyldustefnu til þess að koma í veg fyrir of mikinn 

fólksfjölda (Sigrún Júlíusdóttir, 2001).  

 Nútíma skilgreining á hugtakinu fjölskyldustefna er: „Markvissar aðgerðir af 

hálfu stjórnvalda sem taka mið af þörfum fjölskyldunnar“ (Sigrún Júlíusdóttir, 2001, 

bls. 104). Hægt er að nota fjölskyldustefnu sem tæki og einnig til þess að setja 

markmið. Þegar samfélag hefur sett sér ákveðna fjölskyldustefnu þá felur það í sér 

að styðja fjölskylduna sem heild. Undirkerfi fjölskyldunnar eru sambúðar- eða 
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giftingarform, foreldrahlutverk, fjölskyldur með sérþarfir, barnafjölskyldan sem 

afkomueining og eldri borgarar. Hægt er að setja skýra og afmarkaða stefnu innan 

undirkerfa (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Stefna sveitarfélaga um leikskóla er dæmi 

um stefnu sem hefur verið sett fyrir í eitt af undirkerfum fjölskyldunnar. Í lögum 

um leikskóla nr. 90/2008 er greint frá því að sveitarfélög beri ábyrgð á starfsemi 

leikskóla. Hvert og eitt sveitarfélag þarf einnig að setja sér almenna stefnu um 

rekstur á leikskólum og þarf að kynna þá stefnu fyrir íbúum sveitarfélagsins 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.-a). 

Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla er eitt af meginhlutverkum leikskóla að 

hafa hag barnsins og velferð að leiðarljósi. Skipulag og starfshættir eiga að mótast 

af umhyggju, virðingu og lýðræðislegu samstarfi allra hagsmunaaðila. Þar að auki 

er meðal annars greint frá leiðarljósi leikskólastarfs og að börn eigi að læra í 

gegnum leik. Sagt er frá samstarfi fjölskyldu og leikskóla og að fjölskyldan eigi að 

taka virkan þátt í leikskólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

 Félag leikskólakennara hefur einnig mótað sér skólastefnu um leikskóla. Þar 

er meðal annars farið yfir réttindi barnsins í leikskólanum og hvernig námið skal 

vera einstaklingsmiðað eins og hægt er. Farið er yfir hvernig kennarinn skal ná fram 

því besta hjá hverju barni fyrir sig. Skipulag við stjórnun leikskólans er reifað og 

áréttað er að kennaramenntun sé mikilvæg á þessu fyrsta skólastigi. Samstarfi 

leikskóla við sveitarfélög um stefnumótun eru gerð skil og lögð er áhersla á að 

leikskólakennarar fái tíma og fjármagn til þess að vera í sambandi við þá aðila og 

sérfræðinga sem koma að málum barnsins hverju sinni (Félag leikskólakennara, 

e.d.).  

 Kennarasamband Íslands hefur sett fram siðareglur kennara. Í þeim kemur 

meðal annars fram að kennarar eigi að vinna með nemandanum, efla hann, 

mennta og styðja. Þar að auki kemur fram að kennarar eigi að vinna með heimilinu 

og starfa með foreldrum nema að sú vinna ógni velferð og öryggi barnsins á 

einhvern hátt (Kennarasamband Íslands, 2003).  

2.4. Vernd barna 

Ofbeldi og vanræksla gagnvart börnum hefur fylgt mannkyninu frá örófi alda. Í 

vestrænum ríkjum fyrr á öldum var almennt ekki talið að börn þyrftu vernd fyrir 
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foreldrum sínum. Það hefur sýnt sig í gegnum tíðina að börn hafa búið við 

óviðunandi uppeldisskilyrði (Scannapieco og Connell-Carrick, 2005). Ofbeldi og 

vanræksla gagnvart börnum á aftur á móti aldrei að líðast í nútímaþjóðfélagi. Þess 

vegna eru ýmsir samningar, lög og reglur í gildi til þess að vernda þau eins og hægt 

er. Hér á eftir verður farið yfir þau lög og reglugerðir sem til eru hér á landi sem 

hafa það að markmiði að vernda börn.  

2.4.1. Barnaverndarlög nr. 80/2002 

Barnaverndarlögin sem nú eru í gildi eru frá 1. júní 2002. Í þeim er greint frá 

markmiðum laganna, hver fer með yfirstjórn barnaverndarmála á Íslandi og 

hvernig barnaverndarnefndir eiga að vera uppbyggðar. Starfsmenn 

barnaverndarnefnda skulu ráða sérhæft starfslið eða tryggja sér aðgang að 

sérþekkingu ef ekki er hægt að ráða sérhæft starfslið samkvæmt 14. gr. 

barnaverndarlaga nr. 80/2002. Fjallað er um tilkynningarskyldu almennings annars 

vegar og hins vegar þeirra sem hafa afskipti af börnum. Þar er greint frá því hvernig 

upphaf barnaverndarmáls skal vera og hvaða ráðstafanir barnaverndarnefndir hafa 

á sínum snærum. Í lögunum er sagt frá ramma málsmeðferðar og þegar máli er 

áfrýjað til kærunefndar barnaverndarmála. Fjallað er um ákvæði um ráðstafanir 

barna í fóstur og rætt er um hvaða heimilum og stofnunum ríkið ber ábyrgð á.  

Í júní 2011 var lagt fram frumvarp til breytinga á barnaverndarlögum nr. 

80/2002. Þar voru settar fram nýjar áherslur og orðalagi breytt í sumum greinum. 

Markmiðið var að lögin yrðu markvissari en áður. Ákvæði um samstarf við 

barnavernd voru meðal annars bætt. Skyldan um samstarf við barnaverndarnefnd 

er ítrekuð og getur barnaverndarnefnd úrskurðað um samstarf aðila máls ef 

samþykki fæst ekki. Eingöngu er úrskurðað um samstarf ef samstarfið snýst um 

hagsmuni barnsins.  

2.4.1.1. Tilkynningarskylda 
Samkvæmt 17. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 er einstaklingum sem vinna 

með börnum skylt að tilkynna til barnaverndarnefndar ef grunur leikur á að barn 

búi við óviðunandi uppeldisskilyrði. Sérstaklega er tekið fram að leikskólastjórar og 

aðrar starfsstéttir sem vinna með börnum eigi að tilkynna ef grunur leikur á slíku. 

Þessi tilkynningarskylda gengur framar ákvæðum laga viðkomandi starfsstéttar um 

þagnarskyldu. 
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Samkvæmt 44. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 eru allir þeir sem starfa 

með börnum bundnir upplýsingaskyldu til barnaverndarnefndar. Þannig ber 

starfsmönnum leikskóla að láta barnaverndarnefnd í té allar þær upplýsingar sem 

óskað er eftir (Barnaverndarstofa, e.d.-c). 

2.4.2. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Í fyrstu mannréttindasáttmálunum var ekki lögð áhersla á að börn þyrftu sérstaka 

vernd. Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er lagt upp með að börn þurfi 

sérstaka vernd umfram hina fullorðnu. Barnasáttmálinn var undirritaður af 

Sameinuðu þjóðunum þann 20. nóvember 1989 en var fullgildur hér á landi þann 

27. nóvember 1992. Í Barnasáttmálanum er kveðið á um að börn eigi réttindi sem 

eru óháð réttindum hinna fullorðnu. Réttindi barna í Barnasáttmálanum eru mjög 

víðtæk. Hann kveður á um að börn eigi rétt á friðhelgi einkalífs, félaga- skoðana- og 

tjáningarfrelsi. Auk þess eru þau aðildarríki sem hafa undirritað samninginn skyldug 

til þess að tryggja velferð barna meðal annars á sviði mennta- heilbrigðis- og 

félagsmála. Barnasáttmálinn hefur ekki verið lögfestur hér á landi en það ber að 

fylgja ákvæðum hans eins vel og auðið er (Umboðsmaður barna, e.d.-a)  

Samkvæmt 18. grein Barnasáttmálans bera foreldrar sameiginlega ábyrgð á 

uppeldi barna sinna og skulu þeir taka mið af því hvað er börnum þeirra fyrir bestu. 

Í sáttmálanum er einnig gerð grein fyrir því að stjórnvöldum ber skylda til þess að 

tryggja það að foreldrar geti veitt börnum sínum viðeigandi uppeldi með því að 

hafa viðeigandi stofnanir og þjónustu í boði fyrir börn. Í 19. grein Barnasáttmálans 

er gerð grein fyrir því að börn eigi rétt á því að fá vernd gegn ofbeldi og vanrækslu. 

Þar að auki er greint frá því að stjórnvöld þurfi að veita börnum viðeigandi stuðning 

ef barn hefur orðið fyrir ofbeldi eða vanrækslu (Umboðsmaður barna, e.d.-b).  

2.4.3. Barnaverndarstofa 

Barnaverndarstofa fer með yfirstjórn barnaverndarmála á Íslandi og starfar í 

umboði velferðarráðuneytisins. Hlutverk Barnaverndarstofu er margþætt. 

Barnaverndarstofa hefur yfirumsjón og eftirlit með meðferðarheimilum fyrir börn í 

landinu. Barnaverndarstofa er stjórnsýslustofnun og hefur eftirlit með kærum og 

kvörtunum sem berast vegna barnaverndarnefnda. Barnaverndarstofa veitir 

barnaverndarnefndum ráðgjöf í einstökum málum. Þar að auki sér 
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Barnaverndarstofa um að safna tölulegum upplýsingum frá barnaverndarnefndum 

landsins. Barnaverndarstofa hefur fræðsluhlutverk sem felst í því að fræða fagfólk 

sem og almenning. Auk þess aðstoðar Barnaverndarstofa barnaverndarnefndir við 

að finna hæfa fósturforeldra og veitir ráðgjöf á því sviði (Barnaverndarstofa, e.d.-

b).  

2.4.3.1. Verklagsreglur Barnaverndarstofu 

Barnaverndarstofa hefur gefið út verklagsreglur um það hvernig skuli standa að því 

að uppfylla tilkynningarskyldu samkvæmt 17 gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 fyrir 

leik– grunn– og framhaldsskóla. Í þeim kemur fram að tilkynna þurfi grun um að 

barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði en ekki þarf að leitast við að kanna málið 

áður en það er tilkynnt. Starfsmenn barnaverndarnefndar meta svo hvort það þurfi 

að kanna málið frekar eftir að tilkynningin hefur borist. Helst er tilkynnt um ofbeldi, 

vanrækslu eða að barn stefni eigin lífi í hættu. Í verklagsreglunum er mælt með því 

að allir skólar hafi sitt eigið verklag sem starfsmenn skólans hafi kynnt sér. Mælst 

er til að einn starfsmaður innan skólans sjái um allar tilkynningar í nafni 

stofnunarinnar. Tekið er fram í verklagsreglunum að ef grunur leikur á að barn hafi 

orðið fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi þá megi ekki ræða við barn eða 

foreldra um þann grun heldur tilkynna málið strax til barnaverndarnefndar. 

Starfsmenn barnaverndarnefndar ræða svo við barnið varðandi tilkynninguna 

samkvæmt verklagsreglum sínum (Barnaverndarstofa, e.d.-c).  

Eftir að tilkynnt hefur verið til barnaverndarnefndar á í mörgum tilfellum að 

láta foreldra barns vita. Í verklagsreglunum er lagt til að foreldrum sé sagt að fyrst 

og fremst sé verið að hugsa um velferð barnsins. Einnig að tilgangurinn með 

tilkynningunni sé að vinna úr vandanum með barninu og fjölskyldu þess. Ef grunur 

leikur á kynferðislegri misnotkun eða ofbeldi má aftur á móti ekki láta foreldra vita 

um tilkynninguna (Barnaverndarstofa, e.d.-c).  

2.4.4. Barnaverndarnefndir 

Barnaverndarnefndir á Íslandi eru 31 talsins. Hlutverk þeirra er meðal annars að 

taka við tilkynningum frá fólki sem hefur grun um að barn búi við óviðunandi 

uppeldisskilyrði. Öllum er skylt að tilkynna til barnaverndarnefndar ef slíkur grunur 

hefur vaknað en almenningur getur óskað nafnleyndar gagnvart þeim sem tilkynnt 
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er um. Nafnleyndin á aftur á móti ekki við þegar einstaklingar sem vinna með 

börnum tilkynna til barnaverndarnefndar. Tekið er við tilkynningum allan 

sólarhringinn í gegnum Neyðarlínuna. Ef málið þolir ekki bið eru starfsmenn 

barnaverndarnefndar kallaðir út. Ef ekki er um neyðartilvik að ræða er tilkynningin 

send á skrifstofutíma til starfsmanna barnaverndarnefndar (Barnaverndarstofa, 

e.d.-a). 

2.4.5. Kærunefnd barnaverndarmála 

Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 er hægt að kæra ákvarðanir 

barnaverndarnefnda, Barnaverndarstofu, heimila eða stofnana sem rekin eru af 

Barnaverndarstofu til kærunefndar barnaverndarmála. Aftur á móti er ekki hægt 

að kæra ákvörðun barnaverndarnefndar um að hefja könnun máls. Kærufrestur til 

kærunefndarinnar er fjórar vikur eftir að aðili máls fær vitneskju um málið. 

Kærunefndinni ber að kveða upp úrskurð eins fljótt og auðið er en hún hefur að 

hámarki þrjá mánuði eftir að mál berst til hennar til þess að kveða upp úrskurð 

sinn. Kærunefnd barnaverndarmála getur endurmetið lagalega hlið máls sem og 

endurskoðað málsgögn ef talin er þörf á því. Kærunefnd barnaverndarmála getur 

staðfest fyrri úrskurð barnaverndarnefndar, gert athugasemdir við málsmeðferð 

barnaverndarnefndar eða jafnvel vísað málinu aftur til barnaverndarnefndar. Að 

jafnaði notast kærunefnd barnaverndarmála við fyrirliggjandi gögn en getur óskað 

eftir frekari gögnum ef þörf krefur. Kærunefndinni er ætlað að setja fram úrskurð 

sinn eins fljótt og auðið er en hefur að hámarki þrjá mánuði til þess að vinna úr 

málum. Kæra þarf ávallt að berast skriflega til kærunefndar. Aðilar máls þurfa ekki 

að bera kostnað af því að kæra mál til kærunefndar barnaverndarmála 

(Velferðarráðuneyti, e.d.).  

2.5. Ofbeldi og vanræksla gagnvart börnum 

Misnotkun barna er hægt að flokka í tvo yfirflokka, ofbeldi og vanrækslu. Ofbeldi 

gegn börnum felst í því að fullorðinn einstaklingur brýtur á barninu á einhvern hátt. 

Þegar barn er vanrækt þá er skortur á einhverju sem barnið þarf nauðsynlega að fá. 

Í eftirfarandi köflum verður farið yfir helstu flokka ofbeldis og vanrækslu barna. 

Ofbeldi getur flokkast í andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi, og kynferðislegt ofbeldi. 
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2.5.1. Vanræksla og andlegt ofbeldi  

Það getur verið vandasamt að skilgreina vanrækslu og andlegt ofbeldi. Línan milli 

uppeldisaðferða og vanrækslu getur til dæmis oft verið mjög fín. Að hunsa eða 

gagnrýna barn á einhverjum tímapunkti getur verið hluti af „eðlilegum“ 

uppeldisaðferðum og því er mikilvægt að skoða alltaf í hvaða samhengi vanrækslan 

eða andlega ofbeldið er. Ef foreldrar vanrækja eða beita barn sitt andlegu ofbeldi í 

eitt skipti eru ekki miklar líkur á því að það hafi slæm áhrif á barnið. Viðvarandi 

vanræksla og andlegt ofbeldi getur aftur á móti haft slæmar afleiðingar í för með 

sér (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Vanræksla á börnum er þegar foreldri eða umönnunaraðili sinnir ekki 

grunnþörfum barnsins. Vanrækslu má flokka í fjóra flokka. Þessir flokkar eru 

líkamleg vanræksla, menntunarleg vanræksla, þroskatengd vanræksla og 

tilfinningaleg vanræksla (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Undirflokkar vanrækslu 

skiptast í ellefu flokka. Þeir eru skortur á heilsugæslu, skortur á persónulegu 

hreinlæti, næringu er ábótavant, öryggi á heimili ekki nógu gott, hreinlæti á heimili 

ábótavant, óviðunandi heimilisaðstæður, barn skilið eftir eitt, skortur á eftirliti, 

vanræksla á menntun barns, tilfinningaleg vanræksla og foreldri hvetur til 

afbrotahegðunar (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Afleiðingar vanrækslu geta verið margskonar. Börn sem eru vanrækt í 

langan tíma geta sýnt ýmis einkenni. Þar á meðal geta komið fram 

hegðunarraskanir, seinkun á málaþroska og tilfinningatengsl geta verið skert. Þar 

að auki geta börn átt erfitt með að læra og ýmisskonar líkamleg einkenni geta 

komið fram eins og slæm bleyjuútbrot (Stevenson, 2007). Langvarandi vanræksla 

getur þar að auki komið fram í félagslegum erfiðleikum, vitsmunalegum 

erfiðleikum og tilfinninga– og hegðunarvandamálum (Miller-Perrin og Perrin, 

2007). 

Andlegt ofbeldi getur verið eitt versta form misnotkunar. Ef barn heyrir 

reglulega að það sé einskis virði, heimskt, ljótt eða annað þá fer það að lokum að 

trúa því. Andlegu ofbeldi hefur verið skipt niður í nokkra flokka. Þeir eru afneitun, 

niðurlæging, einangrun, það að notfæra sér barnið og að hunsa barnið. Afleiðingar 

andlegs ofbeldis geta verið erfiðleikar við að mynda tengsl við annað fólk, 

vitsmunalegir erfiðleikar og hegðunarvandamál (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  
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Rannsóknir hafa bent til að andlegt ofbeldi er sjaldnar tilkynnt til 

barnaverndarnefnda heldur en annarskonar misnotkun eða vanræksla. Ástæður 

þess geta verið að erfiðara er að greina hvort barn búi við andlegt ofbeldi heldur en 

til dæmis líkamlegt ofbeldi. Niðurstöður rannsóknar Claussen og Crittenden (1991) 

leiddu líka í ljós að andlegt ofbeldi fylgir oft með annarskonar misnotkun eða 

vanrækslu og því sé það síður tilkynnt eitt og sér (Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

2.5.1.1. Gerendur og þolendur vanrækslu 

Erlendar rannsóknir benda til þess að það sem einkennir fjölskyldur þeirra barna 

sem verða fyrir vanrækslu er slæm félagsleg staða. Meirihluti þeirra fjölskyldna 

sem vanrækir börn sín býr við fátækt. Þau börn sem eru í mestri hættu á að búa við 

fátækt eru börn sem búa með einstæðu foreldri, börn þar sem annað foreldri eða 

báðir foreldrarnir eru atvinnulausir, þar sem stórar fjölskyldur eru eða þar sem 

foreldrarnir eru yngri en 25 ára (Stevenson, 2007; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2005). Ef foreldrar glíma sjálfir við einhverskonar vandamál eru meiri líkur á því að 

barn sé vanrækt á einhvern hátt. Misnotkun foreldra á áfengi eða vímuefnum, 

geðraskanir eða ef foreldrar hafa sjálfir orðið fyrir vanrækslu eða misnotkun sem 

börn þá benda rannsóknir til að þeir séu líklegri til þess að vanrækja barn sitt sjálfir. 

Skortur á félagslegum stuðningi getur einnig leitt af sér að foreldrar vanræki börnin 

sín frekar. Þeir foreldrar sem hafa óraunhæfar væntingar til barna sinna geta átt á 

hættu að vanrækja börn sín á einhvern hátt (Murry, Baker og Lewin, 2000; Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Með óraunhæfum væntingum er til dæmis átt við að 

foreldrið krefjist þess að barnið klæði sig sjálft áður en það hefur getu til þess að 

gera það.  

Börn sem þjást af langvarandi sjúkdómum eða andlegri eða líkamlegri 

fötlun eru í meiri hættu á því að verða fyrir einhverskonar vanrækslu. Þessi börn 

eru einnig líklegri til þess að verða fyrir endurtekinni vanrækslu (Murry, Baker og 

Lewin, 2000; Freydís Jóna Freysteinsdóttir; Jaudes og Mackey-Bilaver, 2008). 

Rannsókn Jaudes og Mackey-Bilaver (2008) leiddi í ljós að börn sem voru undir sex 

ára aldri, áttu við einhverskonar fötlun að stríða og áttu foreldra sem bjuggu í 

fátækt voru í mestri hættu á að vera vanrækt eða búa við misnotkun.  
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 Á Íslandi hafa fyrirliggjandi gögn verið skoðuð til þess að greina hverjir 

áhættuþættir endurtekinnar vanrækslu eru. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til 

kynna að áhættuþættirnir eru svipaðir og í erlendum rannsóknum. Algengt er að 

börn séu búsett hjá öðru foreldrinu og búa þau yfirleitt hjá móðurinni. Fjárhagsleg 

staða foreldra er verri hjá þeim börnum sem búa við endurtekna vanrækslu. Í um 

það bil helmings tilfella hefur fjölskylda fengið fjárhagsaðstoð frá sveitarfélaginu 

áður en barn er tilkynnt til barnaverndarnefndar. Algengast er að foreldrar 

barnanna séu eingöngu með grunnskólapróf. Um það bil helmingur mæðra í 

rannsókninni hafa fasta vinnu en hinn helmingurinn er atvinnulaus eða 

heimavinnandi. Mæður þeirra barna sem búa við endurtekna vanrækslu eiga oftar 

við áfengisvandamál að stríða sem og þunglyndi eða aðra geðsjúkdóma. Mæðurnar 

í rannsókninni hafa í mörgum tilfellum sjálfar verið vanræktar sem börn (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2005).  

2.5.2. Líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum 

Ofbeldi er skilgreint sem athöfn sem gerð er viljandi til þess að valda öðrum 

líkamlegum sársauka eða líkamlegum skaða á einhvern hátt. Mismunandi er 

hvernig fólk skilgreinir ofbeldi. Þannig má flokka högg á handarbak sem og 

alvarlega áverka sem geta leitt einstakling til dauða til ofbeldisverka. Í gegnum 

tíðina hefur það tíðkast í mörgum löndum að beita líkamlegu ofbeldi við uppeldi. 

Rassskelling er dæmi um slíkt. Þegar foreldri eða önnur valdamanneskja í lífi barns 

rassskellir það þá er í rauninni verið að segja því að það sé í lagi að nota ofbeldi 

þegar upp kemur ágreiningur eða til þess að losna við ákveðna spennu. Rannsóknir 

hafa leitt í ljós að börn sem hafa verið rassskellt eru þrisvar sinnum líklegri til þess 

að hafa beitt syskini sín ofbeldi (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Aðrar rannsóknir 

gefa til kynna að um það bil 75% bandarískra foreldra viðurkenna að hafa notað 

líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum sínum í að minnsta kosti eitt skipti (Miller-

Perrin og Perrin, 2007). 

2.5.2.1. Gerendur og þolendur líkamlegs ofbeldis 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að algengast er að foreldrar barna séu gerendur þegar 

börn eru beitt líkamlegu ofbeldi. Þar að auki benda rannsóknir ekki til þess að 
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stjúpforeldrar séu líklegri en foreldrar barna til þess að beita líkamlegu ofbeldi 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Foreldrar ungra barna eru líklegri en foreldrar þeirra sem eiga eldri börn til 

þess að beita börn sín líkamlegu ofbeldi. Um það bil helmingur allra barna sem 

verða fyrir líkamlegu ofbeldi eru undir sjö ára aldri. Svo virðist sem drengir séu 

líklegri til þess að verða fyrir líkamlegu ofbeldi í æsku heldur en stúlkur. Þó svo að 

líkamlegt ofbeldi á börnum eigi sér stað í öllum stéttum þá hafa rannsóknir gefið til 

kynna að algengara sé að ofbeldi sé beitt hjá fjölskyldum sem eru félagslega illa 

staddar (Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Þegar rannsóknir á foreldrum sem beita börn sín ofbeldi eru skoðaðar 

kemur í ljós að þeir eiga það sameiginlegt að vera ungir og eru konur oftar 

gerendur en karlar (Brown, Cohen, Johnson, Salzinger, 1998). Rannsókn Muller 

(1995) leiddi í ljós að foreldrar eru líklegri til að beita barn sitt ofbeldi sé það af 

sama kyni. Ef foreldrar eru með einhverskonar sálræna kvilla þá eru þeir einnig 

líklegri til þess að beita líkamlegu ofbeldi. Dæmi um það er til dæmis þunglyndi, 

vandræði með að stjórna reiði sinni, streita og fleira (Muller, 1995). 

Við mat á afleiðingum líkamlegs ofbeldis þarf að huga að ýmsu. Afleiðingar 

ofbeldis eru gjarnan í samræmi við alvarleika ofbeldisins. Ef barnið verður einnig 

fyrir vanrækslu og jafnvel kynferðislegu ofbeldi geta afleiðingarnar verið enn verri 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). Aðrar rannsóknir hafa einnig gefið til kynna að 

karlkyns gerendur eru líklegri en konur til þess að hafa búið við líkamlegt ofbeldi í 

æsku. Aftur á móti virðist ofbeldi hafa verri áhrif á konur heldur en karla til lengri 

tíma litið (Thompson, Kingree og Desai, 2004).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að það sem einkennir börn sem hafa verið beitt 

líkamlegu ofbeldi er oft að þau treysta ekki fullorðnum og fara í vörn og verða 

óörugg ef þau eru skömmuð. Algengt er að þau hafi lítið sjálfsálit því þau hafa lært 

að aðrir geti stjórnað þeim að öllu leyti. Börnin eru gjarnan hrjáð af magaverkjum 

og höfuðverkjum. Börn sem eru beitt líkamlegu ofbeldi finnst oft erfitt að fara 

heim til sín og eru því oft úti eftir leyfilegan útivistartíma barna (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). 
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2.5.3. Kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum 

Í gegnum söguna hafa verið dæmi þess að fullorðnir einstaklingar og börn eigi í 

kynferðislegu sambandi. Það er ekki fyrr en á síðari tímum að samfélagið hefur 

viðurkennt að þesskonar sambönd hafi slæm áhrif á börn. Þó svo að skilgreining á 

kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum sé mismunandi eftir tíðaranda og 

menningu þá byggist skilgreiningin á hegðunarmynstri og ásetningi geranda. Aldur 

þolanda er einnig tekinn með í reikninginn sem og valdamisræmi geranda og 

þolanda. Í lögum er það þannig að börn eru ekki talin geta veitt upplýst samþykki 

fyrir kynferðislegum athöfnum með fullorðnum einstaklingum. Kynferðislegt 

ofbeldi gagnvart börnum felur bæði í sér þegar snerting á sér stað og þegar 

snerting á sér ekki stað. Snerting felur í sér allt frá káfi til samfara en einnig er það 

flokkað sem kynferðislegt ofbeldi þegar engin snerting á sér stað eins og til dæmis 

þegar barn er tekið upp á myndband í kynferðislegum tilgangi (Miller-Perrin og 

Perrin, 2007).  

Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis gagnvart börnum eru ýmsar og 

margháttaðar. Á leikskólaaldri geta afleiðingar kynferðislegs ofbeldis komið fram í 

breyttu hegðunarmynstri. Börn geta dregið sig í hlé, þau geta farið að sýna 

kynferðislega hegðun, þau geta farið að tala kynferðislega, geta sýnt einkenni 

ofvirkni og margt fleira. Þar að auki geta komið fram martraðir, kvíði, ótti, 

þunglyndi og fleira í kjölfar kynferðislegrar misnotkunar (Miller-Perrin og Perrin, 

2007). Rannsóknir hafa leitt í ljós að ung börn geta einnig sýnt óttaviðbragð ef 

komið er við kynfæri þeirra ef þau hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þegar um 

mjög ung börn er að ræða þá er líklegt að þau muni ekki beint eftir atburðinum 

heldur að óttinn brjótist fram þegar komið er við barnið á ákveðinn hátt (Miller-

Perrin og Perrin, 2007).  

Margt bendir til þess að skammtímaafleiðingar kynferðislegs ofbeldis 

gagnvart börnum geti komið fram innan tveggja ára eftir að ofbeldi lýkur. Þessar 

afleiðingar geta verið kynferðisleg hegðun, sjálfsskaðandi hegðun, erfiðleikar í 

námi, barn forðast umgengni við aðra, það verður áhugalaus áhorfandi og 

erfiðleikar í samskiptum við annað fólk geta komið fram og fleira. 

Langtímaafleiðingar kynferðislegs ofbeldis gagnvart börnum geta aftur á móti verið 

þunglyndi, kvíði, skortur á félagshæfni, lágt sjálfsmat, sektarkennd og fleira. Í 
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sumum tilfellum finna börn oft fyrir mikilli sektarkennd og telja sig bera ábyrgð á 

því sem gerðist. Þegar börn eru misnotuð kynferðislega er líklegt að áfallið sem því 

fylgir komi upp á síðari þroskaskeiðum. Rannsóknir benda því til þess að mikilvægt 

sé að börn sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi fái strax aðhlynningu og viðeigandi 

meðferð eftir atvikið (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006).  

Þegar börn eru á leikskólaaldri þá er áhugi þeirra oft mikill á þeirra eigin 

kynfærum og kynfærum annarra. Þau skoða kynfæri sín og afla sér upplýsinga 

þannig. Það er því eðlilegt að börn hafi áhuga á þessum hlutum. Aftur á móti þegar 

börn eru farin að sýna óeðlilega mikinn áhuga á kynfærum sínum og annarra, leika 

sér í kynferðislegum leikjum og hafa jafnvel kynferðislegan orðaforða sem er ekki 

viðeigandi að barn kunni getur það verið merki um að barn hafi verið beitt 

kynferðislegu ofbeldi. Þó er ekki hægt að alhæfa að barn hafi verið kynferðislega 

misnotað þó svo að það sýni þessa ákveðnu hegðun. Mikilvægt er að reyna að 

kanna hvaðan barnið hefur fengið þessa vitneskju. Þess vegna er mikilvægt að 

fagaðili ræði við barnið og fái upplýsingar frá því um þessa ákveðnu hegðun (Ólöf 

Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). 

2.5.3.1. Gerendur og þolendur kynferðislegs ofbeldis 

Rannsóknir hafa gefið til kynna að karlmenn eru líklegri gerendur kynferðislegs 

ofbeldis heldur en konur. Meðalaldur gerenda er um 32 ár en einn þriðji gerenda 

er undir 18 ára aldri. Foreldrar og aðrir ættingjar eru gerendur að meðaltali í um 

það bil 65% tilfella (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Í gegnum tíðina hafa konur ekki 

þótt líklegar til þess að beita börn kynferðislegu ofbeldi því oft er litið á þær sem 

umhyggjusamar og móðurlegar. Þó kemur fram í rannsókn Denov (2003-a) að 

konur eru líka gerendur. Það sem getur einkennt þær er að þær eru einmana og 

jafnvel einangraðar einstæðar mæður, eru barnapíur á unglingsaldri eða konur 

sem hafa þróað ástarsamband með unglingsstrákum. Niðurstöður rannsókna gefa 

einnig til kynna að konur eru oft meðsekar með körlum í kynferðislegu ofbeldi gegn 

börnum (Denov, 2003-a).  

Broussard, Wagner og Kazelskis (1991) gerðu viðhorfsrannsókn á 

kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Niðurstöður þeirra gefa til kynna að 

þátttakendum fannst að það hefði sennilega minni áhrif á karlkyns fórnarlömb að 
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vera misnotaðir af konum. Að sama skapi fannst þátttakendunum líklegra að það 

hefði meiri áhrif á kvenkyns þolendur að vera misnotaðar af karlmönnum (Denov, 

2003-a). Auk þess hefur einnig komið fram í rannsókn Denov (2003-b) að karlkyns 

fórnarlömbum finnst óþægilegt að viðurkenna að kona hafi misnotað þá (Denov, 

2003-b).  

Svo virðist sem börn séu líklegust til þess að verða fyrir kynferðislegu 

ofbeldi á aldrinum sjö til tólf ára (Finkelhor, 1993). Börn yngri en sjö ára eru þó 

einnig misnotuð kynferðislega þó svo að tölur um þann aldurshóp gefi til kynna að 

slíkt sé sjaldgæfara. Líklegt er að skráning á þeim tilfellum sé erfiðari vegna þess að 

börnin eru ekki eins fær um að tjá sig um það sem hefur gerst. Stúlkur eru þrisvar 

sinnum líklegri en strákar til þess að vera kynferðislega misnotaðar. Það ber þó að 

hafa í huga að aðrar rannsóknir hafa sýnt að strákar séu ólíklegri en stelpur til þess 

að segja frá kynferðislegri misnotkun (Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

2.6. Tölulegar upplýsingar um barnaverndarmál hér á landi 

Til þess að átta sig á umfangi barnaverndarmála er gagnlegt að skoða fyrirliggjandi 

gögn um fjölda tilkynninga. Ekki var farið að skrá sérstaklega niður tilkynningar sem 

bárust frá leikskólum og gæsluforeldrum fyrr en árið 1999. Þess vegna eru tölur frá 

1999 til 2009 skoðaðar.  

Í ársskýrslum Barnaverndarstofu frá 1999 til 2009 er greint frá því hvaðan 

tilkynningar til barnaverndarnefnda landsins koma og hversu margar þær eru á 

þessum árum. Í skýrslunum kemur fram að flestar tilkynningar koma frá 

lögreglunni eða um 50-60% allra tilkynninga á þessum árum. Þar á eftir kemur 

grunnskólinn með næst flestar tilkynningar eða um það bil 10% allra tilkynninga. Á 

eftir grunnskólanum koma tilkynningar frá lækni eða heilsugæslu en á milli 5 og 7% 

tilkynninga frá opinberum aðilum koma frá þessum aðilum. Því næst koma aðrar 

þjónustumiðstöðvar með um það bil 2% af öllum tilkynningum og aðrar 

barnaverndarnefndir eru einnig með um 2% af tilkynningum. Athyglisvert er að 

leikskólar og gæsluforeldrar eru með 1,9% til 2,2% allra tilkynninga frá opinberum 

aðilum. Á árunum 2005 til 2009 bárust tilkynningar til barnaverndarnefnda frá 

opinberum aðilum í um það bil 70% til 80% tilfella og í 20% til 30% tilfella bárust 



  

20 

tilkynningar frá öðrum aðilum eins og einstaklingum, nágrönnum, frá barninu 

sjálfu, foreldrum eða öðrum (Barnaverndarstofa, 2011).  

Í myndinni hér að neðan má sjá fjölda tilkynninga frá leikskólum eða 

gæsluforeldrum á árunum 1999-2009 borið saman við fjölda barna í leikskólum. 

Athyglisvert er að fjöldi tilkynninga er svipaður frá 1999 til 2004 en frá 2005 til 

2009 fer tilkynningum fjölgandi og eru flestar árið 2009 eða 200 talsins 

(Barnaverndarstofa, 2011). Fjöldi leikskólabarna fer stigvaxandi á þessum árum 

eins og sjá má á mynd 1 (Hagstofa Íslands, e.d.-a).  

  

 

Mynd 1. Fjöldi tilkynninga frá leikskólum til barnaverndarnefnda og fjöldi leikskólabarna, 1999-
2009. 
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Ef ársskýrslur Barnaverndarstofu eru skoðaðar þá má sjá að á árunum 2005 til 2009 

eykst heildarfjöldi tilkynninga til barnaverndarnefnda. Tilkynningum frá leikskólum 

fjölgaði líka á þessum árum eins og áður hefur komið fram. Kannað var hverjar 

ástæður fjölgunarinnar gætu mögulega verið. Það var gert með því að skoða 

hversu margar tilkynningar höfðu borist á tímabilinu og hversu mörg börn var 

tilkynnt um. Þar að auki var kannað hver ástæða tilkynningana var og hver hafði 

tilkynnt málið. Auk þess var atvinnu- og fjölskyldustaða barnsins skoðuð. Leitast var 

eftir því að finna hverjar skýringar á fjölgun eða breytingu tilkynninga væri. Í ljós 

kom að tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgaði fyrstu sex mánuði ársins á 

þessum árum nema árið 2008 þegar tilkynningunum fækkaði. Við nánari skoðun á 

tilefni tilkynninga kom í ljós að ekkert benti til þess að fjölgun tilkynninga mætti 

rekja til efnahagshrunsins eins og talið var í þjóðfélags- og fjölmiðlaumræðunni. 

Ástæður fjölgunar tilkynninga voru þær sömu og árin 2005 til 2007. Bent er á að 

afleiðingar efnahagshrunsins eigi eftir að koma fram í fjölgun á 

barnaverndartilkynningum nokkrum árum eftir hrunið (Halldór Sig. Guðmundsson, 

2009). Með þessar niðurstöður í huga þá getur verið gagnlegt að þeir sem starfa 

með börnum séu vel á verði og þekki einkenni þess þegar barn býr við óviðunandi 

aðstæður. 

2.7. Barnaverndartilkynningar frá leikskólum – erlendar 
rannsóknir 

Samkvæmt tölum frá Barnaverndarnefndum hafa hlutfallslegar tilkynningar frá 

leikskólum verið færri en til dæmis frá grunnskólum. Árið 2009 bárust til dæmis 

tilkynningar frá leikskólum í 2,1% tilfella á meðan að tilkynningar frá grunnskólum 

bárust í 9,7% tilfella (Barnaverndarstofa, 2011). Til að varpa ljósi á þennan mismun 

getur verið athyglisvert að kanna hvað erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós varðandi 

þetta málefni.  

Fagstéttir sem vinna með börnum hafa verið rannsakaðar með það að 

markmiði að kanna hvort þær tilkynni til barnaverndarnefnda ef þörf er á. 

Niðurstöður þeirra rannsókna gáfu til kynna að ekki er alltaf tilkynnt til 

barnaverndarnefndar þó svo að grunur leiki á að barn búi við ofbeldi eða 

vanrækslu (Delaronde, King, Bendel og Reece 2000; Reiniger, Robinson og 

McHugh, 1995). Það fer þó eftir því hvaða fagstétt er um að ræða. Í rannsókn 
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Delaronde og fleiri (2000) var gerð könnun á félagsráðgjöfum, barnalæknum og 

aðstoðarmönnum barnalækna og kom þar í ljós að þeir sem voru líklegastir til þess 

að tilkynna grun um að barn byggi við óviðunandi aðstæður til barnaverndarnefnda 

af þessum fagstéttum voru félagsráðgjafar. 

 Svo virðist sem leikskólakennarar vilji hafa góð og gild rök fyrir því að 

tilkynna mál barns til barnaverndarnefndar en ekki eingöngu grun. Margir 

leikskólakennarar óttast að segja rangt frá þegar grunur leikur á að barn búi við 

ofbeldi eða vanrækslu og því líklegt að þeir vilji hafa haldbæra sönnun á stöðu mála 

(Kenny, 2001). Í sænskri rannsókn sem gerð var á meðal leikskólakennara kom í ljós 

að í 73% tilfella höfðu leikskólakennarar tekið eftir óviðeigandi hegðun bæði hjá 

barninu og foreldrinu. Í 27% tilfella var tilkynnt til barnaverndarnefndar eingöngu 

vegna hegðunar barns en aldrei var eingöngu byggt á óviðeigandi hegðun foreldra. 

Þegar kom að tilkynningum var algengast að tilkynnt væri um grun um vanrækslu. 

Það kom þá fram í því að börnin væru illa klædd eða skítug (Sundell, 1997). Önnur 

rannsókn sem gerð var á sama viðfangsefni leiddi í ljós að þegar 

leikskólastarfsmenn tilkynntu til barnaverndarnefndar þá höfðu þeir tekið eftir 

meira en einu tilviki þar sem grunur var um að barn byggi við ofbeldi eða 

vanrækslu (Svensson og Jansson, 2008).  

Aðrar rannsóknir hafa gefið til kynna að leikskólakennurum finnst kennsla í 

námi þeirra um að þekkja einkenni ofbeldis og vanrækslu hafa verið ábótavant. 

Þegar leikskólastarfsmenn séu óöruggir með að þekkja einkenni ofbeldis og 

vanrækslu hjá börnum þá er líklegra að þeir tilkynni ekki um mál barns nema þeir 

hafi rökstuddan grun um að barn búi við ofbeldi eða vanrækslu (Kenny, 2004). 

Leikskólakennarar sem hafa fengið kennslu í að þekkja einkenni ofbeldis hjá 

börnum virðast ekki hafa fengið fræðslu um að þekkja einkenni vanrækslu hjá 

börnum (Alvarez, Kenny, Donohue og Carpin, 2004). Þó svo að fræðslu sé 

ábótavant þá virðast vera nokkur atriði sem leikskólakennarar eru sammála um að 

tilkynna alltaf til barnaverndarnefndar. Þessi atriði eru sjáanlegur líkamlegur skaði, 

barn hefur orðið fyrir sálrænum skaða, barn greinir frá kynferðislegum atburði, 

ofbeldi eða vanrækslu eða þegar barn er með mjög lágt sjálfstraust (Sundell, 1997; 

Kenny, 2004; Smith, 2010). 
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 Svo virðist sem aldur leikskólakennara hafi áhrif á hvort og hvernig mál þeir 

tilkynna til barnaverndarnefndar. Yngri leikskólastarfsmenn skoða frekar aldur 

barns, samþykki barns fyrir verknaðinum og félagslega stöðu gerandans þegar 

meta á hvort tilkynna eigi mál barns til barnaverndarnefndar. Það virðist líka vera 

munur á aldri leikskólastarfsmanna þegar kemur að því að meta hvort tilkynna 

þurfi ákveðna hluti til barnaverndar (Smith, 2010). 

 Nánd leikskólastarfsmanna við foreldra hefur verið skoðuð með tilliti til 

fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda. Svo virðist sem leikskólakennurum 

finnist óþægilegt að tilkynna mál til barnaverndarnefnda vegna of mikillar nándar 

við foreldra. Margt bendir einnig til að leikskólastarfsmönnum finnist óþægilegra 

að tilkynna mál barns til barnaverndarnefndar vegna föður barns heldur en móður 

barns því iðulega virðast leikskólastarfsmenn vera í betra sambandi við móður 

barns heldur en föður barns. Oftar en ekki ræða leikskólastarfsmenn við foreldra 

barns áður en þeir grípa til þess að tilkynna mál til barnaverndarnefndar. Algengara 

er að þeir ræði við móður barnsins heldur en föður barnsins (Svensson og Jansson, 

2008). Helsta ástæða þess að leikskólastarfsmönnum finnst óþægilegt að tilkynna 

mál til barnaverndarnefndar getur verið sú að leikskólakennarar óttist að samband 

þeirra við foreldra breytist í kjölfar tilkynningar. Rannsókn hefur verið gerð á þessu 

og í ljós kom að þetta samband breyttist ekki í langflestum tilfellum eftir að barn 

hefur verið tilkynnt til barnaverndarnefndar. Í sumum tilfellum urðu samskipti 

leikskólakennara og foreldra betri en áður (Svensson og Jansson, 2008). Samband 

leikskólakennara og foreldra virðist lagast í mörgum tilfellum ef tilkynning til 

barnaverndarnefndar hefur bætt aðstæður barnsins. Aftur á móti bendir margt til 

þess að samband foreldra við leikskólastarfsmenn versni ef tilkynningin bætir ekki 

aðstæður barns. (Svensson og Jansson, 2008).  

 Þegar rannsóknir um viðhorf leikskólakennara eru skoðaðar virðist vera 

algengt að þeim finnist það ekki gagnast að tilkynna mál til barnaverndarnefndar. Í 

mörgum tilfellum finnst þeim leikskólinn hafa nægileg úrræði á sínum snærum til 

þess að aðstoða börn sem búa við ofbeldi eða vanrækslu. Oftar en ekki finnst 

leikskólakennurunum það ekki gagnast að tilkynna til barnaverndarnefndar því 

málin væru ekki það alvarleg (Svensson og Jansson, 2008). Þar að auki virðist 

leikskólakennurum þeir ekki fá nægilega mikinn stuðning frá fagaðilum eða 

starfsmönnum barnaverndarnefnda og því vilji þeir heldur leysa málin sjálfir innan 

leikskólans (Kenny, 2001; Svensson og Jansson, 2008).  
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2.8. Barnaverndartilkynningar frá leikskólum – íslenskar 
rannsóknir 

Á Íslandi hafa nokkrar rannsóknir og nemaverkefni verið gerð um tilkynningar 

leikskólastarfsmanna til barnaverndarnefnda. Til dæmis hefur verið kannað í hvaða 

tilfellum leikskólastarfsmenn eða leikskólastjórar tilkynna mál til 

barnaverndarnefnda. Niðurstöðum rannsókna ber ekki alveg saman um í hvaða 

tilfellum þessir einstaklingar tilkynna til barnaverndarnefnda. Í tveimur óbirtum BA 

ritgerðum sem gerðar voru árin 2007 og 2010 kom í ljós að leikskólastarfsmenn 

tilkynna til barnaverndarnefnda í 50% tilfella grun sinn á því að barn búi við ofbeldi 

eða vanrækslu (Sandra Anne Marie Vachon, 2007; Anna Egilsdóttir og Elsa Rut 

Róbertsdóttir, 2010). Aftur á móti benda niðurstöður annarrar BA ritgerðar til þess 

að leikskólastarfsmenn tilkynna grun sinn til barnaverndarnefnda í tæplega 90% 

tilfella (Elín Guðný Gunnarsdóttir og Elín Jóhannsdóttir, 2011). Vísbendingar eru 

um að menntun leikskólastarfsmanna hafi áhrif á það hvort tilkynnt sé til 

barnaverndarnefnda eða ekki. Menntaðir leikskólakennarar eru líklegri til þess að 

tilkynna til barnaverndarnefnda heldur en almennir starfsmenn (Hildur Rún 

Björnsdóttir, 2003; Anna Egilsdóttir og Elsa Rut Róbertsdóttir, 2010; Elín Guðný 

Gunnarsdóttir og Elín Jóhannsdóttir, 2011).  

 Leikskólastarfsmönnum finnst sjálfum þeir ekki fá nægilega mikla fræðslu 

um að þekkja einkenni ofbeldis og vanrækslu. Þar að auki eru margir starfsmenn 

leikskóla ekki upplýstir um tilkynningarskyldu þeirra sem vinna með börnum 

(Hrafnhildur F. Kristinsdóttir og Rut Viktorsdóttir, 2003; Anna María Jónsdóttir, 

2003; Sandra Anne Marie Vachon, 2007; Anna Egilsdóttir og Elsa Rut Róbertsdóttir, 

2010). Aftur á móti hefur komið í ljós að í leikskólum þar sem ákveðin 

fræðslustefna er í gangi þar er þekking leikskólastarfsmanna á einkennum ofbeldis 

og vanrækslu hjá börnum betri en á þeim leikskólum þar sem ekki er ákveðin 

fræðslustefna í gangi (Vigdís Guðmundsdóttir, 2010).  

 Leikskólar eru margir hverjir búnir að útbúa sér ákveðnar vinnureglur þegar 

kemur að því að tilkynna mál til barnaverndarnefnda. Í leikskólum þar sem 

vinnureglur um tilkynningar til barnaverndarnefnda eru við lýði er yfirleitt búið að 

setja niður verkaskiptingu svo allir eiga að þekkja hlutverk sitt (Vigdís 

Guðmundsdóttir, 2010). Í mörgum leikskólum er verkferli til staðar en starfsmenn 
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hafa ekki kynnt sér það nægilega vel því þeim finnst það of langt og óskýrt (Anna 

María Jónsdóttir, 2003). Aftur á móti virðast svona reglur ekki vera í öllum 

leikskólum (Elín Guðný Gunnarsdóttir og Elín Jóhannsdóttir, 2011) þó svo að 

leikskólastarfsmenn sýni vilja til þess að hafa skýrar reglur þegar kemur að því að 

tilkynna mál til barnaverndarnefndar (Hrafnhildur F. Kristinsdóttir og Rut 

Viktorsdóttir, 2003).  

 Nánd leikskólastarfsmanna við foreldra og áhrif hennar á tilkynningar til 

barnaverndarnefnda hefur verið skoðuð hér á landi. Í ljós kom að því meiri nánd 

sem var við foreldrana því minni líkur eru á því að starfsmenn tilkynni til 

barnaverndarnefnda. Leikskólastarfsmenn voru í mörgum tilfellum hræddir um að 

samband þeirra við foreldra yrði verra ef þeir myndu tilkynna barnið þeirra til 

barnaverndarnefndar (Hildur Rún Björnsdóttir, 2003; Anna María Jónsdóttir, 2003; 

Sandra Anne Marie Vachon, 2007).  

Þegar grunur vaknar um að barn búi við ofbeldi eða vanrækslu þá virðist 

sem leikskólastjórar reyni oft að leysa málin sjálfir áður en þeir grípa til þess að 

tilkynna málið til barnaverndarnefndar. Í sumum tilfellum virðast leikskólastjórar 

leiðbeina foreldrum áfram með því að benda fólki á að leita sér aðstoðar hjá 

þjónustumiðstöðvum eða hjá öðrum fagaðilum. Fram kom í rannsókn Hildar Rúnar 

Björnsdóttur (2003) og Önnu Maríu Jónsdóttur (2003) að leikskólastjórar reyna 

jafnvel að ræða við foreldra um grunsemdir sínar um kynferðislegt ofbeldi sem ætti 

að eiga heima á verksviði starfsmanna barnaverndarnefnda.  

Samstarf leikskóla og barnaverndarnefnda hefur verið rannsakað hér á 

landi. Almennt hafa starfsmenn leikskóla ekki mikla reynslu af samstarfi við 

barnaverndarnefnd. Þeir starfsmenn sem hafa reynslu af samstarfi við 

barnaverndarnefnd höfðu annað hvort ekki skoðun á samstarfinu eða fannst 

samstarfið neikvætt. Ástæðuna fyrir neikvæðni í garð samstarfsins sögðu 

starfsmennirnir vera vegna þagnarskyldu starfsmanna barnaverndarnefnda. 

Sumum leikskólastjórum fannst samstarf sitt við barnaverndarnefndir betra þegar 

þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar sáu um barnaverndarstarfið. Þá fóru 

viðkomandi leikskólastjórar á fundi með starfsmönnum barnaverndarnefndar á 

þjónustumiðstöðvunum og gekk það samstarf vel. Eftir að barnaverndarmálin fóru 

til Barnaverndar Reykjavíkur þá virtist sem meiri gjá hafi myndast milli leikskóla og 
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barnaverndarnefndar heldur en var áður (Hildur Rún Björnsdóttir, 2003; Anna 

María Jónsdóttir, 2003). Ein óbirt BA ritgerð hefur leitt í ljós að leikskólastarfsmenn 

þekki ekki til starfsemi barnaverndarnefndar og haldi jafnvel það sé ekki hægt að 

leita ráða hjá starfsmönnum barnaverndarnefnda án þess að leggja fram 

tilkynningu um barn. Þar að auki virðast samskipti leikskólastarfsmanna við 

starfsmenn barnaverndarnefnda verið bæði góð og slæm og því hefur samstarfi í 

sumum tilfellum ekki verið haldið áfram (Anna María Jónsdóttir, 2003).  

Samt sem áður er það mismunandi eftir leikskólum hvort samstarf sé við 

barnaverndarnefndir eða ekki. Svo virðist sem sumir leikskólar hafi alltaf verið í 

reglulegu samstarfi við barnaverndarnefnd en aðrir ekki. Sumir leikskólar eru 

jafnvel farnir að hafa frumkvæði að samstarfi við barnaverndarnefndir (Anna María 

Jónsdóttir, 2003).  

Kannað var hvort starfsmenn leikskóla vilji hafa annarskonar fyrirkomulag 

þegar tilkynnt er til barnaverndarnefnda. Í ljós kom að flestir starfsmenn leikskóla 

vilja hafa ákveðinn tengilið hjá barnaverndarnefnd. Þar að auki er talað um að það 

megi vera meiri fræðsla frá barnaverndarnefnd um afleiðingar þess að tilkynna mál 

og hvaða ferli fer í gang í kjölfar tilkynningar (Hildur Rún Björnsdóttir, 2003; Anna 

María Jónsdóttir, 2003). Margir starfsmenn leikskóla kvarta undan því að fá aldrei 

að vita um afdrif mála eftir að tilkynnt hafi verið til barnaverndarnefnda. 

Starfsmönnum finnst það skipta máli að vita hvort málið sé í farvegi eða hvort 

ekkert sé farið að vinna í málinu. Starfsmönnum leikskóla fannst þeim koma það 

við að vita um vinnslu málanna því þá myndu þeir vita hvað væri best að gera fyrir 

barnið. Það hefur valdið starfsmönnum leikskóla togstreitu að fá ekki að vita um 

afdrif mála eftir að þau hafi verið tilkynnt til barnaverndarnefndar og þar af 

leiðandi er síður tilkynnt um mál til þeirra (Hildur Rún Björnsdóttir, 2003; Anna 

María Jónsdóttir, 2003).  

 Samvinna í barnavernd hefur verið skoðuð út frá sjónarhorni starfsmanna 

barnaverndarnefnda. Rannsóknin leiddi í ljós að flestir starfsmenn 

barnaverndarnefnda hafa foreldra með í ráðum þegar þeir vinna að áætlun um 

meðferð máls. Þegar börnin eru orðin um það bil 12-13 ára þá er farið að útskýra 

málið fyrir þeim og hvaða valmöguleikar eru í boði fyrir þau. Þá er óskað eftir því 

að fá þeirra skoðun eða álit á því sem rætt er um. Yfirleitt er samvinna ekki höfð 
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hjá yngri börnum en alltaf er tekið tillit til aldurs og þroska barns (Anni Guðný 

Haugen, 2010).  

Hjá starfsmönnum barnaverndarnefnda er aldrei gert ráð fyrir meira en 

einum fundi til þess að ræða samvinnu. Það er útskýrt með miklum tímaskorti og 

álagi við vinnuna. Samvinna starfsmanna barnaverndarnefnda á sér í flestum 

tilfellum stað í gegnum móður barnsins. Sjaldgæft er að feður barna séu með á 

fundum þrátt fyrir beiðni um slíkt (Anni Guðný Haugen, 2010).  

2.9. Forvarnir og áherslur innan leikskóla 

Í grunnskólum Reykjavíkur hefur fjöldi barna sem hefur þurft á sérkennslu að halda 

aukist jafnt og þétt. Árið 2005 þurftu 21% barna á sérkennslu að halda en árið 2010 

var þessi tala komin upp í 26% barna. Börn á yngri stigum grunnskóla fá aðallega 

sérkennslu í námsgreinum eins og íslensku, stærðfræði og lestri en í mörgum 

tilfellum hlutu börn á yngri stigum þjálfun í félagsfærni og hegðunarmótun (Hildur 

B. Svavarsdóttir, Sara Björg Ólafsdóttir og Hrund Logadóttir, 2011). Þegar ástæður 

á þörfum barna fyrir sérkennslu í grunnskólum eru kannaðar kemur í ljós að 60% 

barna í sérdeildum og 60% barna sem fengu sérkennslu þurfa hana vegna 

námserfiðleika. Aftur á móti fá 15% barna sérkennslu vegna félags- og 

tilfinningalegra örðugleika og hegðunarvanda. Í sérdeildum eru 37% barna þar 

vegna félags- og tilfinningalegra örðugleika og hegðunarvanda (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000).  

Ákveðin stefnumótun hefur verið sett í sérkennslumálum á leikskólastigi. Sú 

stefnumótun felur í sér að haga kennslu innan leikskólans þannig að öll börn fái 

kennslu og þjónustu við hæfi (Leikskólar Reykjavíkur, 2002). Árið 2005 var kannað 

hvernig sérkennslumálum innan sex leikskóla í Reykjavík væri háttað og hvort 

stefnumótun um sérkennslu væri fylgt eftir. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til 

þess að mikill vilji og áhugi sé fyrir hendi í leikskólum að sinna sérkennslu vel. Aftur 

á móti virðist vanta meiri fagþekkingu inn á leikskólana til þess að sinna sérkennslu 

nægilega vel (Aldís Bjarnadóttir, 2005).  

Sveitarfélög hafa mörg hver sett sér ákveðnar forvarnarstefnur. Með 

forvörnum er mögulegt að koma í veg fyrir ýmisskonar vandamál sem geta tengst 

einstaklingum eða samfélagi í heild. Þar að auki geta forvarnir minnkað vanda sem 
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er til staðar. Með því að koma í veg fyrir vandann áður en hann verður til er hægt 

að koma í veg fyrir mannlegan skaða og spara fjármagn sem annars þarf til þess að 

laga vandann sem upp er kominn (Samband íslenskra sveitarfélaga, e.d.-b).  

Ýmisskonar forvarnarverkefni hafa verið þróuð til þess að kenna börnum 

félagsfærni og hvernig á að takast á við tilfinningar sínar. Verkefnið Stig af stigi er 

dæmi um slíkt verkefni og hefur verið notað bæði í leik- og grunnskólum. Í 

verkefninu læra börn að umgangast aðra, læra að leysa úr vanda og þjálfa 

félagsfærni. Þar að auki læra þau að hafa stjórn á reiði og læra aðferðir til þess að 

koma í veg fyrir hegðunarvanda í grunnskólunum og þar af leiðandi forðast það að 

barn verði tilkynnt til barnaverndarnefndar (Reynir ráðgjafastofa, e.d.). Annað 

dæmi um forvarnarverkefni er námsefnið um Vini Zippýs. Þar er aðalmarkmiðið að 

kenna börnum að kljást við vandamál sín á eigin spýtur. Þau læra að þekkja 

tilfinningar sínar og ráða fram úr þeim. Þetta námsefni er ætlað fyrir sex til sjö ára 

börn (Lýðheilsustöð, e.d.). Art eða „anger replacement training“ er einnig dæmi 

um forvarnarverkefni fyrir börn. Börn eru þjálfuð í félagsfærni, læra að stjórna reiði 

sinni og siðgæðisþroski þeirra er efldur. Í félagsfærniþjálfun eru nemendum kennd 

jákvæð samskipti í daglegum athöfnum. Til þess að læra að stjórna reiði sinni er 

þeim kennt að þekkja hvað kveikir reiði þeirra, hvað gerist innra með þeim þegar 

þau reiðast, hvernig þau eru vön að bregðast við og hvaða afleiðingar það hefur. Til 

þess að efla siðgæðisþroska barna eru sögur um siðferðileg álitamál rökrædd. Alls 

hafa 15 leikskólar og 14 grunnskólar tekið upp Art á Suðurlandi (Art á Suðurlandi, 

e.d.).  

2.10. Samantekt 

Ýmsir samningar, lög og reglugerðir hafa verið settar fram til þess að tryggja það að 

börn geti búið við viðunandi uppeldisskilyrði. Barnaverndarnefndir vinna eftir 

barnaverndarlögum og er ákveðið eftirlit haft með barnaverndarnefndum af 

Barnaverndarstofu. Hægt er að kæra ákvarðanir barnaverndarnefnda til 

kærunefndar barnaverndarmála og getur hún endurskoðað mál eftir þörfum. Þegar 

niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á viðhorfi og reynslu 

leikskólastarfsmanna eru skoðaðar gefa þær til kynna að leikskólastarfsmönnum 

finnist þeir vanta meiri þekkingu á hlutverkum og starfsemi barnaverndarnefnda. 
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Þar að auki virðist sem starfsmenn leikskóla séu óöruggir þegar kemur að því að 

greina hvort barn hafi orðið fyrir ofbeldi eða vanrækslu. Ef barn býr við ofbeldi eða 

vanrækslu á heimili sínu getur það haft slæmar afleiðingar fyrir barnið. Þess vegna 

er mikilvægt að leikskólastarfsmenn séu vakandi fyrir því að tilkynna mál til 

barnaverndarnefnda ef einhver grunur leikur á því að barn búi við ofbeldi eða 

vanrækslu. Þar að auki er mögulega hægt að koma í veg fyrir að barn þurfi á 

sérkennslu eða öðrum úrræðum að halda í grunnskóla ef byrjað er að vinna með 

barnið strax á leikskólastiginu. Auk þess eru tilkynningar frá leikskólum hlutfallslega 

færri en frá grunnskólum og því áhugavert að kanna hverjar ástæður fyrir því gætu 

verið.  

 Með þessari vitneskju er áhugavert að skoða hvort þekking, reynsla og 

samstarf leikskólastjóra við barnaverndarnefndir hafi áhrif á það hvort þeir tilkynni 

mál til barnaverndarnefnda eða ekki.  
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3. Aðferð  

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Greint er frá 

rannsóknartilgátu, farið er yfir markmið megindlegra rannsóknaraðferða og 

rannsóknarsnið er skoðað. Þar að auki er farið í val á þátttakendum, hvernig gagna 

er aflað, hvernig spurningalistinn er útbúinn, forprófun og siðferðileg álitamál eru 

skoðuð. 

3.1. Megindleg rannsókn 

Rannsóknir eru gerðar með það að markmiði að skoða ákveðin sjónarhorn í 

raunveruleikanum. Til þess að skoða þessi sjónarhorn hafa tvennskonar 

aðferðafræðilegar nálganir verið notaðar að mestu leyti. Þessar nálganir eru 

eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í 

eigindlegum aðferðum er notast við viðtöl og þemagreiningu á þeim. Í 

megindlegum aðferðum er notast við söfnun og úrvinnslu á tölulegum 

upplýsingum og þær upplýsingar eru greindar (Neuman, 2006).  

 Í þessari rannsókn er notast við megindlega rannsóknaraðferð. Það er 

meðal annars gert vegna þess að ekki hefur verið notast við svo stórt þýði í 

rannsókn á þessu viðfangsefni hér á landi. Þegar notast er við megindlega 

rannsóknaraðferð þá eru hlutlægum staðreyndum safnað sem hægt er að telja og 

mæla (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Gögnin sem unnið er með snúast því að mestu 

um magn og tíðni sem mælanlegar stærðir. Hægt er að flokka gögnin til dæmis 

eftir kyni og staðsetningu og túlka þau með tölfræðilegum aðferðum (Neuman, 

2006).  

 Í megindlegum rannsóknaraðferðum er gjarnan notast við spurningalista 

sem mælitæki. Það er gert í þessari rannsókn. Stuðst er við lýsandi 

rannsóknaraðferð þar sem til dæmis eru skoðaðar tölur um kyn, starfsaldur, mat á 

þekkingu og reynslu út frá fyrirfram ákveðnum kvarða og fleira. Niðurstöður 

lýsandi rannsókna eru oftast settar fram á myndrænan hátt eða í töfluformi 

(Neuman, 2006).  
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3.2. Rannsóknartilgáta 

Í upphafi rannsóknar var sett fram tilgáta um tilkynningar leikskólastjóra til 

barnaverndarnefnda. Tilgátan er eftirfarandi: 

Að skortur á þekkingu, reynslu og samstarfi leikskólastjóra við 

barnaverndarnefndir hafi neikvæð áhrif á fjölda tilkynninga frá leikskólum 

til barnaverndarnefnda. 

3.3. Val á þátttakendum 

Í þessari rannsókn er notast við þýðisrannsókn og allir leikskólastjórar á landinu eru 

í þýðinu. Að vinna með allt þýðið gefur rannsókninni ákveðna sérstöðu því ekki 

gefst oft tækifæri á því að vinna slíkar rannsóknir. Það gefur rannsókninni ákveðið 

gildi því niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla skoðun þýðisins á 

rannsóknarefninu (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Sambærileg 

rannsókn hefur ekki verið gerð hér á landi. 

3.4. Gagnaöflun 

Spurningalisti var útbúinn á vefsvæðinu www.kannanir.is sem var svo sendur á alla 

leikskólastjóra á landinu. Leikskólastjórarnir fengu spurningalista sendan í 

tölvupósti. Samkvæmt upplýsingum af vef mennta- og menningarmálaráðuneytis 

eru 284 leikskólar starfandi á landinu (mennta – og menningarmálaráðuneytið, 

e.d.). Tölvupóstföng hjá hverjum og einum leikskóla voru sótt á vef mennta- og 

menningarmálaráðuneytis. Nokkur tölvupóstföng voru rangt skráð á vef mennta- 

og menningarmálaráðuneytis en þau tölvupóstföng voru fundin með því að skoða 

heimasíður hvers og eins leikskóla. Á heimasíðum leikskólanna var hægt að finna 

rétt netföng hjá þeim leikskólastjórum sem voru rangt skráðir inn á vef mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins. Þar að auki var búið að loka nokkrum leikskólum og 

sameina nokkra og því var heildarfjöldi leikskólastjóra sem fengu könnunina alls 

276. 

3.5. Spurningalisti 

Unnið var að þróun spurningalistans í byrjun september 2011. Stuðst var við lög, 

reglur og almenna þekkingu sem tengist leikskólum, leikskólastjórum og 

barnaverndarstarfi. Þar á meðal var stuðst við upplýsingar um hvaða menntun 
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leikskólastjórar hafa, hversu margir starfsmenn og hve mörg börn væru að 

meðaltali í leikskólum, hvað lög um leikskóla nr. 90/2008 og barnaverndarlög nr. 

80/2002 segja um hlutverk og starfsemi leikskóla og barnaverndar, hvernig staðið 

er að fræðslu um ofbeldi og vanrækslu gagnvart börnum í leikskólum og hvernig 

samstarf leikskóla við barnaverndarnefndir hefur verið í öðrum rannsóknum.  

Ákveðið var að skipta spurningalistanum upp í fjóra kafla eins og talið er 

gott að gera þegar verið er að setja upp spurningalista. Þar að auki var byrjað á 

auðveldum spurningum (Þorlákur Karlsson, 2003). Því innihélt fyrsti kaflinn sex 

spurningar um bakgrunn hvers og eins. Annar kaflinn samanstóð af 14 spurningum 

um þekkingu og fræðslu leikskólastjóra á einkennum ofbeldis og vanrækslu barna 

og tilkynningarskyldu þeirra sem vinna með börnum. Þriðji kaflinn voru sjö 

spurningar um reynslu leikskólastjóra af því að tilkynna mál til 

barnaverndarnefnda. Fjórði kaflinn voru átta spurningar um samstarf 

leikskólastjóra við barnaverndarnefndir. Flestar spurningarnar voru lokaðar með 

valmöguleikum á raðkvarða (til dæmis: mjög vel, vel, hvorki vel né illa, illa, mjög 

illa) eða nafnkvarða (til dæmis: Höfuðborgarsvæði, Norðurland, Suðurland, 

Vesturland, Austurland). Í nokkrum spurningum var notast við hálflokaðar 

spurningar þar sem ákveðnir þekktir valmöguleikar voru gefnir upp en hægt var að 

merkja við „annað“ og svara skriflega því sem þátttakanda fannst henta sér. Í 

einstaka spurningum var hægt að merkja við fleiri en einn valkost. Einnig voru 

fjórar opnar spurningar þar sem hægt var að skrifa það sem þátttakendum lá á 

hjarta.  

 Reynt var að hafa áreiðanleika í huga þegar spurningalistinn var unninn. 

Það var gert til dæmis með því að hafa fleiri valkosti en færri í spurningunum. 

Þegar spurningalisti er áreiðanlegur þá eiga að koma fram svipaðar niðurstöður ef 

rannsóknin yrði endurtekin (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Áreiðanleiki 

spurningalistans var reiknaður út. Til þess var notaður áreiðanleikastuðullinn 

Chronbach´s α. Hann reyndist 0,690. Það telst vera áreiðanlegur spurningalisti 

þegar um viðhorfskönnun er að ræða (Field, 2005).  
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3.6. Forprófun 

Til þess að auka innra réttmæti spurningalista er gagnlegt að forprófa hann áður en 

hann er sendur á þýði. Innra réttmæti felst í því hversu vel er verið að svara þeim 

spurningum sem spurt er um (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þegar spurningalisti er 

forprófaður geta komið í ljós gallar sem hægt er að leiðrétta svo spurningarnar 

svari því sem leitað er eftir. Þess vegna er gott að leggja spurningalistann fyrir 

einstaklinga sem þekkja til efnisins til þess að kanna hvort hann hafi einhverja galla 

og laga þá svo áður en spurningalistinn er lagður fyrir þýðið (Neuman, 2006). Ekki 

var hægt að forprófa spurningalistann í þessari rannsókn á leikskólastjórum vegna 

þess að allir leikskólastjórar landsins voru í þýðinu. Því var spurningalistinn lagður 

fyrir deildarstjóra í leikskóla og einn leikskólakennara. Nokkrar athugasemdir komu 

fram í forprófun og var tekið tillit til þeirra. Athugasemdirnar voru um orðalag 

spurninga og hugmyndir um hvernig samstarfsfundir við barnaverndarnefndir fara 

fram. Leiðbeinendur rannsakanda lásu einnig yfir listann og þróuðu hann með 

rannsakanda. Þar að auki lásu þrír einstaklingar yfir spurningalistann sem voru 

ótengdir leikskólastarfi. 

3.7. Siðferðileg álitamál 

Fjórar siðferðilegar höfuðreglur eru notaðar í rannsóknum. Þær eru 

sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, velgjörðarreglan og réttlætisreglan (Ólöf Ýrr 

Atladóttir, Ingileif Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2003). 

Í sjálfræðisreglunni er virðing borin fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. 

Því er rangt að misnota fólk með því að villa um fyrir því með röngum upplýsingum 

(Ólöf Ýrr Atladóttir, Ingileif Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2003). Í þessari 

rannsókn var kynningarbréf (sjá viðauka I) sent út viku áður en spurningalistinn var 

sendur á leikskólastjórana. Þar var lýst tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar, val 

á þátttakendum, upplýsingar um rannsakanda og ábyrgðarmenn og hvernig ætti að 

hafa samband ef einhverjar spurningar vöknuðu. 

  Sjálfræðisreglan felur í sér að allir þátttakendur gefi upplýst og óþvingað 

samþykki fyrir þátttöku í rannsókn. Einnig er mikilvægt að taka fram að 

þátttakendum sé leyfilegt að hætta þátttöku hvenær sem er og ekki þurfi að svara 

einstökum spurningum ef þeim hugnast það ekki (Ólöf Ýrr Atladóttir, Ingileif 
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Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2003). Í þessari rannsókn var greint frá því í 

kynningarbréfinu að með því að svara könnuninni og senda hana inn væru 

þátttakendurnir búnir að gefa samþykki sitt fyrir því að taka þátt í könnuninni.  

Í skaðleysisreglunni er lögð áhersla á það að ekki megi valda þátttakendum 

skaða á neinn hátt (Ólöf Ýrr Atladóttir, Ingileif Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 

2003). Í kynningarbréfinu var greint frá því að ekki væri vitað um neina áhættu af 

því að taka þátt í rannsókninni. Þar að auki var sagt frá því að rannsóknin hefði 

verið tilkynnt til Persónuverndar og greint frá númeri tilkynningarinnar (nr. S5410). 

Í velgjörðarreglunni er greint frá því að rannsakendur eigi að láta gott af sér 

leiða og fara til þess þær leiðir sem fórna sem minnstu (Ólöf Ýrr Atladóttir, Ingileif 

Jónsdóttir og Björn Guðbjörnsson, 2003). Niðurstöður rannsóknarinnar geta 

mögulega stuðlað að betra samstarfi milli leikskóla og barnaverndarnefnda. Þar að 

auki gefa niðurstöðurnar innsýn í viðhorf leikskólastjóra varðandi þekkingu, reynslu 

og samstarf við barnaverndarnefndir.  

 Í réttlætisreglunni er kveðið á um að dreifing gæða sé sanngjörn og að hver 

og einn fái það sem hann á skilið (Ólöf Ýrr Atladóttir, Ingileif Jónsdóttir og Björn 

Guðbjörnsson, 2003). Í þessari rannsókn var látið vita að enginn persónulegur 

ávinningur væri fyrir þátttakendur af því að taka þátt. Samt sem áður var hvatt til 

þátttöku því niðurstöður rannsóknarinnar geta verið mikilvægar fyrir leikskóla, 

barnaverndarnefndir og samfélagið.  

Til þess að auka trúverðugleika og gæði rannsókna þarf að hafa hlutlægni í 

huga. Oft er talið að mælingar eins og spurningalistar séu hlutlægasta aðferðin 

vegna þess að þá litist viðhorf og skoðanir þátttakenda ekki af gildismati 

rannsakanda. En það verður að hafa í huga að rannsakandinn býr til spurningarnar 

og valmöguleikana við þeim og því getur gildismat rannsakanda alltaf litast í 

gegnum það. Því þarf alltaf að hafa vel ígrundaða hugsun á bak við það sem 

rannsakandinn vill mæla (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Rannsakandi er meðvitaður um þá skoðun sem hann hefur á tilkynningum 

leikskólastjóra til barnaverndarnefnda og er hugsanlegt að sú skoðun hafi komið 

fram í uppsetningu spurninga þó svo að það hafi ekki verið ætlunin. Reynt verður 

að setja niðurstöður fram á eins hlutlausan hátt og hægt er. Í rannsókninni voru 
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áhrif rannsakanda mjög lítil ef einhver vegna fjarlægðar rannsakanda á meðan 

þátttakendur svöruðu listanum (Neuman, 2006).  

3.8. Ítrekanir 

Eftir að spurningalistinn var sendur á leikskólastjórana í tölvupósti var hann hafður 

opinn í tvær vikur. Eftir eina viku var þeim sem höfðu þegar svarað 

spurningalistanum þakkað fyrir þátttökuna og hinir sem höfðu ekki svarað listanum 

minntir á að svara. Daginn áður en spurningakönnuninni var lokað var einnig send 

ítrekun um að svara spurningalistanum.  

3.9. Úrvinnsla gagna 

Eftir að spurningalistanum var lokað voru gögn flutt yfir í tölfræðiforritið SPSS til 

úrvinnslu. Þar að auki var notast við forritið Excel til þess að útbúa myndir og 

töflur.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram með lýsandi tölfræði. Hver og 

ein spurning er sett upp á myndrænan hátt í þeirri útfærslu sem passar við hverju 

sinni. Í flestum tilfellum er notast við prósentuhlutfall til þess að útskýra 

niðurstöður. Notast er við fylgnipróf í tölfræðiforritinu SPSS til þess að kanna hvort 

jákvæð eða neikvæð fylgni er á milli ýmissa spurninga í spurningalistanum. Notast 

er við fylgnistuðulinn gamma þegar tvær raðbreytur voru greindar. Notast er við 

gamma fylgnistuðulinn þegar um fáa flokka er að ræða eða fimm flokka eða færri. 

Þar að auki er fylgnistuðullinn Cramer´s V notaður í útreikninga á fylgni (Field, 

2005). 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Það er gert með lýsandi 

tölfræði sem er sett upp með töflum og myndum ásamt fylgniútreikningum á 

nokkrum breytum. Niðurstöðukaflinn er byggður upp í samræmi við þemu 

spurningalistans. Niðurstöður eru því settar fram með tilliti til bakgrunns, 

þekkingar, reynslu þátttakenda sem og til samstarfs við barnaverndarnefndir.  

4.1. Bakgrunnur svarenda 

Þátttakendur í rannsókninni voru 211. Heildarfjöldi leikskólastjóra á landinu er eins 

og áður hefur komið fram 276. Því var þátttakan í rannsókninni tæp 76%.  

Í fyrsta hluta spurningalistans var spurt um bakgrunn svarenda. Alls voru 

sex spurningar í þessum hluta spurningalistans. 

 Byrjað var á því að spyrja um kyn þátttakenda. Alls voru 205 þátttakendur 

kvenkyns og 6 þátttakendur voru karlkyns.  

Leikskólastjórar voru spurðir um starfsaldur sinn. Í ljós kom að algengast var 

að leikskólastjórar hefðu 1-10 ára starfsreynslu. Fæstir höfðu aftur á móti minni en 

eins árs starfsreynslu sem leikskólastjórar (sjá mynd 2).  

 

 

Mynd 2: Starfsaldur leikskólastjóra. 

 

Flestir leikskólastjórar merktu við höfuðborgarsvæðið eða í 53% tilfella og 44% 

þátttakenda merktu við landsbyggðina þegar kannað hvar á landinu leikskólinn var.  
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Tafla 1: Staðsetning leikskólastjóra eftir landshlutum. 

Svar N Hlutfall 

Höfuðborgarsvæði 117 53.2% 

Suðurland 29 13.2% 

Norðurland 32 14.6% 

Austurland 13 5.9% 

Vesturland 13 5.9% 

Vestfirðir 7 3.2% 

Ekkert svar 9 4,0% 

Alls 220 100% 

 

Niðurstöður sýndu að algengast var að leikskólar hafi 11-20 starfsmenn eða í 66 

leikskólum. Þar á eftir komu 21-30 starfsmenn í 63 leikskólum. Í 39 leikskólum voru 

31-40 starfsmenn á leikskóla og 34 leikskólastjórar merktu við 1-10 starfsmenn. 

Níu leikskólar voru með 41 starfsmenn eða fleiri (sjá mynd 3).  

 

 
Mynd 3: Fjöldi starfsmanna á leikskóla. 

 

Flestir þátttakendur gáfu upp grunnnám úr háskóla eða 39% leikskólastjóra þegar 

kannað var hvaða nám leikskólastjórar höfðu. Næst flestir voru með framhaldsnám 

úr háskóla eða 31% svarenda. Um 24% svarenda voru útskrifaðir úr 

Kennaraskólanum. Um það bil 4% leikskólastjóra merktu við aðra menntun og um 

það bil 1% voru með stúdentspróf og 1% með grunnskólapróf (sjá mynd 4).  
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Mynd 4: Menntun leikskólastjóra. 

 

4.2. Þekking leikskólastjóra 

Í öðrum hluta spurningalistans var spurt um þekkingu leikskólastjóra. Alls voru 14 

spurningar í þessum hluta.  

Leikskólastjórar voru spurðir um hversu vel eða illa þeir teldu sig þekkja 

hlutverk og starfsemi barnaverndarnefnda. Flestir töldu sig þekkja hlutverk og 

starfsemi barnaverndarnefnda mjög vel eða vel eða tæplega 74% leikskólastjóra. 

Leikskólastjórar sem sögðust þekkja hlutverk og starfsemi barnaverndarnefnda illa 

eða mjög illa voru 1,4% þátttakenda.  

Kannað var hversu vel leikskólastjórar töldu sig þekkja einkenni vanrækslu, 

andlegs ofbeldis, líkamlegs ofbeldis og kynferðislegs ofbeldis. Leikskólastjórar telja 

sig þekkja einkenni vanrækslu í flestum tilfellum vel eða mjög vel eða rúmlega 82% 

þátttakenda en fáir töldu sig þekkja einkenni vanrækslu illa eða mjög illa eða 0,9% 

leikskólastjóra.  

Leikskólastjórar þekktu einkenni andlegs ofbeldis ekki eins vel og einkenni 

vanrækslu. Leikskólastjórum fannst þeir þekkja einkenni andlegs ofbeldis vel eða 
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mjög vel í rúmlega 55% tilfella á meðan rúmlega 33% leikskólastjóra fannst þeir 

hvorki þekkja einkenni andlegs ofbeldis vel né illa.  

Meirihluti leikskólastjóra töldu sig þekkja einkenni líkamlegs ofbeldis vel 

eða mjög vel eða 72% þátttakenda en 21% leikskólastjóra töldu sig hvorki þekkja 

þessi einkenni vel né illa. 

Tæplega helmingur leikskólastjóra taldi sig hvorki þekkja einkenni 

kynferðisofbeldis vel né illa og 15% leikskólastjóra taldi sig þekkja þessi einkenni 

illa eða mjög illa. Sjá nánar í töflu 2. 

 
Tafla 2: Þekking leikskólastjóra. 
 Mjög 

vel/vel 
Hvorki vel né 
illa 

Illa/ mjög 
illa 

Ekkert svar Alls 

 N (Hlutfall) N (Hlutfall) N (Hlutfall) N (Hlutfall) N (Hlutfall) 

Þekking leikskólastj. á hlutv. 
og starfs. barnaverndarn. 

163 (74,1%) 40 (18,2%) 3 (1,4%) 14 (6,4%) 220 (100%) 

Þekking leikskólastjóra á 
einkennum vanrækslu 

181 (82,3%) 23 (10,5%) 2 (0,9%) 14 (6,4%) 220 (100%) 

Þekking leikskólastjóra á 
einkennum andlegs ofb. 

122 (55,5%) 73 (33,2%) 11 (5%) 14 (6,4%) 220 (100%) 

Þekking leikskólastjóra á 
einkennum líkamlegs ofb. 

158 (71,8%) 47 (21,4%) 1 (0,5%) 14 (6,4%) 220 (100%) 

Þekking leikskólastjóra á 
einkennum kynferðislegs 
ofb. 

68 (30,9%) 106 (48,2%) 32 (14,6%) 14 (6,4%) 220 (100%) 

 

Kannað var hvort starfsmenn leikskóla fengu einhverskonar fræðslu innan 

leikskólans frá fagfólki til þess að þekkja einkenni vanrækslu, andlegs ofbeldis, 

líkamlegs ofbeldis og kynferðislegs ofbeldis hjá börnum. Örlítill munur var á 

áhersluatriðum í fræðslu til starfsmanna leikskóla. Algengast var að starfsmenn 

leikskóla fengju fræðslu um kynferðislegt ofbeldi og vanrækslu eða í 50% tilfella 

eða meira. Í 45% tilfella fá starfsmenn leikskóla fræðslu um einkenni líkamlegs 

ofbeldis en starfsmenn leikskóla fá sjaldnast fræðslu um andlegt ofbeldi eða í 

tæplega 40% tilfella (sjá töflu 3). 

 

Tafla 3: Fræðsla fyrir starfsmenn leikskóla.  

 Fræðsla um 
vanrækslu 

Fræðsla um 
andlegt ofbeldi 

Fræðsla um 
líkamlegt ofbeldi 

Fræðsla um 
kynferðislegt ofbeldi 

 N Hlutfall N Hlutfall N Hlutfall N Hlutfall 

Já 111 50,5% 87 39,6% 99 45% 110 50% 

Nei 93 42,3% 119 54,1% 107 48,6% 96 43,7% 

Ekki 
svarað 

16 7,2% 14 6,4% 14 6,4% 14 6,4% 

Alls 220 100% 220 100% 220 100% 220 100% 
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Flestir þátttakendur rannsóknarinnar töldu þörf á meiri fræðslu inn á leikskólana 

varðandi vanrækslu, andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi. 

Algengara var að leikskólastjórum fyndist þörf á meiri fræðslu um einkenni andlegs 

ofbeldis. Fáum leikskólastjórum fannst nægileg fræðsla um þessi mál á 

leikskólunum (sjá mynd 5).  

 

 
Mynd 5: Hvort leikskólastjórar telji þörf á meiri fræðslu um ofangreind atriði (hægt að merkja við 
fleiri en einn valkost). 

 
Algengast var að leikskólastjórar þekktu tilkynningarskyldu þeirra sem vinna með 

börnum en aðeins einn leikskólastjóri merkti við nei í spurningunni (sjá töflu 4). 

 

Tafla 4: Vitneskja leikskólastjóra um tilkynningarskyldu þeirra sem vinna með börnum. 

  N Hlutfall 

Já 205 93.2% 

Nei 1 0,5% 

Ekkert svar 14 6.3% 
Alls 220 100% 

 

Í langflestum tilfellum hafði tilkynningarskylda þeirra sem vinna með börnum verið 

kynnt fyrir starfsfólki leikskólans eða í rúmlega 84% tilfella. Í tæplega 10% tilfella 
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hafði tilkynningarskyldan ekki verið kynnt sérstaklega fyrir starfsfólki leikskólans 

(sjá töflu 5).  

 

Tafla 5: Hefur tilkynningarskylda þeirra sem vinna með börnum verið kynnt fyrir starfsfólki. 

 N Hlutfall 

Já 185 84.1% 

Nei 21 9.6% 

Ekkert svar 14 6,3% 

Alls 220 100% 

 

Þeir sem svöruðu spurningunni játandi um hvort tilkynningarskylda þeirra sem 

vinna með börnum hafi verðið kynnt fyrir starfsfólki voru jafnframt beðnir um að 

svara því hversu oft væri fjallað um tilkynningarskylduna við starfsmenn 

leikskólans. Í flestum tilfellum var fjallað um tilkynningarskylduna einu sinni á ári 

en sjaldgæfast var að fjallað væri um tilkynningarskylduna oftar en á hálfs árs fresti 

(sjá mynd 6).  

 

 
Mynd 6: Hversu oft er fjallað um tilkynningarskyldu þeirra sem vinna með börnum. 

 

Kannað var hvernig fjallað væri um tilkynningarskyldu við starfsmenn leikskóla. 

Flestir leikskólastjórar svöruðu því að tilkynningarskyldan væri rædd á fundum með 

starfsfólki eða um 65% þátttakenda. Í 11% tilfella var tilkynningarskyldan kynnt 

fyrir starfsfólki þegar það hóf störf og í 7% tilfella kynntu starfsmenn 
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tilkynningarskylduna fyrir hver öðrum. Í 6% tilfella var tilkynningarskyldan ekki 

kynnt fyrir starfsfólki.  

Hægt var að merkja við valmöguleikann „annað“ í þessari spurningu og 

skrifa það svar sem átti við. Um 11% þátttakenda merktu við þann möguleika. Við 

nánari skoðun á svörum kom fram að starfsmenn leikskóla lesa sér til um 

tilkynningarskylduna í starfsmannahandbók leikskólans. Leikskólastjórar nefndu 

einnig að tilkynningarskyldan hafi verið rædd á fræðslufundum á vegum 

leikskólans, félagsmálastjóra viðkomandi sveitarfélags eða á námskeiðum með 

Blátt áfram eða námskeiði Barnaverndarstofu sem kallast „Verndum þau“. 

Leikskólastjórar greindu einnig frá því að tilkynningarskyldan hafi verið rædd 

óformlega þeirra á milli en ekki á formlegum fundum eða fyrirlestrum. Þar að auki 

var tilkynningarskyldan rædd þegar upp komu mál sem þurfti að tilkynna til 

barnaverndarnefnda. Leikskólastjórar sögðu einnig að deildarstjórar hafi fengið 

fræðslu um tilkynningarskylduna og sjái um að fræða starfsmenn á sínum deildum 

um þessi mál. Niðurstöður spurningarinnar eru teknar saman í mynd 7. 

 

 
Mynd 7: Hvernig fjallað er um tilkynningarskyldu þeirra sem vinna með börnum við starfsfólk 
leikskólans. 
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4.3. Reynsla leikskólastjóra 

Þriðji hluti spurningalistans fjallaði um reynslu leikskólastjóra af því að tilkynna mál 

til barnaverndarnefnda. Alls voru sjö spurningar um þetta viðfangsefni. 

Byrjað var á því að spyrja hvort leikskólastjórar hefðu einhvern tímann 

tilkynnt mál til barnaverndarnefnda. Í ljós kom að rúmlega 76% svarenda höfðu 

tilkynnt til barnaverndarnefnda (sjá töflu 6).  

 

Tafla 6: Tilkynningar leikskólastjóra til barnaverndarnefnda. 

  N Hlutfall 

Já 168 76,4% 

Nei 34 15,5% 

Ekkert svar 18 8,1% 

Alls 220 100% 

 

Fylgni á milli þess hversu lengi leikskólastjórar höfðu starfað og hversu oft þeir 

höfðu tilkynnt mál til barnaverndarnefndar var reiknuð. Veikt samband kom fram á 

milli þessara breyta eða 0,229. Þar að auki var kannað hvort menntun 

leikskólastjóra hefði áhrif á fjölda tilkynninga frá þeim. Gamma fylgnistuðullinn var 

0,176 sem er líka veikt samband. Það þýðir að menntun og starfsaldur hefur ekki 

áhrif á það hvort leikskólastjórar tilkynni mál til barnaverndarnefnda.  

 

Þeir sem svöruðu því játandi að hafa tilkynnt mál til barnaverndarnefnda voru 

spurðir hverjar helstu ástæður voru fyrir tilkynningunum. Meirihluti leikskólastjóra 

svöruðu því að grunur um vanrækslu barna væri helsta ástæða þess að tilkynnt var 

til barnaverndarnefndar. Þar á eftir kom grunur um kynferðislegt ofbeldi auk þess 

sem örlítið færri höfðu tilkynnt grun um líkamlegt ofbeldi. Í fæstum tilfellum 

tilkynntu leikskólastjórar grun um andlegt ofbeldi (sjá mynd 8).  
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Mynd 8: Helstu ástæður þess að leikskólabörn eru tilkynnt til barnaverndarnefnda (hægt að merkja 
við fleiri en einn valkost). 

 

Reiknuð var út fylgni á því hvaða tegund ofbeldis eða vanrækslu leikskólastjórar 

tilkynna aðallega til barnaverndarnefndar og hvort þeir óskuðu eftir frekari fræðslu 

á þeim málum inn á leikskólana. Sterk miðlungs fylgni (gamma=0,580) var á milli 

tilkynninga um vanrækslu og óskum eftir frekari fræðslu um vanrækslu inn á 

leikskólann. Það þýðir að þó svo að leikskólastjórar hafi tilkynnt vanrækslu til 

barnaverndarnefndar þá óska þeir eftir frekari fræðslu um það efni. 

Sterk fylgni (gamma=0,652) var milli tilkynninga um andlegt ofbeldi og 

óskum eftir frekari fræðslu um andlegt ofbeldi inn á leikskólann. Það þýðir að þó 

svo að leikskólastjórar hafi tilkynnt um andlegt ofbeldi þá óska þeir eftir meiri 

fræðslu um það efni. 

Veik fylgni (gamma=0,188) var milli tilkynninga um líkamlegt ofbeldi og 

óskum eftir frekari fræðslu um líkamlegt ofbeldi inn á leikskólann. Það þýðir að þeir 

sem tilkynna um líkamlegt ofbeldi óska ekki sérstaklega eftir frekari fræðslu um 

það efni.  

Lág miðlungs fylgni (gamma=0,366) var milli tilkynninga um kynferðislegt 

ofbeldi og óskum eftir frekari fræðslu um kynferðislegt ofbeldi inn á leikskólann. 

Það þýðir að þó svo að leikskólastjórar hafi tilkynnt um kynferðislegt ofbeldi þá 

óska þeir eftir meiri fræðslu um það efni. 
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Algengast var að leikskólastjórar hefðu tilkynnt frá 1-10 sinnum til 

barnaverndarnefndar eða alls 156 leikskólastjórar. Alls voru 8 leikskólastjórar sem 

höfðu tilkynnt mál til barnaverndarnefndar 11-15 sinnum og fimm leikskólastjórar 

höfðu tilkynnt mál til barnaverndarnefndar 16 sinnum eða oftar. Fjöldi þeirra sem 

svöruðu ekki spurningunni voru 51 leikskólastjórar, en þeir sem höfðu aldrei 

tilkynnt mál til barnaverndarnefndar voru beðnir um að sleppa spurningunni. 

Niðurstöður spurningarinnar má sjá á mynd 9. 

 

 
Mynd 9: Tíðni tilkynninga leikskólastjóra til barnaverndarnefnda.  

 

Borið var saman hversu oft leikskólastjórar töldu sig hafa tilkynnt mál til 

barnaverndarnefnda og hversu mörg börn eru í leikskólum (sjá töflu 7). Fylgni var 

einnig reiknuð á milli fjölda barna í leikskóla og fjölda tilkynninga. Notast var við 

gamma fylgnistuðulinn við útreikningana. Fylgnisambandið reyndist vera 0,415 

sem er miðlungs sterkt samband og þýðir að þar sem fleiri börn eru í leikskólum 

eru líklega fleiri tilkynningar til barnaverndarnefndar. 
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Tafla 7: Krosstafla þar sem fjöldi barna í leikskóla var borinn saman við fjölda tilkynninga til 
barnaverndarnefnda.  

  Fjöldi tilkynninga til barnaverndarnefnda 
Alls 

  1-5 6-10 11-15 16-20 21> 

Fjöldi 

barna í 

leikskóla 

1-20 6 0 0 0 0 6 

21-40 17 2 0 0 0 19 

41-60 20 1 0 1 0 22 

61-80 23 7 1 0 1 32 

81-100 32 9 2 1 1 45 

101> 26 13 5 1 0 45 

Alls 124 32 8 3 2 169 

 

Í leikskólunum var í flestum tilfellum ákveðið verklag við tilkynningu mála til 

barnaverndarnefnda sem starfsmönnum var ætlað að fara eftir eða í tæplega 67% 

tilfella. Í tæplega 10% tilfella var ekki ákveðið verklag og rúmlega 23% þátttakenda 

svöruðu ekki spurningunni (sjá töflu 8).  

 

Tafla 8: Ákveðnar verklagsreglur við tilkynningu mála til barnaverndarnefnda. 

  N Hlutfall 

Já 147 66.8% 

Nei 21 9.6% 

Ekkert svar 52 23,6% 

Alls 220 100% 

 

Spurt var hversu mikið eða lítið mál leikskólastjórum fannst að tilkynna til 

barnaverndarnefndar. Flestum fannst það töluvert eða mikið mál að tilkynna til 

barnaverndarnefndar eða 55% þátttakenda. Um 18% þátttakenda fannst hvorki 

mikið né lítið mál að tilkynna til barnaverndarnefndar á meðan um 18% 

þátttakenda fannst það lítið eða frekar lítið mál. (sjá mynd 10).  
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Mynd 10: Hversu mikið eða lítið mál leikskólastjórum finnst að tilkynna til barnaverndarnefnda.  

 

Flestum leikskólastjórum fannst samskipti sín við barnaverndarnefnd hafa verið 

góð eða mjög góð eða 66% leikskólastjóra. Leikskólastjórum fannst aftur á móti 

samskipti sín við barnaverndarnefndir slæm eða mjög slæm í 5% tilfella (sjá mynd 

11). 

 

 
Mynd 11: Hvernig telja leikskólastjórar að samskipti sín hafi verið við barnaverndarnefndir. 
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Fylgni var reiknuð milli þess hvort leikskólastjórum fannst mikið eða lítið mál að 

tilkynna til barnaverndarnefndar annars vegar og hvort reynsla þeirra af 

barnaverndanefnd var jákvæð eða neikvæð hins vegar. Í ljós kom að fylgnin var 

miðlungs sterk (gamma=0,319). Það þýðir að leikskólastjórum finnst auðveldara að 

tilkynna til barnaverndarnefndar eftir því sem reynsla þeirra af barnaverndarnefnd 

er betri. 

4.4. Samstarf leikskóla og barnaverndarnefnda 

Í þessum hluta var kannað hvort leikskólar væru í reglulegu samstarfi við 

barnaverndarnefndir. Alls voru átta spurningar í þessum kafla þar af fjórar opnar 

spurningar.  

Meirihluti leikskólastjóra svöruðu því að ekkert reglulegt samstarf væri við 

barnaverndarnefndir eða tæplega 57% svarenda. Í rúmlega 33% tilfella var 

reglulegt samstarf við barnaverndarnefndir og rúmlega 10% svöruðu ekki 

spurningunni (sjá töflu 9). 

 

Tafla 9: Er reglulegt samstarf við barnaverndarnefndir. 

  N Hlutfall 

Já 73 33,2% 

Nei 124 56,7% 

Ekkert svar 23 10,5% 

 

Fylgni milli þess hvort reglulegt samstarf væri á milli leikskóla og hversu mikið eða 

lítið mál leikskólastjórum þætti að tilkynna til barnaverndarnefndar var kannað. Í 

ljós kom að gamma fylgnin var 0,166 sem er veik fylgni. Það þýðir að samstarf 

leikskóla við barnaverndarnefndir hefur ekki áhrif á það hversu mikið eða lítið mál 

leikskólastjórum finnst að tilkynna mál til barnaverndarnefndar. Þar að auki kom í 

ljós að fylgni milli þess hversu jákvæðir eða neikvæðir leikskólastjórar eru gagnvart 

barnaverndarnefndum og hvort leikskólar séu í samstarfi við barnaverndarnefndir 

var veik (gamma=0,294). Það þýðir að þó svo að leikskólar séu í samstarfi við 

barnaverndarnefndir þá hefur það ekki áhrif á það hvort þeir séu jákvæðir eða 

neikvæðir gagnvart starfi barnaverndarnefndar. 

Kannað var hvort fylgni væri á milli samstarfs leikskóla og 

barnaverndarnefnda annars vegar og fjölda tilkynninga frá leikskólastjórum hins 
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vegar. Þegar fylgnin á milli þessara tveggja breyta var reiknuð kom í ljós að hún var 

0,063 sem telst vera veikt samband samkvæmt Cramer´s V fylgnistuðlinum. Þetta 

þýðir að leikskólastjórar tilkynna ekki frekar til barnaverndarnefnda þó svo að 

reglulegt samstarf sé við barnaverndarnefndir.  

 

Þeir sem svöruðu því játandi að reglulegt samstarf væri við barnaverndarnefnd 

voru spurðir að því hvernig samstarfinu væri háttað. Flestir svöruðu því að 

samstarfið færi fram í gegnum símtöl eða tölvupóstsamskipti við starfsmann 

barnaverndarnefndar eða 56% þátttakenda. Í 18% tilfella sögðu leikskólastjórar að 

starfsmaður barnaverndarnefndar kæmi í heimsókn á leikskólann og kynnti starf 

barnaverndarnefndar fyrir starfsfólki. Í 13% tilfella voru reglulegir fundir á 

leikskólanum með starfsmanni barnaverndarnefndar.  

Í þessari spurningu var hægt að merkja við valkostinn „annað“ og greina frá 

samstarfi leikskólans við barnaverndarnefnd ef valkostirnir í spurningunni pössuðu 

ekki við. Í svörunum sögðu leikskólastjórar frá því að samstarfið væri eingöngu ef 

þeir væru með mál í gangi sem þeir höfðu tilkynnt til viðkomandi 

barnaverndarnefndar. Þar að auki greindu leikskólastjórar frá því að þeir hefðu 

farið á hverfisfundi með starfsmönnum barnaverndarnefndar í viðeigandi 

þjónustumiðstöð. Leikskólastjórar sögðust hafa greiðan aðgang að starfsmönnum 

barnaverndarnefndar ef þeir þyrftu á að halda og unnar hafi verið sameiginlegar 

verklagsreglur fyrir leikskólana með starfsmönnum barnaverndarnefndar. 

Samantekt á niðurstöðum spurningarinnar má sjá á mynd 12. 
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Mynd 12: Hvernig samstarf leikskóla og barnaverndarnefnda fer fram. 

 

Leikskólastjórar voru spurðir að því hvort reynsla þeirra af barnaverndarnefndum 

væri jákvæð eða neikvæð. Flestir þátttakendur höfðu jákvæða eða mjög jákvæða 

reynslu af barnaverndarnefnd eða 67% þátttakenda. Alls voru 25% þátttakenda 

hlutlausir þegar kom að reynslu þeirra af barnaverndarnefnd. Alls voru 8% 

leikskólastjóra neikvæðir eða mjög neikvæðir gagnvart reynslu sinni af 

barnaverndarnefnd (sjá mynd 13). 
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Mynd 13: Reynsla leikskólastjóra af barnaverndarnefndum. 

 

Í töflu 9 hér að neðan má sjá hversu oft þeir sem hafi tilkynnt til 

barnaverndarnefndar hafi verið jákvæðir eða neikvæðir gagnvart 

barnaverndarnefnd. Í ljós kom að 69 leikskólastjórar sem tilkynnt höfðu til 

barnaverndarnefndar voru jákvæðir eða mjög jákvæðir gagnvart 

barnaverndarnefnd. Sjö leikskólastjórar höfðu ekki tilkynnt mál til 

barnaverndarnefndar en voru samt jákvæðir gagnvart henni. Alls voru 5 

leikskólastjórar hlutlausir gagnvart barnaverndarnefnd og svöruðu því neitandi að 

hafa tilkynnt mál til barnaverndarnefndar en aftur á móti voru 24 leikskólastjórar 

hlutlausir gagnvart barnaverndarnefnd og svöruðu því játandi að hafa tilkynnt mál. 

Átta leikskólastjórar voru neikvæðir eða mjög neikvæðir gagnvart 

barnaverndarnefnd og svöruðu því játandi að hafa tilkynnt mál til 

barnaverndarnefndar en einn leikskólastjóri var neikvæður gagnvart 

barnaverndarnefnd og hafði ekki tilkynnt til barnaverndarnefndar. Fylgni á milli 

þess hvort leikskólastjórar hafi tilkynnt til barnaverndarnefndar og hvort reynsla 

þeirra af barnaverndarnefnd væri jákvæð eða neikvæð var reiknuð. Fylgnin var lág 

(gamma=0,047). Það þýðir að reynsla leikskólastjóra af barnaverndarnefnd hefur 

ekki áhrif á það hvort leikskólastjórar tilkynni mál til barnaverndarnefndar. 
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Tafla 10: Krosstafla þar sem borið var saman hvort reynsla leikskólastjóra af barnaverndarnefnd sé 
jákvæð eða neikvæð og hve oft leikskólastjórar hafa tilkynnt til barnaverndarnefndar.  

  Hefur þú tilkynnt til 

barnaverndarnefndar? 

Alls 

  Já Nei 

Er reynsla þín af 

barnaverndarnefnd 

jákvæð eða 

neikvæð? 

Mjög jákvæð 11 3 14 

Jákvæð 58 4 62 

Hlutlaus 24 5 29 

Neikvæð 7 1 8 

Mjög neikvæð 1 0 1 

Alls 101 13 114 

 

Leikskólastjórar sem svöruðu spurningunni neitandi um hvort reglulegt samstarf 

væri við barnaverndarnefnd voru spurðir um ástæður þess. Flestir svöruðu því að 

aldrei hefði verið rætt um samstarf við barnaverndarnefnd eða 54 leikskólastjórar. 

Í 29 tilfellum virtist barnaverndarnefnd aldrei hafa boðið upp á samstarf við 

leikskólana. Enginn leikskólastjóri segir að leikskólinnn hafi ekki áhuga á samstarfi 

við barnaverndarnefnd.  

Í þessari spurningu var hægt að merkja við „annað“ og skrifa inn þau svör 

sem leikskólastjórunum fannst lýsa samstarfi sínu við barnaverndarnefnd. Í 

svörunum kom í ljós að leikskólastjórunum fannst samstarfið ekki eiga við eða að 

þeir teldu ekki þörf á því að hafa samstarf vegna þess að ekki hafi komið upp 

alvarleg mál í leikskólunum þeirra. Leikskólastjórar töldu ástæðuna fyrir engu 

samstarfi vera tímaskort hjá starfsmönnum barnaverndarnefnda. Leikskólastjórar 

sögðu að samstarf væri við barnaverndarnefnd ef það ætti að tilkynna barn en ekki 

reglulegt samstarf þess utan. Hvorki leikskólinn né starfsmenn 

barnaverndarnefnda höfðu haft orð á því að hefja samstarf. Leikskólastjórar 

greindu frá því að leikskólunum hefði verið úthlutaður tengiliður hjá 

barnaverndarnefnd en að hann hafi aldrei haft samband við leikskólann. 

Leikskólastjórar greindu frá því að ástæðan fyrir engu samstarfi við 

barnaverndarnefndir væri vegna breytinga á starfsfólki hjá barnaverndarnefndum 

og því ekki hægt að vera í reglulegu samstarfi. Niðurstöður þessarar spurningar má 

sjá á mynd 14. 
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Mynd 14: Ástæður þess að ekki er samstarf við barnaverndarnefndir. 

 

Í lokin á spurningalistanum komu nokkrar opnar spurningar þar sem 

leikskólastjórar gátu lýst reynslu sinni af barnaverndarnefnd, greint frá styrkleikum 

og veikleikum samstarfsins og komið með ábendingar um samstarf leikskólans og 

barnaverndarnefnda. 

4.4.1. Reynsla leikskólastjóra af barnaverndarnefndum 

Í spurningalistanum voru leikskólastjórar beðnir um að lýsa reynslu sinni af 

barnaverndarnefndum í fjórum opnum spurningum.  

Þegar leikskólastjórar voru beðnir um að lýsa reynslu sinni af 

barnaverndarnefnd komu fjögur meginþemu í ljós. Þau þemu voru góð reynsla af 

barnaverndarnefnd, slæm reynsla af barnaverndarnefnd, ósætti af hálfu 

leikskólastjóra vegna trúnaðar og reynsla leikskólastjóra af upplýsingagjöf til 

barnaverndarnefnda. 

 Alls svöruðu 94 leikskólastjórar spurningunni um reynslu sína af samstarfi 

við barnaverndarnefndir. Af þeim sögðust 54 vera ánægðir með samstarf sitt við 

barnaverndarnefnd. Leikskólastjórarnir sögðu að starfsmenn barnaverndarnefndar 

tækju vel í að ræða vafamál við leikskólastjóra ef þeir þurftu á leiðsögn að halda.  
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 Alls voru 19 (af 94 sem svöruðu spurningunni) leikskólastjórar sem greindu 

frá slæmri reynslu af samstarfi við barnaverndarnefnd. Leikskólastjórum fannst 

vera ákveðin brotalöm í samstarfi þeirra við barnaverndarnefndir. Frá þeirra 

sjónarhorni virtist lítið vera gert í tilkynntum málum. Einnig kom fram að 

leikskólastjórum fannst starfsmenn barnaverndarnefndar ekki hafa tekið 

tilkynningum leikskólastjóra nægilega alvarlega. Ef mál enduðu þannig fannst 

leikskólastjórum eins og sökinni væri komið yfir á leikskólann og foreldrar voru í 

kjölfarið ósáttir við vinnubrögð leikskólastjórans. Þeir leikskólastjórar sem voru 

óánægðir með samstarf sitt við barnaverndarnefndir sögðu að það að tilkynna til 

barnaverndarnefndar væri alltaf síðasta úrræðið og öll önnur ráð hefðu verið reynd 

áður en tilkynnt væri. Leikskólastjórar voru sammála um að ekki hafi verið brugðist 

nægilega fljótt við tilkynningu frá leikskólum og að ekkert hafi verið aðhafst í lengri 

tíma eftir að tilkynning hafi verið send. 

Sjö leikskólastjórar (af 94 sem svöruðu spurningunni) greindu frá því að 

þeim þætti samstarfið við barnaverndarnefnd of einhliða og að þeim vantaði oft 

upplýsingar um mál sem þeir höfðu tilkynnt til barnaverndarnefndar og framgang 

þeirra. Leikskólastjórarnir voru ósáttir við litla upplýsingagjöf um framvindu mála 

þar sem börn eru í leikskóla meirihluta dags og telja þeir að leikskólinn geti veitt 

barni frekari stuðning ef upplýsingar væru fyrir hendi. Leikskólastjórar töldu 

ástæðuna fyrir of lítilli upplýsingagjöf vera vegna of mikils álags hjá starfsmönnum 

barnaverndarnefndar.  

Fjórir leikskólastjórar (af 94 sem svöruðu spurningunni) sögðust aðallega 

hafa samskipti við starfsmenn barnaverndarnefndar þegar mál höfðu verið tilkynnt 

til barnaverndarnefndar eða þegar starfsmenn barnaverndarnefndar báðu um 

upplýsingar um barn í þeirra leikskóla og tóku ekki frekari afstöðu til samstarfsins. 

4.4.2. Styrkleikar samstarfs við barnaverndarnefndir 

Alls svöruðu 86 leikskólastjórar opnu spurningunni um hverjir styrkleikar samstarfs 

við leikskólastjóra væru. Þeir voru allir sammála því að aðalstyrkleiki samstarfs milli 

leikskólastjóra og starfsmanna barnaverndarnefnda væri að það væri alltaf hægt 

að leita til þeirra ef einhverjar spurningar væru varðandi aðstæður barna. 

Leikskólastjórum fannst starf barnaverndarnefnda yfirleitt faglegt og vel unnið. 
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Tóku þeir sem dæmi að svör starfsmanna barnaverndarnefnda við vangaveltum 

þeirra hafi verið góð og þeir hafi verið jákvæðir fyrir því að leiðbeina 

leikskólastjórum með vafamál. Leikskólastjórar sögðu það veitti þeim öryggi að vita 

af því að þeir gætu leitað til starfsmanna barnaverndarnefnda með slík mál.  

4.4.3. Veikleikar samstarfs við barnaverndarnefndir 

Alls svöruðu 86 leikskólastjórar opnu spurningunni um veikleika samstarfs við 

barnaverndarnefndir. Í svörum leikskólastjóra greindust fjögur meginþemu. Þau 

voru of lítil upplýsingagjöf frá barnaverndarnefndum til leikskóla, skortur á 

frumkvæði af hálfu barnaverndarnefndar á samstarfi og fræðslu, tímaskortur eða 

mannekla hjá barnaverndarnefndum og lítil samfélög. 

Alls sögðu 44 (af 86 leikskólastjórum sem svöruðu spurningunni) 

leikskólastjórar að þeim finnist trúnaður sem starfsmenn barnaverndarnefnda séu 

bundnir alltof mikill. Leikskólastjórum fannst þeir þurfa á meiri upplýsingum að 

halda til þess að geta sinnt þörfum barna á viðunandi hátt. Þar að auki fannst 

leikskólastjórum þeir vera óöruggir með það hvort tilkynningin hafi borist, hvort 

verið væri að vinna í málinu eða hvort málinu hafi verið lokað.  

Tólf leikskólastjórum (af 86 leikskólastjórum sem svöruðu spurningunni) 

fannst vanta frumkvæði frá starfsmönnum barnaverndarnefnda um að kynna sig 

og bjóða upp á meira samstarf við leikskólann. Þar að auki vildu leikskólastjórar fá 

meiri fræðslu af hendi barnaverndarnefnda varðandi einkenni ofbeldis og 

vanrækslu gagnvart börnum. 

Alls fannst 18 leikskólastjórum (af 86 leikskólastjórum sem svöruðu 

spurningunni) vera of fáir starfsmenn hjá barnaverndarnefnd og virtist sem 

starfsmönnum barnaverndarnefndar hafi ekki gefist tími til þess að sinna öllum 

þeim tilkynningum sem bárust nægilega vel. Þar að auki voru leikskólastjórar 

sammála um að málin hefðu tekið of langan tíma í vinnslu hjá starfsmönnum 

barnaverndarnefnda. Auk þess sögðu leikskólastjórar að það hafi verið of mikil 

hreyfing á starfsfólki barnaverndarnefnda og að ekkert hafi verið aðhafst í sumum 

tilkynntum málum.  



  

56 

Fjórir leikskólastjórar (af 86 leikskólastjórum sem svöruðu spurningunni) 

greindu frá því að nálægðin í samfélaginu gerði það að verkum að samstarf við 

starfsmenn barnaverndarnefnda væri erfitt.  

4.4.4. Ábendingar leikskólastjóra um samstarf við 
barnaverndarnefndir 

Alls svöruðu 48 leikskólastjórar opnu spurningunni um ábendingar varðandi 

samstarf við barnaverndarnefndir. Í svörunum kom fram þrjú meginþemu. Þemun 

voru að leikskólastjórar vilja bæta upplýsingaflæði við barnaverndarnefndir, hafa 

skilvirkara samstarf við barnaverndarnefndir og vilja fá reglulega fræðslu frá 

barnaverndarnefndum.  

Þeir leikskólastjórar sem komu með ábendingar um samstarf við 

barnaverndarnefndir voru sammála um að það vanti skýrari reglur um hvað og 

hvenær beri að tilkynna til barnaverndarnefnda og þess vegna vilja þeir fá meiri 

samskipti og fræðslu frá barnaverndarnefndum. Einnig sögðu leikskólastjórar að 

það vanti fræðslu á verklagsreglum barnaverndarnefnda og hvaða ferli fer í gang 

þegar mál er tilkynnt til þeirra. Til þess að samstarf verði markvisst voru 

leikskólastjórar sammála um að það verði að vera sami tengiliðurinn frá 

barnaverndarnefnd sem sér um samstarf við leikskólann. 
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5. Umræða og ályktanir 

Í kaflanum eru helstu niðurstöður dregnar saman og fjallað um þær í samhengi við 

fræðilega umfjöllun. Fyrst er almennt fjallað um rannsóknina og styrk- og veikleikar 

hennar metnir. Þar á eftir er fjallað um bakgrunn þátttakenda í samhengi við 

fyrirliggjandi gögn. Í kjölfarið er þekking leikskólastjóra á einkennum ofbeldis og 

vanrækslu gagnvart börnum metin sem og hvernig staðið er að fræðslu fyrir 

starfsmenn í leikskólum. Tekin er saman reynsla leikskólastjóra af því að tilkynna 

mál til barnaverndarnefnda. Rætt er um hvort og hvernig samstarf leikskólastjóra 

við barnaverndarnefndir hefur verið.  

5.1. Almennt um rannsóknina, styrkleikar og veikleikar  

Megin styrkleiki rannsóknarinnar er hversu margir tóku þátt í henni. Alls tóku um 

76% leikskólastjóra á landinu þátt í könnuninni. Rannsóknin náði til alls þýðis 

leikskólastjóra á landinu og gefur það rannsókninni aukið gildi (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Niðurstöður rannsóknarinnar ættu því að 

gefa raunsæja mynd af þekkingu, reynslu og viðhorfum leikskólastjóra til 

barnaverndarmála sem og lýsa hvernig samstarf leikskólastjóra er við 

barnaverndarnefndir. Ekki hefur áður verið gerð rannsókn á þessu efni sem nær til 

allra leikskólastjóra landsins. Hægt er að nota niðurstöður rannsóknarinnar til 

samanburðar ef sambærileg rannsókn yrði gerð í framtíðinni vegna þess að 

áreiðanleiki spurningalistans reyndist góður (Chronbach´s α var 0,690).  

 Veikleikar rannsóknarinnar eru að rannsóknin er megindleg og getur því 

ekki endurspeglað skoðanir allra leikskólastjóra. Líklegt er að einhverja spurningu 

eða svarmöguleika hafi vantað til þess að allir leikskólastjórar yrðu sáttir við svör 

sín.  

5.2. Bakgrunnur þátttakenda 

Mikill kynjamunur kom fram í rannsókninni. Alls voru 205 (97%) þátttakendur 

kvenkyns og 6 (3%) þátttekendur voru karlkyns. Það er í samræmi við kynjahlutföll 

starfandi leikskólastjóra á landinu því árið 2010 voru alls 256 (96%) konur 

leikskólastjórar á móti 11 (4%) körlum (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Meirihluti 

leikskólastjóra höfðu starfað sem slíkir í meira en tíu ár.  
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Í ljós kom að rúmlega helmingur þeirra sem svöruðu spurningalistanum 

voru úr Reykjavík eða 53%. Þar á eftir kom Norðurland með tæplega 15% 

þátttakenda og svo kom Suðurland með rúmlega 13% þátttakenda. Það er í 

samræmi við fjölda leikskóla árið 2010 en 56% leikskóla voru í Reykjavík, 14% 

leikskóla voru á Norðurlandi og 13% leikskóla voru á Suðurlandi (Hagstofa Íslands, 

e.d.-c). Meirihluti leikskólastjóra (70%) höfðu lokið grunn- eða framhaldsnámi úr 

háskóla. Reiknað var hvort fylgni á milli þess hversu lengi leikskólastjórar höfðu 

starfað, hvaða menntun leikskólastjórar hafa og hversu oft þeir hafa tilkynnt mál til 

barnaverndarnefnda. Fylgnin var veik sem segir að menntun og starfsaldur hefur 

ekki áhrif á það hvort leikskólastjórar ákveði að tilkynna mál til 

barnaverndarnefnda eða ekki. Sú niðurstaða kom rannsakanda nokkuð á óvart því 

aðrar rannsóknir hafa gefið til kynna að menntun hafi áhrif á það hvort 

leikskólakennarar tilkynni til barnaverndarnefndar (Hildur Rún Björnsdóttir, 2003; 

Anna Egilsdóttir og Elsa Rut Róbertsdóttir, 2010; Elín Guðný Gunnarsdóttir og Elín 

Jóhannsdóttir, 2011) 

5.3. Þekking leikskólastjóra 

Flestir leikskólastjórar telja sig þekkja einkenni vanrækslu vel eða mjög vel. Það eru 

svipaðar niðurstöður og hafa komið fram í erlendri rannsókn frá árinu 2004 þar 

sem leikskólastarfsmenn sögðust fyrst og fremst kunna að bera kennsl á einkenni 

vanrækslu hjá börnum (Alvarez, Kenny, Donohue og Carpin, 2004). Leikskólastjórar 

eru ekki eins öruggir á því að þekkja einkenni andlegs ofbeldis í þessari rannsókn. 

Ekki er auðsvarað hvort það sé vegna skorts á þekkingu á einkennum andlegs 

ofbeldis eða hvort það sé vegna almennra erfiðleika við að greina einkenni andlegs 

ofbeldis. Það fer saman við erlendar niðurstöður sem segja að erfitt geti verið að 

sannreyna að barn búi við andlegt ofbeldi vegna þess að það fylgir oft með 

annarskonar ofbeldi eða vanrækslu (Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Leikskólastjórar telja sig oftar en ekki þekkja einkenni líkamlegs ofbeldis vel 

eða mjög vel enda er oft hægt að sjá ummerki þess á barninu sjálfu. Þegar 

leikskólastjórar voru spurðir að því hvort þeir þekktu einkenni kynferðislegs 

ofbeldis hjá börnum kom í ljós að rúmlega helmingur þátttakenda fannst þeir 

hvorki þekkja þau einkenni vel né illa. Í mörgum tilfellum getur verið erfitt að bera 
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kennsl á einkenni kynferðislegs ofbeldis. Þar að auki getur áhugi barna á kynfærum 

sínum verið eðlilegur hluti af þroska barna og því þarf sá áhugi ekki að þýða að 

barn hafi orðið fyrir kynferðislegri misnotkun (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006).  

Kannað var hvort starfsmenn leikskóla fengju einhverja fræðslu um 

vanrækslu, andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi eða kynferðislegt ofbeldi. Mesta 

fræðslan inni á leikskólunum er um vanrækslu og kynferðislegt ofbeldi hjá börnum. 

Minna er um að starfsmenn séu fræddir um einkenni andlegs eða líkamlegs 

ofbeldis. Áhugi leikskólastjóra á frekari fræðslu á leikskólana er mikill og 

sérstaklega finnst leikskólastjórum vanta meiri fræðslu um andlegt ofbeldi.  

Fylgni var reiknuð út á því hvaða tegund ofbeldis eða vanrækslu 

leikskólastjórar tilkynna aðallega til barnaverndarnefndar og hvort þeir óskuðu 

eftir frekari fræðslu á þeim málum inn á leikskólana. Sú fylgni gaf til kynna að 

jafnvel þó að leikskólastjórar tilkynni ákveðna tegund ofbeldis eða vanrækslu óska 

þeir samt sem áður eftir frekari fræðslu á því efni. Mögulega mætti því túlka það 

þannig að jafnvel þó að leikskólastjórar tilkynni um tiltekið ofbeldi eða vanrækslu 

til barnaverndarnefndar séu þeir ekki öruggir með grun sinn. Bæði innlendar og 

erlendar rannsóknir hafa leitt það sama í ljós varðandi óskir leikskólastarfsmanna 

um aukna fræðslu varðandi þessi málefni. Starfsmenn leikskóla virðast oft vera 

óöruggir með að greina þessa þætti hjá börnum og virðist vera vilji af þeirra hálfu 

að fá meiri fræðslu um þessi mál (Kenny, 2001; Hrafnhildur F. Kristinsdóttir og Rut 

Viktorsdóttir, 2003; Anna María Jónsdóttir, 2003; Hildur Rún Björnsdóttir, 2003; 

Sandra Anne Marie Vachon, 2007; Anna Egilsdóttir og Elsa Rut Róbertsdóttir, 

2010).  

5.4. Reynsla leikskólastjóra 

Leikskólastjórar voru spurðir um reynslu sína af því að tilkynna mál til 

barnaverndarnefnda. Í ljós kom að leikskólastjórar hafa tilkynnt mál til 

barnaverndarnefndar í rúmlega 76% tilfella. Í nokkrum óbirtum BA ritgerðum sem 

gerðar hafa verið hér á landi var ósamræmi milli þess hversu oft 

leikskólastarfsmenn tilkynna mál til barnaverndarnefndar. Í niðurstöðum tveggja 

ritgerða tilkynntu leikskólastarfsmenn í 50% tilfella grun sinn til 
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barnaverndarnefndar (Sandra Anne Marie Vachon, 2007; Anna Egilsdóttir og Elsa 

Rut Róbertsdóttir, 2010). Í annarri ritgerð sem gerð var um sama viðfangsefni 

tilkynntu leikskólastarfsmenn grun sinn í 90% tilfella (Elín Guðný Gunnarsdóttir og 

Elín Jóhannsdóttir, 2011). Það sem gæti mögulega skýrt þennan mun er að í 

þessum rannsóknum voru notuð úrtök úr ákveðnum bæjarfélögum og geta þættir 

eins og nánd spilað inn í ákvörðun leikskólastarfsmanna um að tilkynna mál.  

Í þessari rannsókn var kannað hvaða tegund ofbeldis eða vanrækslu 

leikskólastjórar tilkynntu helst. Niðurstöðurnar eru í samræmi við aðrar rannsóknir 

en algengast er að grunur um vanrækslu sé tilkynntur til barnaverndarnefnda 

(Sundell, 1997).  

 Í fræðilega kaflanum er fjallað um íslenskar rannsóknir sem hafa gefið til 

kynna að starfsmenn leikskóla hafi ekki fengið fræðslu um tilkynningarskyldu þeirra 

sem vinna með börnum (Hrafnhildur F. Kristinsdóttir og Rut Viktorsdóttir, 2003; 

Anna María Jónsdóttir, 2003; Sandra Anne Marie Vachon, 2007; Anna Egilsdóttir og 

Elsa Rut Róbertsdóttir, 2010). Í þessari rannsókn voru leikskólastjórar spurðir að því 

hvort starfsfólk þeirra hafi fengið fræðslu um tilkynningarskylduna og kom í ljós að 

rúmlega 84% þátttakenda segja að starfsmenn þeirra hafi fengið fræðslu um þetta 

efni. Velta má upp þeirri spurningu hvort munurinn felist í að í öðrum rannsóknum 

hafa leikskólastarfsmenn verið spurðir um þessi atriði en í þessari rannsókn voru 

leikskólastjórar spurðir um fræðslu til starfsmanna.  

 Leikskólastjórar voru spurðir að því hvort ákveðið verklag færi í gang þegar 

tilkynna ætti mál til barnaverndarnefnda. Í þessari rannsókn var verklag við lýði í 

tæplega 67% tilfella en í tæplega 10% tilfella var ekkert verklag þegar tilkynna átti 

mál til barnaverndarnefnda. Þær niðurstöður eru í samræmi við þær óbirtu 

nemaritgerðir sem gerðar hafa verið um þetta viðfangsefni hér á landi. Þær hafa 

leitt í ljós að verklag er um tilkynningar til barnaverndarnefnda hjá mörgum 

leikskólum en ekki hjá öllum. Ein óbirt nemaritgerð gefur til kynna að algengara sé 

að verklagsreglur séu þar sem ákveðin fræðslustefna er í gangi heldur en þar sem 

ekki er fræðslustefna (Vigdís Guðmundsdóttir, 2010). Aftur á móti kom í ljós í 

óbirtri nemaritgerð Elínar G. Gunnarsdóttur og Elínar Jóhannsdóttur (2011) að það 

séu ekki alltaf verklagsreglur við lýði í öllum leikskólum.  
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 Þegar skoðað var hvort reynsla leikskólastjóra af barnaverndarnefndum 

væri jákvæð eða neikvæð og hvort þeir hefðu tilkynnt til barnaverndarnefnda kom 

í ljós að engin fylgni var á milli þess. Það þýðir að leikskólastjórar tilkynna mál til 

barnaverndarnefnda óháð því hvort reynsla þeirra af barnaverndarnefnd sé jákvæð 

eða neikvæð.  

 Leikskólastjórum fannst töluvert eða mikið mál að tilkynna mál til 

barnaverndarnefndar í 55% tilfella. Það kom einnig í ljós að leikskólastjórum fannst 

samskipti sín við barnaverndarnefnd í 66% tilfella góð eða mjög góð. Svo virðist því 

sem leikskólastjórum finnist töluvert mál að tilkynna til barnaverndarnefndar en 

eru oftast ánægðir með þau störf sem barnaverndarnefnd vinnur í kjölfarið.  

5.5. Samstarf leikskóla og barnaverndarnefnda 

Svo virðist sem starfsmenn í leikskólum hér á landi hafi almennt ekki mikla reynslu 

af reglulegu samstarfi við barnaverndarnefndir (Hildur Rún Björnsdóttir, 2003). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu sambærilegar niðurstöður í ljós því 

tæplega 57% leikskólastjóra segjast ekki vera í neinu reglulegu samstarfi við 

barnaverndarnefndir. Um 33% leikskólastjóra svöruðu því játandi að þeir væru í 

reglulegu samstarfi við barnaverndarnefndir. Í ljós kom að engin fylgni greindist 

þegar reglulegt samstarf við barnaverndarnefndir og tilkynningar þeirra voru 

bornar saman. Samstarf virðist því ekki hafa áhrif á það hvort leikskólastjórar 

tilkynni frekar mál til barnaverndarnefndar. Sú niðurstaða kom nokkuð á óvart því 

ætla mætti að leikskólastjórar væru öruggari með það að tilkynna til 

barnaverndarnefndar ef þeir væru í reglulegu samstarfi við hana. 

Rannsóknin leiddi í ljós að starfsmenn barnaverndarnefnda hafa ekki haft 

frumkvæði að því að hefja samstarf við leikskóla. Það má velta því fyrir sér hvort 

stefna sveitarfélaga um að efla forvarnir og koma í veg fyrir vanda áður en hann 

verður að vandamáli sé að skila tilætluðum árangri (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, e.d.-b). Má í því sambandi vísa til að mögulega sé hægt að minnka 

sérkennsluþörf barna. Bent hefur verið á að mikill hluti barna í sérdeildum í 

grunnskólum eru þar vegna hegðunar- og félagslegs vanda (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2000) og því má velta fyrir sér hvort það hefði gagnast þeim að fara í gegnum 

einhverskonar forvarnarverkefni eins og til dæmis Stig af stigi (Reynir ráðgjafastofa, 
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e.d.) í leikskóla þar sem unnið er með hegðun og félagsfærni. Nokkrar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að leikskólastarfsmönnum finnst það ekki alltaf gagnlegt að 

tilkynna mál til barnaverndarnefnda. Oft eru starfsmenn leikskóla á þeirri skoðun 

að leikskólinn hafi nægileg úrræði fyrir þau börn sem mögulega þyrfti að tilkynna til 

barnaverndarnefnda og því sleppa þeir því að tilkynna mál (Svensson og Jansson, 

2008). Í sumum tilfellum virðast leikskólastjórar leiðbeina foreldrum áfram með því 

að með því að benda fólki á að leita sér aðstoðar hjá þjónustumiðstöðvum eða hjá 

öðrum fagaðilum. Jafnvel ræða leikskólastjórar við foreldra um grunsemdir sínar 

um kynferðislegt ofbeldi (Hildur Rún Björnsdóttir, 2003; Anna María Jónsdóttir, 

2003). Það sama má segja í þessari rannsókn því ákveðinn hluti leikskólastjóra eru 

sammála um það að tilkynna mál til barnaverndarnefnda sé allra síðasta úrræðið 

sem þeir reyna. Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 eiga allir sem hafa 

grun um að eitthvað sé að hjá barni að tilkynna til barnaverndarnefndar. Því gefa 

niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að leikskólastjórar séu að fara út fyrir 

verksvið sitt í sumum tilfellum þegar þeir taka fyrir ákveðin mál inni á 

leikskólunum.  

 Niðurstöður Hildar Rúnar Björnsdóttur (2003) leiddu í ljós að margir 

starfsmenn leikskóla höfðu ekki skoðun á samstarfi við barnaverndarnefnd og þeir 

sem höfðu skoðun á því voru neikvæðir gagnvart samstarfinu (Hildur Rún 

Björnsdóttir, 2003). Þessi rannsókn leiðir aftur á móti í ljós að flestir leikskólastjórar 

telja samskipti sín við barnaverndarnefnd vera góð eða mjög góð eða um það bil 

67% þátttakenda. Um 29% þátttakenda segjast hvorki hafa átt góð né slæm 

samskipti við barnaverndarnefnd og um 4% þátttakenda sögðust hafa átt slæm eða 

mjög slæm samskipti við barnaverndarnefnd. Aftur má velta fyrir sér hvort 

munurinn á milli þessara niðurstaðna liggi í því að í rannsókn Hildar Rúnar 

Björnsdóttur (2003) var úrtakið leikskólastarfsmenn, ekki bara leikskólastjórar. Því 

gæti verið mögulegt að leikskólastjórum finnist samskipti sín við 

barnaverndarnefnd jákvæðari heldur en starfsmönnum leikskóla vegna þess að 

leikskólastarfsmenn eru í minni samskiptum við barnaverndarnefnd.  

Í opnum spurningum í spurningalistanum voru leikskólastjórar spurðir að 

því hvaða reynslu þeir hefðu af samstarfi við barnaverndarnefndir. Ýmislegt kom í 

ljós sem hefur komið fram í öðrum íslenskum rannsóknum. Þar á meðal er 
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athugasemdin sem leikskólastjórar gera við trúnað sem starfsmenn 

barnaverndarnefnda eru bundnir. Það virðist vera tilfinning leikskólastjóra að lítið 

sé gert í sumum málum sem tilkynnt eru til barnaverndarnefndar. Almenn skoðun 

leikskólastjóra er að leikskólinn eigi að vera betur upplýstur um í hvaða farvegi 

málið sé og hvað verið sé að gera til þess að bæta aðstæður barnsins (Hildur Rún 

Björnsdóttur, 2003). 

Með nýja lagafrumvarpinu sem sett var til þess að bæta barnaverndarlög 

nr. 80/2002 kemur fram að allar barnaverndarnefndir verða að láta þá sem 

tilkynna vita af því að tilkynning hafi verið móttekin og að málið sé komið í farveg. Í 

náinni framtíð fá aðilar innan leikskóla því að vita meira um framvindu mála sem 

þeir tilkynna til barnaverndarnefnda.  

Í þessari rannsókn kom í ljós að leikskólastjórar vilja hafa hafa ákveðinn 

tengilið hjá barnaverndarnefnd sem þeir geta leitað til varðandi vafamál og fengið 

fræðslu og upplýsingar hjá honum um einkenni ofbeldis og vanrækslu gagnvart 

börnum. Starfsmenn leikskóla virðast trúa því að það muni auka líkur á því að 

starfsmenn tilkynni til barnaverndarnefnda ef leikskólar hafa ákveðinn tengilið hjá 

barnaverndarnefnd (Hildur Rún Björnsdóttir, 2003). Þar að auki hefur það færst í 

aukana að leikskólar hafi frumkvæði að reglulegu samstarfi við 

barnaverndarnefndir (Anna María Jónsdóttir, 2003). Þessi rannsókn leiddi í ljós að í 

nokkrum leikskólum tíðkast það að hafa ákveðinn tengilið hjá barnaverndarnefnd 

sem kemur á reglulega fundi með starfsmönnum leikskólans og kynnir starf 

barnaverndarnefndar og tekur við tilkynningum ef þörf er á.  

Niðurstöðurnar benda til að vinna þurfi með viðhorf leikskólastjóra til þess 

að tilkynna mál til barnaverndarnefndar. Samskipti milli leikskóla og 

barnaverndarnefnda mætti til dæmis bæta og það er vilji leikskólastjóra að fá meiri 

fræðslu inn á leikskólana af hálfu starfsmanna barnaverndarnefnda, bæði um 

hlutverk og starfsemi barnaverndarnefnda og um einkenni ofbeldis og vanrækslu 

barna. Þar að þarf að bæta upplýsingaflæði milli barnaverndarnefndar og leikskóla. 

Með nýju lagafrumvarpi sem mun taka gildi í janúar 2012 munu leikskólar fá meiri 

upplýsingar um þau mál sem þeir tilkynna til barnaverndarnefndar. 
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 6. Lokaorð 

Í þessum kafla er tekin afstaða til tilgátu rannsóknarinnar og tillögur um frekari 

rannsóknir á þessu sviði gerðar.  

Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt sé að grípa til aðgerða ef grunur leikur á 

að barn búi við óviðeigandi aðstæður, sé beitt ofbeldi eða stofni lífi sínu eða þroska 

í hættu. Sé það ekki gert getur það mögulega valdið barni skaða til frambúðar. Því 

er mikilvægt að einstaklingar sem vinna með börnum séu vakandi fyrir ofbeldi og 

vanrækslu hjá börnum sem þeir vinna með.  

 Í þessari rannsókn var leitast við að svara því hvort skortur á þekkingu, 

reynslu og samstarfi leikskólastjóra við barnaverndarnefndir hafi neikvæð áhrif á 

fjölda tilkynninga frá leikskólum. Niðurstaðan er að aukin þekking leikskólastjóra á 

einkennum ofbeldis og vanrækslu og þekking þeirra á hlutverkum og starfsemi 

barnaverndarnefnda eykur líkurnar á því að þeir tilkynni mál til 

barnaverndarnefndar. Þess vegna er tilgátan um að skortur á þekkingu hafi 

neikvæð áhrif á tilkynningar leikskólastjóra til barnaverndarnefnda staðfest. Það 

þýðir samt sem áður ekki að leikskólastjórar telji að nægileg fræðsla sé á 

leikskólum varðandi ofbeldi og vanrækslu barna því flestir leikskólastjórar telja að 

þörf sé á meiri fræðslu um þessi mál. 

 Reynsla leikskólastjóra hefur ekki áhrif á það hvort þeir tilkynni til 

barnaverndarnefnda. Ekki reyndist vera fylgni milli starfsaldurs leikskólastjóra og 

fjölda tilkynninga. Ennfremur kom í ljós að hvort sem reynsla leikskólastjóra af 

barnaverndarnefnd hafi verið jákvæð eða neikvæð hafi það ekki áhrif á það hvort 

leikskólastjórar tilkynni mál til barnaverndarnefndar. Því virðist reynsla 

leikskólastjóra ekki hafa áhrif á það hvort þeir tilkynni mál til barnaverndarnefndar.  

Það kom á óvart hversu fáir leikskólar eru í reglulegu samstarfi við 

barnaverndarnefndir. Samt sem áður óskuðu flestir leikskólastjórar eftir því að 

virkja samstarf við barnaverndarnefndir. Niðurstaða rannsóknarinnar sýnir þó að 

samstarf leikskóla við barnaverndarnefndir hafi ekki bein áhrif á það hvort 

leikskólastjórar tilkynni mál.  

Eins og svo oft vakna nýjar spurningar eftir að efni hefur verið rannsakað. 

Fróðlegt væri að skoða sjónarmið barnaverndarnefndarstarfsmanna á samstarfi við 
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leikskóla og hvers vegna þeir leggi ekki meiri áherslu á samstarf við þá. Áhugavert 

væri að skoða hvort hægt væri að efla forvarnarstarf barnaverndarnefnda með því 

að auka regluleg samskipti við leikskóla. Ef þess konar rannsókn yrði gerð væri 

mögulega hægt að leggja mat á það sem betur mætti fara í samskiptum þessara 

stofnana og hvort starfsmenn barnaverndarnefnda hafi tillögur að úrbótum á 

þessu sviði.  
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Viðaukar 

Viðauki I: Kynningarbréf 

Háskóli Íslands 4. október 2011 
Ágæti viðtakandi 
Undirrituð er meistaranemi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Um þessar mundir 

vinn ég að meistaraverkefni mínu sem fjallar um tilkynningar leikskólastjóra til 

barnaverndar.  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvort samstarf leikskóla við 

barnaverndarnefndir hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á tilkynningar frá leikskólum. 

Reynt verður að leggja mat á verklag innan leikskóla þegar tilkynna þarf til 

barnaverndarnefndar. Samskonar rannsókn hefur ekki verið unnin áður hér á landi. 

Spurningalisti verður lagður fyrir alla leikskólastjóra á landinu. Svör verður ekki 

hægt að rekja til þátttakenda þegar unnið verður úr gögnum. Ekki er vitað um 

neina áhættu af því að taka þátt í rannsókninni. Ekki er um beinan ávinning að 

ræða fyrir þig sem þátttakanda en ætla má að þátttaka skili marktækari 

niðurstöðum í rannsókninni. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og 

er tilkynningin númer S5410. Áætlað er að skýrsla með niðurstöðum liggi fyrir í 

desember næstkomandi.  

Það tekur þig um 5 til 10 mínútur að svara spurningalistanum sem þú svarar 

rafrænt. Ætlunin er að senda út könnunina innan tveggja vikna og verður könnunin 

opin í 7 daga eftir það. Send verður áminning í tölvupósti um að svara 

spurningalistanum innan þessara sjö daga.  

Mín von er að þú sjáir þér fært að taka þátt og með því að fylla út 

spurningalistann er litið svo á að þú samþykkir þátttöku í rannsókninni.  

Ef einhverjar spurningar eða athugasemdir vakna þá er þér velkomið að 

hafa samband við mig í síma 848-5931 eða senda mér tölvupóst á netfangið 

sis20@hi.is. Einnig getur þú haft samband við ábyrgðarmenn rannsóknarinnar 

Halldór S. Guðmundsson lektor í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands í gegnum 

tölvupóstinn halldorg@hi.is eða Gyðu Hjartardóttur félagsmálafulltrúa hjá 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga í gegnum tölvupóstinn 

gyda.hjartardottir@samband.is 
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Viðauki II: Spurningalisti 

Tilkynningar til barnaverndarnefnda - Viðhorf leikskólastjóra 

Í þessari rannsókn verða viðhorf leikskólastjóra til barnaverndarnefnda könnuð og 
hvenær leikskólastjórar tilkynna mál til barnaverndarnefnda. Þar að auki verður 
samstarf leikskóla og barnaverndarnefnda skoðað.  
 
Bakgrunnur 
___________________________________________________________________ 
 
1. Kyn 
 

□ Karl 
□ Kona 

 

 
2. Starfsaldur þinn sem leikskólastjóri 

 
□ <1 
□ 1-5 ár 
□ 6-10 ár 
□ 11-15 ár 
□ 16-20 ár 
□ 21-25 ár 
□ 26-30 ár 
□ 31> 

 

 
3. Í hvaða landshluta er leikskólinn sem þú stýrir? 
 

□ Höfuðborgarsvæði 
□ Suðurland 
□ Norðurland 
□ Austurland 
□ Vesturland 
□ Vestfirðir 

 

 
4. Hvað eru mörg börn eru í leikskólanum þínum? 
 

□ 1-20 
□ 21-40 
□ 41-60 
□ 61-80 
□ 81-100 
□ 101> 



  

74 

 

 
5. Hvað eru margir starfsmenn í leikskólanum hjá þér? 
  

□ 1-10 starfsmenn 
□ 11-20 starfsmenn 
□ 21-30 starfsmenn 
□ 31-40 starfsmenn 
□ 41> 

 

 
6. Hver er menntun þín? 
  

□ Grunnskólapróf 
□ Stúdentspróf 
□ Kennaraskólapróf 
□ Grunnnám úr háskóla (B.Ed., BA, BS) 
□ Framhaldsnám úr háskóla (M.Ed., MA, MS, Ph.D, Ed.D) 
□ Önnur menntun 

 

 
Þekking 
 

 
7. Hversu vel/illa telur þú þig þekkja hlutverk og starfsemi 
barnaverndarnefnda? 
 

□ Mjög vel 
□ Vel 
□ Hvorki vel né illa 
□ Frekar illa 
□ Mjög illa 

 

 
8. Hversu vel/illa telur þú þig þekkja einkenni vanrækslu hjá börnum? 
 

□ Mjög vel 
□ Vel 
□ Hvorki vel né illa 
□ Frekar illa 
□ Mjög illa 

 

 
9. Hversu vel/illa telur þú þig þekkja einkenni andlegs ofbeldis hjá börnum? 
  

□ Mjög vel 
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□ Vel 
□ Hvorki vel né illa 
□ Frekar illa 
□ Mjög illa 

 

 
 

10. Hversu vel/illa telur þú þig þekkja einkenni líkamlegs ofbeldis á börnum? 
 

□ Mjög vel 
□ Vel 
□ Hvorki vel né illa 
□ Frekar illa 
□ Mjög illa 

 

 
11. Hversu vel/illa telur þú þig þekkja einkenni kynferðislegs ofbeldis hjá 
börnum? 

 
□ Mjög vel 
□ Vel 
□ Hvorki vel né illa 
□ Frekar illa 
□ Mjög iIlla 

 

 
12. Fær starfsfólk leikskólans fræðslu frá fagfólki um hvernig skuli þekkja 
einkenni vanrækslu hjá börnum innan leikskólans? 
 

□ Já 
□ Nei 

 

 
 

13. Fær starfsfólk leikskólans fræðslu frá fagfólki um hvernig skuli þekkja 
einkenni andlegs ofbeldis hjá börnum innan leikskólans? 
 

□ Já 
□ Nei 

 

 
14. Fær starfsfólk leikskólans fræðslu frá fagfólki um hvernig skuli þekkja 
einkenni líkamlegs ofbeldis hjá börnum innan leikskólans? 
 

□ Já 
□ Nei 



  

76 

  
 

 
15. Fær starfsfólk leikskólans fræðslu frá fagfólki um hvernig skuli þekkja 
einkenni kynferðislegs ofbeldis hjá börnum innan leikskólans? 
 

□ Já 
□ Nei 

 

 
16. Værir þú opin/n fyrir frekari fræðslu til starfsmanna frá fagfólki um: 
(Merktu við allt sem á við) 
  

□ Vanrækslu 
□ Andlegt ofbeldi 
□ Líkamlegt ofbeldi 
□ Kynferðislegt ofbeldi 
□ Tel ekki þörf á meiri fræðslu innan leikskólans 

 

 
17. Ertu meðvituð/meðvitaður um tilkynningarskyldu þeirra sem vinna 
með börnum? 
 

□ Já 
□ Nei 

 

 
18. Hefur tilkynningarskylda þeirra sem vinna með börnum verið kynnt 
fyrir starfsfólki leikskólans? (Ef nei, svaraðu næst spurningu nr. 20) 
 

□ Já 
□ Nei 

 

 
19. Ef já, hversu oft er fjallað um tilkynningarskylduna við starfsfólk að 
meðaltali? 
 

□ Sjaldnar en einu sinni á ári 
□ Einu sinni á ári 
□ Hálfs árs fresti 
□ Oftar en á hálfs árs fresti 

 

 
20. Hvernig er fjallað um tilkynningarskylduna við starfsfólk? (Merktu við allt 
sem við á) 
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□ Tilkynningarskyldan er kynnt fyrir starfsólki þegar það hefur störf 
□ Tilkynningarskyldan er rædd á fundum með starfsfólki 
□ Starfsmenn kynna tilkynningarskylduna fyrir hver öðrum 
□ Tilkynningarskyldan er ekki kynnt fyrir starfsfólki 
□ Annað, hvað? ____________________ 

 

 
Reynsla 

 

 
21. Hefur þú tilkynnt mál til barnaverndarnefndar? (Ef nei, svaraðu næst 
spurningu 26)  
 

□ Já 
□ Nei 

 

 
22. Hverjar eru helstu ástæður tilkynninga þinna til barnaverndarnefndar? 
(Merktu við allt sem við á) 

 
□ Grunur um vanrækslu 
□ Grunur um andlegt ofbeldi 
□ Grunur um líkamlegt ofbeldi 
□ Grunur um kynferðislegt ofbeldi 

 

 
23. Hversu oft telur þú þig hafa tilkynnt til barnaverndarnefndar?  
 

□ 1-5 
□ 6-10 
□ 11-15 
□ 16-20 
□ 21> 

  

 
24. Þegar mál er tilkynnt til barnaverndarnefndar fer þá í gang einhverskonar 
fyrirfram ákveðið verklag? 
  

□ Já 
□ Nei 

 

 
25. Hversu mikið eða lítið mál álítur þú það að tilkynna til 
barnaverndarnefndar? 
  

□ Lítið mál 
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□ Frekar lítið mál 
□ Hvorki lítið né mikið mál 
□ Töluvert mál 
□ Mikið mál  

 

 
26. Hvernig hafa samskipti þín verið við barnaverndarnefnd? 
  

□ Mjög góð 
□ Góð 
□ Hvorki góð né slæm 
□ Slæm 
□ Mjög slæm 

 

 
27. Hvers vegna hefur þú ekki tilkynnt til barnaverndarnefndar?  
 

□ Það hefur ekki komið upp grunur um að eitthvað væri að hjá barni 
□ Að mati leikskólastjóra var ekki þörf á því að tilkynna til 

barnaverndarnefndar 
□ Að mati starfsmanns leikskólans var ekki þörf á því að tilkynna til 

barnaverndarnefndar 
□ Það er annar aðili innan leikskólans sem sér um að tilkynna mál til 

barnaverndarnefndar 
□ Annað, hvað?____________________ 

  

 
Samstarf 

 

 
 
28. Er reglulegt samstarf við barnaverndarnefnd í leikskólanum þínum? (Ef 
nei, svaraðu næst spurningu 35) 
 

□ Já 
□ Nei 

 

 
29. Í hverju felst samstarfið við barnaverndarnefnd? 
 

□ Fulltrúi frá barnaverndarnefnd í heimsókn á leikskólann og kynnir starf 
barnaverndarnefndar fyrir starfsfólki 

□ Reglulegir fundir eru á leikskólanum með fulltrúa barnaverndarnefndar 
□ Samskipti við starfsmann barnaverndarnefndar í gegnum síma 
□ Samskipti í gegnum við starfsmann barnaverndarnefndar í gegnum 

tölvupóst 
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□ Annað, hvað? ______________ 
 

 

 
30. Er reynsla þín af barnaverndarnefnd jákvæð eða neikvæð?  
 

□ Mjög jákvæð 
□ Jákvæð 
□ Hlutlaus 
□ Neikvæð 
□ Mjög neikvæð 

 
 

 
31. Lýstu reynslu þinni af samstarfi við barnaverndarnefnd? 

 
 ____________________________________ 
 

 
32. Hverjir eru styrkleikar samstarfsins við barnaverndarnefnd að þínu mati? 

 
  _____________________________ 
 

 
33. Hverjir eru veikleikar samstarfsins við barnaverndarnefnd að þínu mati? 

 
  ______________________________ 
 

 
34. Hefur þú einhverjar ábendingar eða tillögur um samstarf leikskólans við 
barnaverndarnefnd? 

 
  ________________________ 
 

 
35. Hvers vegna er ekki samstarf við barnaverndarnefnd? 
 

□ Það hefur ekki verið rætt um samstarf við barnaverndarnefnd 
□ Barnavernd hefur ekki boðið upp á samstarf við leikskólann 
□ Leikskólinn hefur ekki haft áhuga á því að hafa samstarf við 

barnaverndarnefnd 
□ Annað, hvað? _______________ 

 

 


