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Ágrip 

Ritgerð þessi er lokaverkefni mitt til fullnaðar B.Ed gráðu í leikskólakennarafræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands árið 2012. Ritgerðin fjallar um barnavernd í leikskólum 

í sögulegu samhengi og nútímanum. Hún fjallar um rétt barna til verndar og breytingar á 

þeim rétti í gegnum söguna. Saga leikskóla og barnaverndar er rakin ásamt því að tengja 

vistfræðikenningu Bronfenbrenner og kerfi hennar við vernd barna. Í ritgerðinni verður 

hugað að því hvað barnavernd felur í sér, starf barnaverndaryfirvalda skoðað og 

vanræksla og ofbeldi gangvart börnum skilgreint sem og birtingarmyndir og mögulegar 

orsakir þess. Einnig eru skyldur leikskólakennara og foreldra í sambandi við barnavernd 

ræddar. Börn á Íslandi voru beitt miklum aga, bæði líkamlega og andlega. Í gegnum tíðina 

hefur staða barna breyst og meira tillit er tekið til réttinda og vilja þeirra en áður. Í dag eru 

börn virt sem sjálfstæðir einstaklingar með sinn eigin vilja. Foreldrar, leikskólakennarar og 

samfélagið í heild eiga að sjá til þess að börn þroskist eðlilega í öruggu og lærdómsríku 

umhverfi. 
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Formáli 

Barnavernd er málefni sem alltaf hefur vakið áhuga minn. Það er flókið og vandmeðfarið 

fyrirbæri og því er mikilvægt að leikskólakennarar þekki til starfsemi barnaverndar og 

einkenna ofbeldis og vanrækslu til þess að geta verið til staðar fyrir öll börn leikskólans.  

Mig langar til þess að þakka öllum þeim sem aðstoðuðu mig og hvöttu áfram í vinnu 

minni við ritgerðina sem og náminu í heild. Fyrst og fremst vil ég þakka manninum í lífi 

mínu, Trausta Hafliðasyni, fyrir ótrúlegan stuðning og þolinmæði. Einnig vil ég þakka Önnu 

Valborgu fyrir að gefa sér tíma til þess að lesa yfir ritgerðina og gefa mér góðar 

ábendingar varðandi efni hennar. Ég vil þakka leiðbeinendum mínum í leikskólanum 

Heiðarseli fyrir góða fræðslu og þá sérstaklega leikskólastjóranum Kolbrúnu 

Sigurðardóttur fyrir góðvild og vinsemd í minn garð. Hrönn Pálmadóttir fær sérstakar 

þakkir fyrir góða leiðsögn og þolinmæði. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri og án aðstoðar utan þeirrar sem 

tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

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

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

sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa 

mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. 

Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 6. september 2012  

Heiða Mjöll Brynjarsdóttir 
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1 Inngangur  

Börn eru á ábyrgð fullorðinna þangað til þau verða sjálfráða. Staða barna í samfélaginu 

hefur breyst og haldið er í ungdóminn lengur en áður var gert. Börn eru lengur í 

foreldrahúsum og oft lengi eftir að sjálfræðisaldri er náð sem hefst í dag við 18 ára aldur. 

Það er samfélagsleg skylda þegna landsins að vernda og hlúa að börnum eftir bestu getu 

og sérstaklega þeirra sem vinna með þau. Lög og reglugerðir eiga að tryggja rétt barna til 

umönnunar og verndar og í nútímasamfélagi eyða ung börn stórum hluta vikunnar í 

leikskólum innan um önnur börn og leikskólakennara sína. Það er því mjög mikilvægt að 

leikskólakennarar þekki vel til barnaverndar og til einkenna vanrækslu og ofbeldis hjá 

börnum. Þeir gegna lykilhlutverki í umönnun barnanna í ljósi alls þess tíma sem þeir verja 

með börnunum. 

Í dag ber að taka meira tillit til þarfa barna en áður var gert. Virða skal þau sem 

manneskjur sem hafa sinn rétt og sínar skoðanir.  Alltaf má gera betur í sambandi við 

barnavernd. Grunnurinn að því að gera betur er að leikskólakennarar hafi góða þekkingu á 

starfi og ferli barnaverndar. Einnig þarf samstarf á milli leikskóla, foreldra og 

barnaverndaryfirvalda að vera gott, því þá er hægt að hjálpa mun fleiri fjölskyldum sem 

þurfa á utanaðkomandi aðstoð að halda. Barnavernd er ekki aðeins fyrir börn, hún felst 

einnig í aðstoð við fjölskyldur. 

Markmið þessarar ritgerðar er að rýna í starf leikskóla með barnavernd í huga. Réttur 

barna verður skoðaður, sem og hlutverk þeirra sem eiga að sjá til þess að börn hljóti þá 

umönnun og vernd sem þau eiga rétt á. Þær spurningar sem leitað verður svara við eru 

hvaða hlutverkum leikskólar, leikskólakennarar og samfélagið gegna í sambandi við rétt 

barna til verndar og hvort eða hvernig það hlutverk hefur breyst í gegnum söguna.  

Fyrstu lögin sem tóku tillit til barnaverndar voru Tilskipan um húsagann frá árinu 

1746. Þar kom fram að ekki mætti berja börn í höfuðið, í mikilli reiði eða kalla þau eða að 

þeim blótsyrðum. Samt áttu börn að vera undirgefin, vinnusöm og mikið öguð. Ef 

foreldrar leyfðu börnum sínum að leika lausum hala án aga, þá var litið svo á að börnin 

væru vanrækt. Margt hefur breyst til batnaðar og í dag eru barnaverndarlög og 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna höfð að leiðarljósi þegar kemur að réttindum barna. 

Börn voru öll sett undir sama hatt án þess að taka tillit til margbreytileika eða getu 

hvers og eins. Þau börn sem skáru sig úr var ýtt til hliðar svo hægt væri að einbeita sér að 

hinum „eðlilegu“ börnum ef svo má að orði komast. Í dag er margbreytileikanum fagnað 

og skólinn er fyrir öll börn. 
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Í ritgerðinni verður skoðað hvað barnavernd felur í sér, starf barnaverndaryfirvalda 

skoðað og vanræksla og ofbeldi gangvart börnum skilgreint sem og birtingarmyndir og 

mögulegar orsakir þess. Vistfræðikenning Bronfenbrenner verður skoðuð og tengd við 

barnavernd og fjallað um hlutverk samfélagsins í tengslum við kenninguna. Einnig mun 

ábyrgð leikskólakennara og foreldra verða skoðuð nánar.  

Saga og hlutverk leikskóla varðandi barnavernd verður rædd og aðeins komið inn á 

það hvernig tengsl fjölskyldna við leikskóla hafa áhrif á tilkynningar til barnaverndar. 

Hlutverk leikskólanna hefur breyst mikið síðan fyrsti leikskólinn var stofnaður. 

Leikskólarnir voru nokkurs konar geymslustaðir fyrir foreldra sem þurftu að vera á 

vinnumarkaði eða gátu ekki sinnt börnum sínum sem skyldi. Sama ár og fyrsti leikskólinn 

var stofnaður voru sett lög um barnavernd og Barnaverndarnefnd Reykjavíkur var 

stofnuð. Gott samstarf leikskóla og barnaverndaryfirvalda er lykilatriði fyrir 

leikskólakennara, foreldra og börn. Mikilvægt er að trúnaður og traust ríki á milli foreldra 

og leikskóla og ef upp koma atvik er mikilvægt að geta rætt þau án þess að foreldum 

finnist leikskólinn fara á bak við sig.  

Ritgerðin vísar til leikskóla og leikskólakennara, þótt stundum sé notast við orðin 

skólar og kennarar sem á þá við bæði grunn- og leikskóla og grunn- og leikskólakennara. 
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2 Hvað er barnavernd? 

Árið 1746 var Tilskipan um húsagann gefin út á Íslandi. Tilskipanin var lög sem snérust um 

uppeldi barna og giltu þau langt fram á 19. öld og hafa reyndar aldrei verið formlega felld 

úr gildi. Það er óhætt að segja að tilskipanin hafi verið fyrstu lögin á Íslandi sem fjölluðu 

um vernd barna án þess að taka fram stöðu eða fjárhag foreldranna. Á þessum tímum 

snérist uppeldi barna um vinnusemi og undirgefni í guðsótta. Foreldrar máttu ekki vera of 

eftirlátsamir og bar að ala upp börn sín með líkamlegri og andlegri hörku. Í húsaganum 

kom þó fram að höfuðhögg, ofbeldi í reiði og ósmekklegt blót í garð barna væri ekki 

leyfilegt. Talið var að foreldrar væru að bregðast uppeldisskyldum sínum ef börnin voru 

alin upp í leti og talið slæmt ef þau ynnu ekki nægilega mikið. Þeir foreldrar sem talið var 

að öguðu börn sín ekki nægilega gátu átt það á hættu að börnin yrðu tekin tímabundið af 

heimilinu vegna vanrækslu og vistuð annars staðar, þar sem þau lærðu að vera iðinn og 

undirgefin (Hildur Biering, 2006, bls. 13-19; Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og 

Geir Gunnlaugsson, 2004, bls. 15-16; Loftur Guttormsson, 1995, bls. 20).  

Ýmsar skýringar hafa komið fram varðandi uppruna barnaverndar. Bent hefur verið á 

það að farið var að horfa meira til mannúðarmála á 19. öldinni og að hugmyndir manna 

um refsingar hafi breyst í takt við það. Ekki þótti lengur réttlætanlegt að hegna börnum 

eins og fullorðnum eða vista þau í fangelsum með þeim. Einnig hefur verið bent á það að 

fátæktinni á landinu hafi fylgt fátæk börn sem talin voru óæskileg í samfélaginu og að talin 

hafi verið þörf á því að vernda samfélagið fyrir þeim (Guðrún Kristinsdóttir, 2001, bls. 13). 

Þá má nefna það að þegar hinn almenni skóli var settur á, þá kom þrýstingur á sérúrræði 

frá samfélaginu varðandi börnin sem skáru sig úr og tilheyrðu barnaverndinni. Börnin voru 

öll sett undir sama hatt, hvort sem þau áttu við einhverskonar fötlun eða námsörðugleika 

að stríða. Þessi börn voru talin óæskileg, spillt og sumir héldu því fram að af þeim stafaði 

smithætta (Guðrún Kristinsdóttir, 2001, bls. 13; Jón Torfi Jónasson, 2008, bls. 27). 

Í lögum er leitast við að taka tillit til fjölbreytileika hvers barns án þess að skipta þeim 

niður í flokka. Í 2. gr. laga um leikskóla (2008/90) er sagt að hlúa eigi að börnum andlega, 

vitsmunalega og líkamlega í takt við þarfir hvers og eins, svo hvert einasta barn fái að 

njóta bernskunnar. Enn fremur segir Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 23) að leikskólinn 

sé lýðræðislegur vettvangur, þar sem allir séu virkir þátttakendur, eigi að njóta virðingar 

og virða eigi sérkenni og sjónarmið hvers einstaklings fyrir sig. Starf í leikskólum á að 

byggjast á jafnrétti, virðingu fyrir margbreytileika mannlífsins og öðrum 

menningarsamfélögum. 
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Skóli án aðgreiningar er skóli þar sem allir nemendur fá þarfir sínar uppfylltar, félags- 

og námslegar, og áhersla er á nám fyrir alla einstaklinga. Tekið er tillit til virkrar þátttöku 

nemenda og margbreytileika einstaklinga. Mannréttindi eru í fyrirrúmi og markmiðið með 

skóla án aðgreiningar er að draga úr því að börn sé flokkuð í hópa eða útilokuð eftir 

minnihlutahópum (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009, bls. 62, 65). Það 

hefur neikvæð áhrif á börn að flokka þau í flokka, þar sem þau geta fengið á sig stimpil 

sem vísar til ákveðinnar höfnunar. Hugmyndir kennara, annarra barna og foreldra geta 

smitast af umræðunni og orðið neikvæðar. Þessir aðilar eiga það líka til að varpa frá sér 

ábyrgðinni á barni ef það er komið með stimpil á sig og halda að aðeins sérfræðingar séu 

færir um að hafa umsjón með því (Kristín Aðalsteinsdóttir, 1992, bls. 198).  

Áður fyrr var krafan sú að kennsla og uppeldi barna ætti að ganga snurðulaust fyrir sig 

og í því augnamiði voru börn flokkuð eftir því hvort þau gátu lært eða ekki, án þess að 

taka tillit til aðstæðna þeirra. Í dag er fjölbreytileiki, sérstaða og nám fyrir alla lykilatriði í 

uppeldi barna. Í barnavernd felst það að hafa umsjón með aðstæðum barna, ráðgjöf til 

foreldra og skóla og stuðla að stöðugleika í uppvexti barna. Næsti kafli fjallar nánar um 

sögu og hlutverk barnaverndar. 

2.1 Barnaverndarlög 

Fyrstu lög um barnavernd voru sett árið 1932. Í þeim kom fram að í öllum kaupstöðum 

ættu að starfa barnaverndarnefndir og utan kaupstaðanna kom það í hlut skólanefnda að 

annast þessi störf. Sjö fulltrúar voru kosnir af bæjarstjórn í Reykjavík og fimm í öðrum 

kaupstöðum. Þessir fulltrúar skipuðu svo nefnd sem hafði það hlutverk að hafa umsjón 

með uppeldi barna til 16 ára aldurs, ásamt vanþroska og sjúkum unglingum sem voru eldri 

og dvöldust hjá vandalausum.  

Þessar barnaverndarnefndir áttu líka að hafa eftirlit með barnahælum og 

dagheimilum, kanna kvartanir og kærur sem sneru að börnum og unglingum, ásamt því að 

finna þeim góðan samastað ef þörf var talin á. Nefndirnar áttu að sjá um fræðslu um 

uppeldi og umönnun barna og sjá til þess að þeim yrði ekki ofgert með vinnu. 

Kvikmyndaeftirlit kom líka í hlut barnaverndar og þurftu kvikmyndahús að sýna 

nefndunum bíómyndir á undan almenningi ef þess var óskað. Nefndin átti rétt á því að 

fjarlæga barn af heimili sínu ef það hafði brotið lög, væri óviðráðanlegt af óþekkt eða ef 

mikil spilling, drykkja og óregla mengaði heimilislífið, þannig að farsæld barnsins væri í 

hættu. Einnig mátti fjarlæga börn af heimili sínu ef þau voru beitt miklu ofbeldi, látin 

vinna of mikið eða látin lifa við það slæman aðbúnað að það gæti valdið tjóni á heilsu 

þeirra.  
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Margar ástæður gátu legið að baki þess að barn væri fjarlægt af heimili sínu og 

eingöngu þurftu fimm af sjö eða fjórir af fimm meðlimum nefndanna að samþykkja það til 

þess að fá brottflutning í gegn. Barnaverndarnefndin átti rétt á því að fjarlæga tökubarn af 

heimili ef illa var farið með það og gat bannað húsráðendum að taka að sér fleiri 

vandalaus börn. Einnig ef barn var líkamlega eða andlega vanheilt og fékk ekki þá 

umönnun sem það þurfti á að halda á heimili sínu (Lýður Björnsson, 1979, bls. 209-210). 

Vangæf börn er hugtak sem notað var um svonefnd vandræðabörn. 

Barnaverndarlögin áttu að taka á uppeldi þessara barna. Vangæf eða vandræðabörn voru 

þau börn talin sem skáru sig úr á ýmsan hátt, bjuggu við óreiðu og voru vanrækt, sýndu 

svokallaðan fávitaskap, gáfnaskort, taugaveiklun, skapofsa, afbrotahneigð og of brátt 

kynferðislíf. Einnig náði þetta til barna sem voru blind, heyrnarlaus eða fötluð á einn eða 

annan hátt. Oftar en ekki voru þessi vangæfu börn, börn fátækra foreldra í þéttbýli, en 

tilhneiging var til þess að setja sömu merkingu á fátækt og vandræðabörn.  

Sett var á laggirnar nefnd sem átti að gera tillögur að löggjöf til þess að styðja við 

heimili þessara barna, sem og aðrar aðgerðir til þess að vernda siðgæði þeirra. Nefndin 

fékk allar sínar upplýsingar um börnin hjá skólastjórum barnaskóla og prestum. Þær 

upplýsingar sem leitað var eftir var fjöldi vangæfra barna, aldur þeirra og hvort vel væri 

hugsað um þau. Í reynd var verið að flokka þau börn sem skáru sig úr og áttu erfitt með að 

stunda nám með hinum börnunum (Ólöf Garðarsdóttir, 2008, bls. 259-261). 

Segja má að fyrstu barnaverndarlögin frá árinu 1932 hafi verið sett á til þess að 

vernda samfélagið gegn þeim börnum sem talin voru óæskileg, í stað þess að vernda 

börnin sjálf. Lögin hafa oft verið endurskoðuð frá þessum tíma og breyst í takt við 

tíðarandann. Núverandi barnaverndarlög eru frá árinu 2002 og þar sést glöggt hve miklar 

framfarir hafa orðið frá því að fyrstu barnaverndarlögin voru sett (Jónína Einarsdóttir, 

Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004, bls. 24).  

2.1.1 Barnaverndaryfirvöld 

Málefni barnaverndar eru undir Velferðaráðuneyti Íslands og sér Barnaverndarstofa 

meðal annars um meðferðastöðina Stuðla, langtímameðferðarheimili og Barnahús. 

Barnaverndarnefndir sveitarfélaganna eru einnig undir Barnaverndarstofu. Árið 2011 voru 

barnaverndarnefndir landsins alls 28 talsins (Barnaverndarstofa, e.d.).  

Hlutverk Barnaverndarstofu er margþætt en helst þá að vinna að eflingu 

barnaverndarstarfs og fara með daglega stjórn barnaverndarmála. Stofan hefur líka 

yfirumsjón og eftirlit með meðferðarheimilum og sér um kvartanir, kærur, ráðgjöf og 

fræðslu til almennings og fagfólks. Barnaverndarnefndir starfa á vegum sveitarfélaganna 

og sjá um eftirlit með aðstæðum barna innan þeirra svæðis. Barnaverndarnefndir geta 
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beitt mörgum úrræðum, jafnt innan heimila sem utan, en alltaf þarf að skoða hvað sé 

barninu fyrir bestu. Hvernig sé best að stuðla að stöðugleika í uppvexti þess sem og taka 

tillit til óska þess eftir aldri og þroska. Barnahús er stofnun sem sinnir málum sem tengjast 

kynferðisofbeldi gagnvart börnum. Aðilar og stofnanir sem falla undir Barnaverndarstofu 

hafa mismunandi hlutverk, þótt markmið þeirra allra sé að börnum á Íslandi sé búið 

öruggt umhverfi, ásamt því að hafa hagsmuni þeirra að leiðarljósi (Ólöf Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 92-94). 

2.2 Réttur barna 

Í 1.gr. barnaverndarlaga (80/2002) segir: „Börn eiga rétt á vernd og umönnun. Þau skulu 

njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska.“ Markmið laganna er í 2. gr. og það er 

„að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og 

þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð. Leitast skal við að ná markmiðum laganna með því 

að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og beita úrræðum til verndar einstökum 

börnum þegar það á við.“ Hér má glögglega sjá að barnaverndarlögin snúast líka um 

fjölskyldur sem þurfa utanaðkomandi aðstoð við uppeldi eða glíma við félagslega 

örðugleika, en ekki aðeins um vernd barna. 

Barnasáttmálinn, samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, var 

samþykktur 20. nóvember árið 1989 á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna. Tveimur 

mánuðum seinna var hann undirritaður fyrir Íslands hönd og öðlaðist gildi hér á landi 27. 

nóvember árið 1992. Barnasáttmálinn er staðfestur af 192 aðildarríkjum Sameinuðu 

þjóðanna. Í samningnum kemur fram að börn séu hópur sem þarfnist meiri verndar en 

hinir fullorðnu og að réttindi þeirra hafi ekki haft nægilegt vægi í fyrri 

mannréttindasamningum. Börn eru viðurkennd sem sjálfstæðir einstaklingar með eigin 

réttindi sem eigi að fá tækifæri til þess að þroskast til þess að þeir verði upplýstir og 

ábyrgir borgarar (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004, 

bls. 25; umboðsmaður barna, e.d.).  

Barnasáttmálinn inniheldur 54. greinar og margar þeirra vísa beint í rétt barna 

varðandi vernd (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1992). Þegar búið er að fullgilda 

samninginn, eins og Ísland hefur gert, er ríkið ábyrgt fyrir því að börn njóti verndar 

gagnvart ofbeldi, jafnt líkamlegu sem andlegu. Hér á landi hefur verið unnið að því að laga 

barnaverndarlög og önnur lög svo þau samræmist Barnasáttmálanum og að börn fái aukin 

réttindi (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004, bls. 25). 

Samkvæmt Barnasáttmálanum er réttur barna í dag mikill miðað við það sem áður var. 

Leikskólakennarar og annað fagfólk sem vinnur með börnum ætti að þekkja 

Barnasáttmálann til þess að sjá hversu mikill réttur barnanna er í raun og veru. 



 bls. 12 

2.3 Ofbeldi gegn börnum 

Ofbeldi gagnvart börnum fer vaxandi í samfélaginu. Aukin þekking fólks getur þó dregið úr 

vandamálum. Ein leiðin til þess að takast á við þetta vandamál er því að auka fræðslu og 

forvarnir, sem og að tilkynna allan grun til barnaverndarnefndar svo hægt sé að aðstoða 

börn og fjölskyldur þeirra sem þurfa á því að halda (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006, bls. 9). 

Heimilisofbeldi er oft skilgreint sem ill meðferð á konum og börnum. Áður fyrr var 

talað um harðræði og misþyrmingu gagnvart börnum (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. 

Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004, bls. 28). Aukið ofbeldi í samfélaginu leiðir af sér 

aukið ofbeldi innan heimilanna og við erum líklegri til þess að verða fyrir ofbeldi heima hjá 

okkur en annars staðar í samfélaginu. Ofbeldi gagnvart börnum er mjög slæmt og ekki þá 

aðeins vegna þess að það er skaðlegt líkamlega og andlega, heldur líka vegna þess að það 

hefur slæm áhrif á samskipti fjölskyldna til frambúðar. Það er erfitt að vinna úr því eins og 

ofbeldinu sjálfu (Swick og Williams, 2006, bls. 374). Hér að neðan verða skilgreindir helstu 

flokkar vanrækslu og ofbeldis hjá börnum og einkenni þeirra. 

2.3.1 Vanræksla 

Afleiðingum vanrækslu má skipta í tvo meginflokka sem eru innhverf vandamál og úthverf 

vandamál. Innhverfu vandamálin er þau andlegu, eins og þunglyndi og kvíði, en þau 

úthverfu geta lýst sér í ýmiss konar hegðunarvandamálum. Langtímaáhrif vanrækslu geta 

lýst sér í langvarandi kvíða og þunglyndi, áfengis- og fíkniefnaneyslu og jafnvel 

persónuleikatruflunum. Rannsóknir hafa líka sýnt fram á það að það fólk sem hefur verið 

vanrækt í æsku eða verið beitt ofbeldi er líklegra en aðrir til þess að vanrækja sín börn eða 

beita þau ofbeldi (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 46). Í vanrækslu 

felst að barn fái ekki þá umönnun og aðbúnað sem það þarfnast og það geti leitt til skaða 

á þroska þess. Vanræksla getur hafist þegar barn er enn í móðurkviði.  

Sem dæmi um vanrækslu af hálfu foreldra er það að barn fái ekki nauðsynlega 

heilbrigðisþjónustu, foreldar skilji barnið eitt eftir án þess að það hafi aldur eða þroska til 

eða að foreldrar séu ófærir um að sinna barni sínu vegna áfengis- eða vímuefnaneyslu. 

Einnig er það vanræksla að barn komi endurtekið illa útbúið í skóla þrátt fyrir að talað hafi 

verið við foreldra (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 4; Beckett, 2007, bls. 69). Ef barn er mjög 

smávaxið, létt og virðist vera eftir á í þroska og lítur yfirleitt út fyrir að vera óheilbrigt og 

ósnyrtilegt til fara getur það verið vanrækt. Barnið gæti einnig verið áhugalaust, erfitt að 

örva það, síþreytt, fáskipt gagnvart fullorðnum eða sækist um of í þá. Barnið gæti verið 

sísvangt og borðað yfir sig þegar það fær að borða og glímt við langvarandi kvilla, án 

læknisfræðilegra skýringa, eins og niðurgang, magapínu eða kvef. Ef annar aðili en 
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foreldrar er með barnið í einhvern tíma og hegðun og útlit barns breytist til batnaðar, þá 

bendir það til þess ekki hafi verið allt með felldu (Kay, 2003, bls. 67). 

Vanræksla getur verið dulin og oft er erfitt að greina hvort um eitt og eitt skipti sé að 

ræða eða síendurtekin atvik, þar sem þörfum barnsins sé ekki fullnægt. Leikskólakennarar 

og annað fólk sem starfar með börnum þarf því að hafa kunnáttu til þess að geta þekkt 

vanrækslu og birtingarmyndir hennar. Börn þurfa líka sjálf fræðslu um vanrækslu svo þau 

viti hvað er eðlilegt og hvað ekki í umönnun foreldranna sem og hver réttur þeirra sé. Það 

hefur sýnt sig að börn hafa ótrúlega hæfni til þess að laga sig að slæmum aðbúnaði og 

aðstæðum. Sum börn finna ekki fyrir kulda ef þau eru síendurtekið of lítið klædd og finna 

kannski ekki fyrir því ef skórnir þeirra eru of litlir því þau hafa vanist því. Það er því 

hlutverk fullorðinna að koma auga á þessi einkenni (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006, bls. 46-47). 

2.3.2 Andlegt ofbeldi 

Oft getur verið erfitt að greina andlegt ofbeldi, því það getur verið falið eins og 

vanrækslan. Samt sem áður geta afleiðingar þess verið mjög alvarlegar fyrir barnið. 

Andlegt ofbeldi lýsir sér þannig að barnið er niðurlægt, er stöðugt sýnt neikvætt viðhorf 

og tilfinningar sem kemur í veg fyrir að barnið nái að þróa með sér jákvæða sjálfsmynd. 

Barnið getur upplifað að það sé einskis vert, engum þyki vænt um það og enginn vilji sjá 

það. Algjört aðgerðaleysi að hálfu foreldra og það að sýna barni sínu engar tilfinningar 

flokkast undir andlegt ofbeldi (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 4; Jónína Einarsdóttir, 

Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004, bls. 36). Einelti er ein gerð af andlegu 

ofbeldi og það þegar barn verður vitni að ofbeldi á milli foreldra. Undir andlegt ofbeldi 

fellur höfnun og afneitun af hálfu foreldra, sem lýsir sér þannig að barninu er ekki sýnt að 

það sé hluti af eigin fjölskyldu og enginn áhugi er sýndur á námi eða verkum barnsins 

(Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 40). 

Afleiðingar andlegs ofbeldis geta lýst sér hjá barni þannig að það einangrast og sé ekki 

mikið fyrir það að vera í félagslegum samskiptum. Árásargirni og athyglissýki getur komið 

fram í viðvarandi óþægð, í því að sulla niður mat og drykk viljandi ásamt því að svefn og 

matarvenjur verða óreglulegar. Barninu getur farið aftur, þóst vera lítið barn og tekið köst 

sem hæfa ekki aldri og þroska þess. Lágt sjálfsmat og óöryggi, vanræksla á sjálft sig, eins 

og að vilja ekki láta greiða sér eða skipta um föt, hræðsla við fullorðna ásamt lélegri 

frammistöðu í námi eru einnig einkenni andlegs ofbeldis (Kay, 2003, bls. 59). Sjálfsmynd 

þessara barna er yfirleitt mjög léleg og hefur verið brotin niður. Það er góð sjálfstyrking 

fyrir börn að fá fræðslu um það að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, sem og að 

kenna börnum það, að það bitni líka á þeim sjálfum að beita aðra andlegu ofbeldi eða 
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leggja í einelti. Tilfinningaþroski þessara barna hefur skaðast og þau þurfa á markvissri 

félagslegri styrkingu að halda (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 41). 

2.3.3 Líkamlegt ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi gangvart börnum getur leitt til þess að barnið skaðist eða sé líklegt til 

þess. Merki líkamlegs ofbeldis eru marblettir, brunasár og beinbrot sem reynt er að fela 

eða erfitt er að útskýra. Undir líkamlegt ofbeldi flokkast það ef barn er slegið, hrist, hent 

til, brennt, það bundið eða gefið hættuleg lyf sem geta skaðað það (Barnaverndarstofa, 

2006, bls. 5; Beckett, 2007, bls. 64). Það er hægt að skilgreina líkamlegt ofbeldi út frá 

athöfn eða athöfn og afleiðingum. Athöfn er þá verknaðurinn sjálfur, eins og lýst er hér að 

ofan, en athöfn og afleiðing er þá hvort áverkar komi fram á barninu eftir að ofbeldið á 

sér stað. Sjáanlegir áverkar hverfa þó fljótt og þeir sem beita börn ofbeldi viljandi, gæta 

þess að áverkarnir sjáist ekki eða að þeir líti út eins og eftir eðlileg meiðsl. Það er líka hægt 

að flokka líkamlegt ofbeldi út frá því hvort athöfnin hafi verið viljandi eða óviljandi. Ef 

fullorðin manneskja rekst í barn og það dettur er það ekki flokkað sem líkamlegt ofbeldi. 

Það getur aftur á móti verið flokkað sem ofbeldi ef fullorðinn reiðist og ýtir við barni á 

meðan verið er að skamma það og barnið dettur og slasar sig. Þó sá fullorðni hafi ekki 

ætlað sér að meiða barnið, þá framkvæmdi hann athöfn sem varð til þess (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 33).  

Líkamlegt ofbeldi lýsir sér oft með sýnilegum áverkum eins og marblettum á stöðum 

sem barn er ekki líklegt til þess að geta meitt sig sjálft á og marblettirnir geta verið 

misgamlir. Áverkarnir geta litið út eins og eftir hönd eða annað verkfæri, jafnvel 

sígarettubrunasár. Læknar geta séð muninn á bitförum eftir börn eða fullorðna og þannig 

áverka þarf í mörgum tilvikum að skoða nánar. Barn getur líka verið með brotin bein og 

lýsir það sér þannig að barnið hlífir sér með því að standa eða sitja skringilega en 

höfuðáverkar lýsa sér meðal annars þannig að barnið kastar upp, er utan við sig og augun 

geta leitað mikið upp (Kay, 2003, bls. 55). Börn geta átt mjög erfitt með líkamlega 

snertingu, eiga það til að vera óörugg og á varðbergi gagnvart fullorðnum. Þau verða 

meðvirk og láta líðan sína stjórnast af líðan gerandans. Það skapar kvíða og 

streitueinkenni sem hafa veruleg áhrif á þroska þeirra. Ef þau eru skömmuð geta þau sett 

hendurnar ósjálfrátt fyrir sig. Magaverkir, höfuðverkir og fleiri líkamleg einkenni geta 

einnig komið fram hjá þessum börnum án þess að læknisfræðileg skýring sé fyrir hendi. 

Börn sem eru beitt líkamlegu ofbeldi eiga oft erfitt félagslega og geta lært það sem fyrir 

þeim er haft og orðið árásarhneigð og skapmikil (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006, bls. 37). 
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2.3.4 Kynferðislegt ofbeldi 

Undir kynferðislegt ofbeldi flokkast kynferðisleg athöfn gagnvart eða með barni undir 14 

ára aldri, hvort sem það er með samþykki þess eða ekki. Það er kynferðisleg athöfn 

gagnvart eða með barni 14 ára eða eldra án vilja barnsins, að láta barn horfa á klám, 

kynfæri eða taka myndir af barni til þess að örva aðra kynferðislega, að þukla innan klæða 

á kynfærum barna eða að láta barn þukla á kynfærum annars og samfarir við barn 

(Barnaverndarstofa, 2006, bls. 5). Kynferðislegt ofbeldi er kynferðisleg misnotkun, 

kynferðisleg áreitni og sifjaspell sem gerir það að verkum að börn sem verða fyrir því eru 

lítillækkuð, auðmýkt, ekki er skeytt um vilja eða líðan þeirra og þeim sýnd yfirráð. Börn 

eru ekki fær um að skilja þessa hluti sökum lágs aldurs og þroska og geta því ekki gert sér 

grein fyrir því hvort þau vilji taka þátt eður ei. Margar rannsóknir á kynferðislegu ofbeldi 

hafa sýnt fram á það að í langflestum tilfellum þekkir gerandinn barnið og er tengdur því á 

einn eða annan hátt. Í aðeins 10-20% tilvika er gerandinn ókunnugur barninu (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 10). 

Einkenni kynferðislegrar misnotkunar geta meðal annars verið mar og skurðir í 

kringum kynfæri og endaþarm, óþægindi eða blæðingar á sömu stöðum og jafnvel við 

þvaglát, óþægindi við gang og við að sitja. Börn sem eru misnotuð kynferðislega sýna oft 

kynferðislega hegðun sem er óeðlileg miðað við aldur og þroska þess. Þessi hegðun getur 

komið fram í leik eða í gegnum teikningar og þessi börn eiga það til að segja ósatt, eiga 

erfitt með svefn og matarlyst, pissa undir og sjúga þumalinn. Oft spila nokkur þessara 

atriða saman (Kay, 2003, bls. 63; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 

13-14). Þessi einkenni eru oft flokkuð í skammtíma- og langtímaafleiðingar. Þá er miðað 

við það að skammtímaafleiðingarnar komi fram innan tveggja ára eftir að ofbeldi lýkur og 

eru þær til dæmis kynferðisleg hegðun, erfiðleikar í leik, námi og samskiptum, árásargirni 

og barnið forðast umgengni við annað fólk og lætur fara lítið fyrir sér, verður áhugalaust, 

sem og líkamleg einkenni sem ekki er hægt að útskýra læknisfræðilega eða með breyttum 

aðstæðum barnsins, eins og skilnað foreldra eða annað. Langtímaafleiðingar geta fylgt 

börnunum til fullorðinsára og eru þunglyndi, kvíði, lágt sjálfsmat, kynlífsvandamál og 

sektarkennd (Beckett, 2007, bls. 67; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, 

bls. 15-17). 

Fullorðnir eru ábyrgir fyrir því að fræða börnin um mismunandi gerðir ofbeldis en það 

getur oft verið vandmeðfarið. Börn þurfa að vita það að fólk eigi að koma fram við þau af 

kurteisi og virðingu. Þau þurfa einnig að gera sér grein fyrir sínum persónulegum mörkum 

sem geta verið um það hvað er sagt við þau og hvernig það er gert, ásamt mörkum um 

líkama sinn. Það þarf því að kenna börnum á líkama sinn, hvað séu þeirra einkastaðir sem 

aðrir eigi ekki að snerta og að snerting geti verið mismunandi. Öll þurfum við á snertingu 
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að halda og góð snerting fær okkur til þess að líða vel, eins og faðmlag eða klapp á bakið. 

Slæm snerting er á stöðum þar sem vanalega er ekki snert þegar verið er að sýna 

umhyggju. Börn þurfa líka fræðslu um það hvað séu góð leyndarmál og hvað ekki. Góð 

leyndarmál séu skemmtileg en vond leyndarmál láti þeim líða illa. Börn þurfa einhvern 

fullorðin sem þau treysta og geta leitað til ef eitthvað er að. Þau þurfa að vita hvert þau 

geta leitað, ásamt hvatningu til þess frá fullorðnum (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006, bls. 11-13).  

Börn sem eru um þriggja ára aldur og yngri og verða fyrir kynferðislegu ofbeldi geta 

gleymt því að það hafi gerst en aðeins eldri börn geta upplifað ofbeldið aftur seinna og 

gert sér frekar grein fyrir því með auknum þroska. Því getur fylgt mikil vanlíðan og mjög 

mikilvægt er að þau fái þá aðstoð sem þau þurfa sem fyrst, til þess að fyrirbyggja þessa 

vanlíðan (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 18).  

Allar gerðir ofbeldis gagnvart börnum hafa afleiðingar til skemmri eða lengri tíma, 

líkamlegar og andlegar. Ef foreldrar eða aðrir fullorðnir eru að bregðast skyldum sínum 

gagnvart vernd barna, þá ættu aðrir fullorðnir að grípa inn í. Þess vegna er nauðsynlegt að 

fagfólk sem vinnur með börnum og börnin sjálf séu meðvituð og frædd um einkenni og 

mögulegar orsakir ofbeldis gagnvart börnum.  

2.3.5 Orsakir ofbeldis 

Forvarnarstarf felur það meðal annars í sér að auka umræðu um vanrækslu og ofbeldi 

barna. Fátækt foreldra er einn áhættuþáttur og því þarf að einbeita sér að því að fræða 

þann hóp foreldra sérstaklega. Allir foreldrar þurfa að fá viðeigandi fræðslu um það 

hversu mikilvægt það sé að hlúa vel að barninu sínu og fræðslu um næmistímabil í þroska 

barnsins. Einnig eru uppeldis- og aganámskeið mikilvæg í forvörnum (Tyler, Allison og 

Winsler, 2006, bls. 8). 

Peningaörðuleikar og aðrir þættir sem orsaka streitu hjá foreldrum geta leitt til þess 

að þeir beiti ofbeldi gagnvart börnum sínum. Kröfur barna og of mikil samvera geta reynst 

sumum foreldrum ofviða. Oft þarft ekki mikið til þess að ástandið lagist og leikskólinn er 

góð leið til þess að foreldrar og börn fái smá hvíld hvert frá öðru þar sem börnin eru í 

öruggu umhverfi á meðan (Beckett, 2007, bls. 119). Stuðningur við foreldra hefur mikil 

áhrif á það hvernig þeir koma fram við börn sín. Einangraðar fjölskyldur eru líklegri til þess 

að vanrækja börn sín en fjölskyldur sem hafa gott stuðningsnet í kringum sig. Streita og 

álag hjá foreldrum minnkar við stuðning frá stórfjölskyldu, vinum og samfélaginu sem 

hefur góð áhrif á samskipti innan fjölskyldunnar (Bronfenbrenner, 1986, bls. 730; Tyler, 

Allison og Winsler, 2006, bls. 7-8). Bronfenbrenner (1986, bls. 728) bendir á að það þótti 

mannskemmandi fyrir börn ef mæður þeirra unnu úti eða ef faðirinn var atvinnulaus. Í 
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greininni er fjallað um nokkrar rannsóknir sem sýna fram á það að ef faðirinn er 

atvinnulaus, þá tapar hann stöðu sinni gagnvart fjölskyldunni og á þá til að vera 

þunglyndur, óstöðugur og mislyndur, sem skapar spennu, ágreining og minni félagsleg 

samskipti við umhverfið. Þetta eru allt áhættuþættir þegar kemur að ofbeldi gagnvart 

börnum eða heimilisofbeldi. 

Til þess að fyrirbyggja ofbeldi gegn börnum er mikilvægt að leikskólakennarar, sem og 

aðrir, þekki orsakir og áhættuþætti þess. Áður fyrr var talið að geðraskanir og erfið 

félagsleg staða foreldra væru helstu ástæður ofbeldis gegn börnum. Síðar var talið að 

ofbeldi ætti sér stað alls staðar, í öllum stéttum og félli undir valdbeitingu sterkari aðila 

gagnvart þeim veikari. Seinni skýringin er sú sem Íslendingar miða við þegar talað er um 

ofbeldi gagnvart börnum. Valdbeiting foreldra getur lýst sér þannig að þau líti svo á að 

börnin séu eign þeirra og að fjölskyldulífið sé þeirra einkamál. Margir áhættuþættir geta 

leitt til ofbeldis og félagslegur bakgrunnur foreldra og geðheilbrigði skipta miklu máli. 

Áfengis- og vímuefnaneysla foreldra er líka talin vera orsök og að foreldrar sem sjálfir hafa 

verið beittir ofbeldi beiti því frekar gegn sínum eigin börnum. Enginn einn þáttur skýrir 

það hvers vegna börn eru beitt ofbeldi, heldur tengjast margir þættir saman, þar sem 

einstaklingurinn, félagsleg tengsl og samfélagið hefur áhrif (Jónína Einarsdóttir, Sesselja 

Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004, bls. 37-40). Þessa þætti verður fjallað nánar 

um hér á eftir í tengslum við vistfræðikenningu Bronfenbrenner.  

2.4 Samantekt um barnavernd 

Tilskipan um húsagann var visst verndarskjal fyrir börn landsins, því þau voru beitt miklum 

aga, andlega og líkamlega og með Tilskipaninni átti að koma í veg fyrir mikil meiðsl og 

jafnvel dauða barna af hálfu fullorðinna. Þó að þar hafi komið fram að of mikið ofbeldi 

væri ekki leyfilegt, þá voru börn samt hýdd með hendi eða vendi fyrir að óhlýðnast í þeim 

tilgangi að aga þau. Ef foreldrar voru talin of lin í uppeldi barna sinna var það litið 

hornauga og sagt vera vanræksla, því börnin mundu með því móti ekki læra iðjusemi og 

dugnað sem voru mikilvæg gildi í íslensku atvinnulífi. 

Barnavernd á að hafa hag barns að leiðarljósi. Þegar sagan er skoðuð þá má draga þá 

ályktun að sú hafi ekki alltaf verið raunin. Vangæf börn, eins og þau voru kölluð, voru ekki 

endilega vandræðabörn, heldur börn fátækra sem voru fyrir í samfélaginu og þurfti að ýta 

til hliðar. Nefndin sem sá um að flokka út vangæf og fötluð börn var mjög líklega sett á fót 

til þess að lögbundið nám gengi snurðulaust fyrir sig án truflana frá börnum sem þurftu á 

meiri umönnun eða athygli að halda.   

Leikskólakennarar í dag ættu að fá nægilega fræðslu í námi sínu til þess að þekkja til 

einkenna vanrækslu og ofbeldis hjá börnum. Þeir verja miklum tíma vikunnar með 
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börnunum og því hvílir mikil ábyrgð á þeim. Hegðun og leikur barna sem glíma við 

afleiðingar vanrækslu og ofbeldis er oft frábrugðin hinum venjulega leik leikskólabarns. Ef 

leikskólakennari verður var við frábrugðinn leik barns, þá er full ástæða til þess að kanna 

það nánar með skráningum og nánari eftirfylgni. Einkenni og birtingarmyndir vanrækslu 

og ofbeldis eru líka þættir sem leikskólakennarar þurfa að þekkja. Ef börn verða fyrir 

einhverju á heimilum sínum, þá þurfa þau að eiga bandamenn annars staðar, til dæmis í 

leikskólanum. Traust og trúnaður ætti að ríkja í leikskólum og á milli barna og kennara 

þess. Börn eiga það skilið að fylgst sé með líðan þeirra til þess að þau geti komist til manns 

á sem bestan hátt.  
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3 Vistfræðikenning Bronfenbrenner 

Í kenningu sinni ræðir Bronfenbrenner um sambandið á milli þroska barna (eða mannsins 

yfirhöfuð), umhverfisins sem þroskinn á sér stað í og gagnvirks sambands á milli þess 

fjölbreytta umhverfis sem við búum í og samskipta þar á milli (Glossop, 1988, bls. 1; 

Lightfoot, Cole og Cole, 2009, bls. 28; Swick og Williams, 2006, bls. 371). Vistfræðikenning 

Bronfenbrenner fjallar um þróun einstaklinga út frá heildrænu samhengi félagslegra, 

sögulegra og líffræðilegra þátta. Allir í umhverfi barnsins taka þátt í uppeldi þess og með 

orðinu „allir“ er átt við fjölskyldu, nánasta umhverfi, opinbera stefnumörkun og 

þjóðmenningu og gildismat í samfélaginu (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 76).  

Helsta markmið Bronfenbrenner með kenningunni er að koma auga á og greina 

samband milli núverandi þekkingar fólks og rannsókna um uppbyggingu og lífsferli barna í 

öllu umhverfi þeirra, því nánasta og því fjarlæga og hvernig það mótar þroska og hegðun 

barna í gegnum lífið (Glossop, 1988, bls. 2). Þessi kenning gagnast því mjög vel í umræðu 

um barnavernd og leikskóla, því í henni er því haldið fram að allir í umhverfi barnsins taki 

þátt í uppeldi þess og séu þar af leiðandi ábyrgir fyrir barninu. Fjölskylda, skóli og nánasta 

umhverfi eigi mestan þátt í uppeldinu en samskipti allra kerfa í umhverfi barnsins og 

tengsl þeirra á milli hafi líka mikil áhrif. Þessi kerfi tengist í fjölskyldu barnsins og þó svo að 

barnið sé kannski ekki í beinu sambandi við eitthvað af kerfunum, þá hafi það samt sem 

áður áhrif, þar sem það tengist fjölskyldu þess.  

Á kerfisbundinn hátt er Bronfenbrenner að skoða orðræðu sem þekkt er fyrir það að 

vera líf- og sálfræðilegs eðlis og lætur hana hljóma sem félags- og sálfræðilegt ferli þar 

sem efnahagur og pólitík í samfélaginu séu breytilegir þættir sem og áherslur samfélagsins 

og menningarinnar (Glossop, 1988, bls. 3). Bronfenbrenner setur fram nokkur kerfi um þá 

þætti sem umlykja og hafa áhrif á barnið og líf þess. Þessi kerfi eru nærkerfi 

(microsystem), það er það svæði sem er næst barninu, eins og hlutir hversdaglífsins sem 

eru þá heimilið, nágrennið og skóli. Millikerfi (mesosystem) eru þá samskipti og tengsl á 

milli nærkerfanna, eins og tengsl á milli heimilis og skólans. Stofnanakerfi (exosystem) er 

framlenging millikerfanna og á þátt í stofnanauppbyggingu samfélagsins, eins og 

skólakerfið, fjölmiðlar og vinnustaðir foreldra. Lýðkerfi (macrosystem) er svo það kerfi 

sem vísar til þjóðmenningar og þeirra siða og gilda samfélagsins sem hafa áhrif á barnið 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 76-77; Lightfoot, Cole og Cole, 2009, bls. 28-29). 

Bronfenbrenner leggur meiri áherslu á hið gagnverkandi samband á milli kerfanna en 

eiginleika og einkenni hvers kerfis fyrir sig (Glossop, 1988, bls. 3). Þó Bronfenbrenner leggi 
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ekki mikla áherslu á eiginleika og einkenni hvers kerfis, þá er samt sem áður mikilvægt að 

fjalla betur um hvert kerfi fyrir sig til þess að auka skilning okkar á kenningu hans. 

3.1 Nærkerfi 

Nærkerfið inniheldur það umhverfi sem stendur barninu næst. Nærkerfið er grundvöllur 

þess að barnið læri í gegnum umhverfi sitt með því að prófa sig áfram með stuðningi 

nærstaddra og læri að þróa með sér gagnkvæmt traust til þeirra sem eru mest með því. 

Fjölskylda barnsins er fyrst og fremst þeir sem hafa mestu áhrifin í byrjun hjá börnum og 

sambandið á milli barns og foreldra hefur áhrif á persónuleika barnsins. Tengslamyndun 

er börnum mikilvæg svo þau læri að treysta öðrum (Swick og Williams, 2006, bls. 372). 

Atburðir sem gerast á heimilinu hvort sem barnið tekur þátt í þeim eða verður vitni að 

þeim, hafa áhrif á framgöngu þess í skólanum (Bronfenbrenner, 1986, bls. 723). 

Hér má sjá að þeir aðilar og stofnanir sem standa barninu næst hafa allt um það að 

segja hvernig líðan og persóna barnsins eigi eftir að verða. Fjölskylda, dagmæður, leik- og 

grunnskólar eru stærstu þættir í lífi ungra barna og það er mjög mikilvægt að barnið læri 

að treysta þessum aðilum. 

3.2 Millikerfi 

Millikerfið er í rauninni tengsl kerfa innan nærkerfis sem tilheyra fjölskyldunni. Sem dæmi 

má nefna tengsl á milli heimilis og skóla. Innan millikerfisins eru fullorðnir aðilar sem láta 

sér annt um annarra manna börn, eins og leikskólakennarar. Í reynd snýst millikerfið um 

það að eiga í samskiptum við aðra og skapa fjölskyldunni gott tengslanet við annað fólk og 

stofnanir í umhverfinu. Án góðs millikerfis geta fjölskyldur glímt við óreiðu og ringulreið 

innan heimilisins (Swick og Williams, 2006, bls. 372). 

3.3 Stofnanakerfi 

Kerfin sem umlykja okkur geta haft áhrif á okkur bæði líkamlega og andlega. Það kannast 

flestir við það að vera í vinnunni eða skólanum en vera samt með hugann annars staðar. 

Þetta gerist líka hjá börnum. Vinnustaðir og vinahópur foreldra eru í stofnanakerfinu og 

hafa mikil áhrif á börn, þó þau hafi jafnvel aldrei komið á vinnustaðinn. Stofnanakerfi er í 

rauninni upplifun einstaklings fyrir hönd einhvers nákomins sem hefur þannig bein áhrif á 

líf einstaklingsins. Sumir foreldrar finna fyrir miklu vinnutengdu álagi sem skilar sér til 

barnanna og gerir þau stressuð og óörugg. Vinnustaðir ættu að vera fjölskylduvænir og 

meðvitaðir um þarfir barna til þess að skapa jafnvægi í lífi þeirra (Bronfenbrenner, 1986, 

bls. 723; Swick og Williams, 2006, bls. 372).  
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3.4 Lýðkerfi 

Lýðkerfið eru þeir siðir og menning sem eru við lýði í samfélagi okkar. Þjóðmenning hefur 

áhrif á fjölskyldur. Sem dæmi má nefna nýbakaðar mæður sem leita sér þekkingar 

varðandi uppeldi og umönnun ungbarna í samfélaginu. Þær eru líklegri til þess að gefa 

börnum sínum vítamín og veita þeim þá bestu umönnun sem þær vita. Í minna þróuðum 

samfélögum ganga uppeldissiðir og venjur í arf á milli kynslóða sem hefur þá einnig áhrif á 

uppeldi og umönnun barna sem er mjög ólík þeirri sem við þekkjum (Swick og Williams, 

2006, bls. 372). 

3.5 Ábyrgð foreldra 

Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 er sagt að foreldrum beri skylda til þess að sýna börnum 

sínum nærgætni og umhyggju. Þeim ber að búa börnum sínum og veita þeim 

uppeldistæður sem eru viðunandi og gæta velfarnaðar þeirra.  

Þó margar stofnanir komi að uppeldi barna, þá eru það foreldrarnir sem bera 

höfuðábyrgðina. Foreldrar eiga að sjá til þess að börn þeirra fái að þroskast eðlilega í 

umhverfi sem hentar þeim. Fjölskyldumynstur á Íslandi í dag er fjölbreytt en uppeldið er 

hlutverk beggja foreldra ef aðstæður leyfa. Í nútímasamfélagi getur fólk gleymt að gefa 

sér tíma til uppeldis og lagt það alfarið í hendur leikskólanna. Sá tími sem fólk gefur sér 

með börnum sínum skilar sér þó til baka í framtíð barnanna og því má segja það að gott 

uppeldi sé góð fjárfesting. Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna, á sama hátt og 

leikskólakennarar og margt annað fullorðið fólk. Samræmi foreldra í uppeldiaðferðum og 

agi eru lykilatriði í barnauppeldi. Foreldrar eiga að leiðbeina börnum sínum og aðstoða 

þau við það að taka réttar ákvarðanir, ásamt því að beina þeim á rétta braut í lífinu. Það er 

hægt með því að komast að áhugasviði barnsins og virkja það, til dæmis með íþróttaiðkun 

eða tómstundum. Foreldrar þurfa að sýna börnum sínum áhuga og getur það ýtt undir 

betri árangur. Einnig þurfa foreldrar að gera sér grein fyrir ábyrgð sinni og að hún sé fyrst 

og fremst þeirra (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 59- 61).  

3.6 Ábyrgð leikskólakennara 

Þeir aðilar sem starfa með börnum eru í ábyrgðarhlutverki og ber að leiða barnið í 

gegnum bernskuna og hlúa að þeim líkamlega og andlega. Líðan og velferð barnanna á að 

vera leikskólakennurum að leiðarljósi og þeim ber að skapa öruggt og gott umhverfi (Ólöf 

Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 7; Starfslýsing leikskólakennara, (e.d.)). 

 Mikil samskipti eiga sér stað í leikskólum og góð tengsl myndast á milli barna og 

leikskólakennara sem hafa þá skyldu að tryggja öryggi barnanna. Börnin líta upp til 

kennara sem eru fyrirmyndir þeirra og stundum velja börn þá leið að segja kennara sínum 
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frá leyndarmáli eða erfiðleikum í lífi þess. Leikskólakennarar þurfa því að vera vel upplýstir 

um lög og reglugerðir sem koma að börnum og réttindum þeirra. Þeim ber skylda til þess 

samkvæmt lögum að tilkynna um það ef grunur leikur á um ofbeldi eða vanrækslu. Á 

vinnustöðum ættu að vera til vinnureglur varðandi barnaverndarmál og leikskólakennarar 

eiga að geta leitað ráða hjá hver öðrum og yfirmönnum sínum. Góð tengsl við foreldra 

barns eru líka mikilvæg, því meiri líkur eru á því að foreldrar láti vita af breyttum 

aðstæðum eða erfiðleikum heima fyrir ef tengslin við leikskólana eru góð (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 54-56). 

Þekking leikskólakennara á leik og hegðun barna hefur batnað mjög varðandi það að 

þekkja einkenni vanrækslu og ofbeldis gagnvart börnum. Það gefur þeim aukið sjálfsöryggi 

gagnvart því að meta það hvenær rétt sé að gera barnaverndaryfirvöldum viðvart. Börn 

sem verða fyrir vanrækslu eða ofbeldi leika sér frábrugðið öðrum börnum. Leikur þessara 

barna er ekki jafn félagslegur og oft frekar einhliða. Efniviður og leikföng eru ekki notuð á 

jafn fjölbreyttan hátt og önnur börn gera. Leikurinn er ekki mjög skapandi og byggist á 

yfirráðahlutverkum eins og ofurhetjuleikjum. Börnin geta líka átt það til að vera óvirk í leik 

en samt ekki alveg ófélagsleg. Því þurfa leikskólakennarar að fylgjast vel með leik og starfi 

barnanna og þekking þeirra á leiknum þarf að vera þannig að hægt sé að greina hann og 

sjá hvort eitthvað sé óeðlilega frábrugðið og á hvaða hátt (Frost, Wortham og Reifel, 

2008, bls. 273-274). 

Það er líka mikilvægt fyrir leikskólakennara og aðra sem starfa með fjölskyldum að 

þekkja einkenni álags á fjölskyldur. Sem sérfræðingar er það skylda þeirra sem starfa með 

börnum að hjálpa fjölskyldum með skilningi og þekkingu. Vistfræðikenning 

Bronfenbrenner getur aðstoðað við að auka þekkingu og skilning á fjölskyldum og 

áhrifaþáttum á hana (Swick og Williams, 2006, bls. 371). Ef barn segir kennara sínum frá 

því að það sé beitt einhvers konar ofbeldi, þá þarf að vanda vel til verka. Barnið getur hafa 

hugsað málið lengi og vandað valið á kennara eða sagt óvart frá án þess að ætla sér það. 

Virk hlustun er mikilvæg og það að sýna barninu áhuga á því sem það er að segja sem og 

hvatning. Hrós er mjög mikilvægt þegar barnið hefur lokið frásögninni. Leikskólakennarinn 

þarf að sýna barninu að því sé trúað og veita því viðeigandi stuðning. Allir 

leikskólakennarar geta átt von á því að barn leiti til þeirra með einhverskonar vandamál 

og þeir þurfa að vera undir það búnir svo viðbrögð séu eins rétt og hægt er, en ekki 

ofsafengin eða dramatísk. Ef barn ætlar að trúa leikskólakennara sínum fyrir leyndarmáli, 

þá má kennari ekki lofa barninu trúnaði sökum tilkynningarskyldunnar. Kennari þarf að 

gera barninu grein fyrir því að hann geti ekki lofað trúnaði því hann viti ekki hvert 

leyndarmálið er og að hans hlutverk sé að gæta hagsmuna barnsins (Ólöf Ásta Farestveit 

og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 27-29).  
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Leikskólinn er stór þáttur í lífi barna og þar eiga börn að geta leikið sér frjálst í 

kringum fólk og í umhverfi sem þau geta treyst. Í næsta kafla verður fjallað um 

barnaverndina í leikskólum í sögulegu samhengi og nútímanum. 
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4 Hlutverk leikskóla í barnavernd 

Fljótlega eftir aldamótin 1900 hóf Kvenréttindafélag Reykjavíkur umræðu um barnavernd. 

Þeirri umræðu var fylgt eftir í pólitíkinni þar sem fyrsti gæsluvöllurinn var opnaður árið 

1915. Bandalag kvenna tók þá upp umræðuna aftur og byrjaði að reyna að fjármagna 

barnaverndarstarfsemina upp úr 1920 (Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 30). 

Barnaheimili, leikvellir og sumardvalaheimili hafa verið til á Íslandi frá árinu 1903. 

Fjölmargir kennarar stóðu að því að Barnvinafélagið Sumargjöf var stofnað árið 1924, en 

tilgangur þess var að efla umræðu og velferð barna. Fyrsti leikskólinn var opnaður af 

félaginu í Reykjavík árið 1932 og fékk hann nafnið Grænaborg. Sumargjöf sá alfarið um 

rekstur leikskóla Reykjavíkurborgar í rúm 40 ár (Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 7-9).  

Aukin myndun þéttbýlis í landinu kallaði á aukin úrræði í daggæslu barna. Það var á 

flestra vitorði að sumum börnum var ekki sinnt nægilega vel af foreldrum sínum og því 

kom það í hlut yfirvalda að skapa þeim betri aðstæður. Því má segja það að dagheimili hafi 

verið sett á fót með barnavernd í huga (Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 16-17). Skortur á 

húsnæði og fátækt jókst þegar sveitafólkið fluttist á mölina og dagheimilin voru í fyrstu 

eingöngu fyrir illa stætt og fátækt fólk. Þess vegna varð umræðan um dagheimilin frekar 

neikvæð og foreldrar og börn fengu á sig neikvæðan stimpil og óorð. Þetta viðhorf var 

lengi við lýði, en þegar leikskólar voru stofnaðir var von um að það mundi breytast. 

Leikskólinn var í fyrstu aðeins hálfan daginn og þar dvöldu börn menntamanna. Samt fór 

sama starf fram á þessum tveimur stofnunum og börnin fengu sams konar umönnun. Eini 

munurinn var sá að á dagheimilum dvöldu börnin allan daginn og fengu að borða á 

staðnum (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 147). 

Gæsla barna var hugsuð þannig að börnin færu sér ekki að voða og að leikumhverfi 

þeirra yrði betra en malarvegir, bæði í leikskólanum og á dagheimilum. Fagfólk í 

uppeldismálum hafði lært að það hefði góð áhrif á þroska barna að þau væru á 

barnaheimili, hvort sem foreldrar væru útivinnandi eða ekki. Þetta voru barnhverfu rökin 

fyrir því að börn ættu að vera í gæslu þar sem þau umgengust önnur börn. Það voru líka til 

foreldrahverf rök sem voru þau að það vantaði athvarf fyrir börn útivinnandi mæðra. 

Bæði þessi rök spila svo saman og tengjast inn í jafnréttisbaráttu karla og kvenna. Þessi 

rök spila enn saman í umræðunni um mikilvægi leikskóla í dag (Jón Torfi Jónasson, 2006, 

bls. 13-14). 

Stjórnvöld tóku á sig ábyrgðina á uppeldishlutverkum dagheimila árið 1985, en þá 

kom út Uppeldisáætlun fyrir dagheimili. Önnur útgáfa kom svo út árið 1993 og hét hún þá 
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Uppeldisáætlun fyrir leikskóla (Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 7-9). Með því að gefa út 

uppeldisáætlun var verið að ganga út frá þörfum barnsins og voru áætlanirnar því 

barnhverfar. Leikskólar voru og eru fjölskyldum til stuðnings og er það á ábyrgð 

samfélagsins að leikskólinn verði sjálfsögð viðbót við uppeldi barnsins. Leikskólinn hefur 

hagsmuni foreldra, barna og starfsfólks að leiðarljósi og hefur það komið meira í ljós á 

síðustu árum að leikskólinn er ekki geymslustaður fyrir börn, heldur uppeldis- og 

menntastofnun (Uppeldisáætlun fyrir leikskóla, 1993, bls. 25). 

Af þessu má sjá að dagheimili og leikskólar hafi verið stofnaðir með barnavernd í 

huga. Stjórnvöld sáu að það væri þeirra hlutverk að taka á sig ábyrgðina á 

uppeldisstarfinu, þar sem börnin eru þegnar samfélagsins og að gott uppeldi skili sér til 

baka til þjóðfélagsins. Með uppeldisáætluninni var farið að taka tillit til þarfa barnanna og 

huga að því hvað væri þeim fyrir bestu. Vitneskja fólks um kjör og hamingju barna var að 

aukast, ásamt því hversu mikilvæg tilfinningatengsl væru. Samfélagið var að breytast og 

foreldrar voru oft báðir útivinnandi. Þá vantaði gæslu fyrir börnin og með meiri þekkingu á 

uppeldi sást hversu mikilvægar menntastofnanir fyrir börn voru. Í dag er leikskólinn 

viðurkenndur sem fyrsta skólastigið og öll börn hafa rétt á því að sækja hann. 

Í framtíðinni verða meginhlutverk leikskóla líklega þau sömu og þau eru í dag. Helst 

má þar nefna hlutverkin að auðvelda þátttöku kvenna með ung börn á vinnumarkaðnum 

svo auðveldara sé að samræma vinnu og heimilislíf, að tryggja jafna stöðu allra nemenda 

sama hver bakgrunnur þeirra er og eða hvort fjölskyldan eigi við einhver vandamál að 

stríða, ásamt því að auka velgengni barna í skólum og efla þau félagslega (Jón Torfi 

Jónasson, 2006, bls. 85). 

Leikskólinn hefur ákveðna sérstöðu þegar kemur að barnavernd. Leikskólinn er 

fyrirbyggjandi og mjög mikilvægur þáttur í barnavernd. Möguleikar leikskólanna sem 

eftirlitsaðila og góð tengsl við alla aðila sem koma að barninu eru grundvöllur að góðu 

samstarfi. Líklegra er að allir aðilar upplifi jafnræði varðandi barnaverndarmál ef 

leikskólinn hefur þekkingu og tekur þátt í þessum málum. Það er athyglisvert að sjá hversu 

fáar tilkynningar koma frá skólum og leikskólum, þó að í 96. gr. barnaverndarlaga nr. 

80/2002 sé kveðið á um refsiákvæði er varða sekt eða allt að tveggja ára fangelsi ef ekki er 

tilkynnt. Í úttekt sem gerð var á samstarfi Leikskóla Reykjavíkur og Barnaverndar 

Reykjavíkur á árunum 2002-2003 var athugað hvort einhverjar hindranir væru til staðar 

fyrir samstarfi þessara stofnana og hvernig væri hægt að bæta úr ef svo væri. Lítið hefur 

verið um samskipti þarna á milli og kemur þar margt til. Í úttektinni kemur fram að helstu 

ástæður þess að leikskólinn tilkynnir ekki er hættan á því að missa tengslin við foreldra. 

Leikskólakennarar eru í nánu samstarfi við foreldra sem geta fengið það á tilfinninguna að 

verið sé að brjóta gegn þeim ef tilkynnt er. Ástæða þess að ekki er tilkynnt getur einnig 
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verið sú að forðast það að valda reiði foreldra og valda því að barnið yrði kannski tekið af 

leikskólanum og því sé fremur reynt að hlúa að því eftir bestu getu innan leikskólans 

(Anna María Jónsdóttir, 2006, bls. 21-28). 

Rannsókn Zellman og Faller (1996) sýnir fram á það að flestir sem vinna með börnum 

tilkynna það ef um alvarleg og sýnileg brot er að ræða. Í rannsókninni kemur einnig fram 

að fólk geti verið hrætt við aðkast eða hefnd frá þeim sem tilkynnt er um. Sumt fagfólk 

hefur gagnrýna sýn á kerfið og hefur myndað sér þá skoðun að það skipti ekki máli hvort 

tilkynnt sé eða ekki, því ekkert muni gerast hvort sem er. Enn aðrir eru þeirra skoðunar að 

þeir geti leyst málin á betri vegu og án afskipta barnaverndar. Sumum finnst einnig að það 

þurfi að hafa góðar og áþreifanlegar sannanir í höndunum til þess að tilkynna, en í raun er 

nóg að einungis grunur sé til staðar. 

Kenny (2001, bls. 81) gerði rannsókn á því hversu margar tilkynningar til barnaverndar 

koma frá kennurum, þekkingu þeirra á barnaverndarstarfinu og hindrunum á 

tilkynningum þeirra. 73% kennara sem tóku þátt í rannsókninni sögðust aldrei hafa 

tilkynnt og þeir sem það höfðu gert höfðu flestir gert það aðeins einu sinni. Aðeins 11% 

kennaranna sögðust ekki hafa tilkynnt um möguleg tilvik vanrækslu. Kennararnir voru á 

þeirri skoðun að nám þeirra hefði ekki undirbúið þá nægilega vel til þess að þekkja til 

einkenna vanrækslu og ofbeldis eða þekkja vel til barnaverndarstarfsins sjálfs. Aðalástæða 

þess að ekki var tilkynnt var hræðslan við það að lesa rangt úr aðstæðum barnsins, lítið 

traust á barnaverndaryfirvöldum og að engin sýnileg einkenni væru til staðar.  

Barnaverndarmál snúast ekki um það að finna sökudólga, heldur um það að hjálpa 

fjölskyldum og með tilkynningum er hægt að hraða ferlinu svo börn og fjölskyldur þess fái 

þann stuðning sem þau þurfa á að halda. Vanþekking á starfsemi barnaverndar og því 

hvað er skilgreint sem vanræksla eða ofbeldi valda því að miklu leyti hvers vegna mál eru 

ekki tilkynnt (Anna María Jónsdóttir, 2006, bls. 22-23, 26-27). 

Eins og fram hefur komið, þá getur það verið vandmeðfarið að fræða börn um 

vanrækslu og ofbeldi í garð þeirra. Þroski þeirra er ekki komin á það stig að þau geti nema 

að takmörkuðu leyti greint á milli þess hvað sé rétt og hvað sé rangt og þau treysta 

foreldrum sínum fyrir lífi sínu. Nokkrar barnabækur hafa verið gefnar út til að fræða börn 

um þessa þætti frá þeirra sjónarhornum. Bókin Illi kall kom út í íslenskri þýðingu árið 2010 

og er um heimilisofbeldi frá sjónarhorni barnsins. Þar er sýnt hversu sjálfhverf börn eru og 

að þau halda að allt gerist út frá þeim eða sé þeim að kenna. Þar er líka sýnt að það er von 

og að fólk sem beitir ofbeldi getur fengið hjálp. Bókin hlaut mikla athygli þegar hún kom 

út og hlaut Barnabókaverðlaun norska menntamálaráðuneytisins. Bæði hefur verið gerð 

teiknimynd og leikrit eftir bókinni og bókin var gefin út hér á landi í samvinnu Forlagsins 

og Barnaverndarstofu og er notuð meðal annars með börnum sem hafa upplifað 
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heimilisofbeldi. Þetta eru mínir einkastaðir! er bók fyrir börn um kynferðisofbeldi gefin út 

af Blátt áfram samtökunum í samvinnu við Hagkaup. Blátt áfram samtökin eru stofnuð af 

systrum sem voru beittar kynferðislegu ofbeldi í æsku. Í bókinni er fjallað um einkastaði 

barna og hvernig snerting er í lagi og hvernig ekki og hvað eigi að gera ef einhver snertir 

einkastaði barnanna. Bókina á að lesa með fullorðnum sem útskýra vel textann fyrir 

börnunum. Í bókinni eru teikningar eftir börn og rímtexti við þær.  

Samkvæmt rannsóknum má sjá að lítil þekking og lítið traust til barnaverndar er stór 

þáttur í því hvers vegna ekki er tilkynnt. Í ljósi þessara niðurstaðna er spurning hvort að 

ekki þurfi að endurskoða kennaranámið og leggja aukna áherslu á þátt barnaverndar í því. 

4.1.1 Lög og námskrá 

Með lögum um leikskóla árið 1991 var ábyrgð hins opinbera á leikskólastarfinu útfærð. 

Með lögunum sem gefin voru út árið 1994 varð það svo formlegt að leikskólinn væri 

orðinn hluti af skólakerfinu (Jón Torfi Jónasson, 2006, bls. 48-49). Í dag er Aðalnámskrá 

leikskóla byggð á lögum og er hlutverk hennar að vera leiðarvísir fyrir allt leikskólastarf á 

landinu. Námskráin á að samræma menntun, uppeldi og umönnun barna, ásamt því að 

tryggja jafnrétti barna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 11).  

Eitt af námssviðum leikskóla samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 er heilbrigði og 

vellíðan. Þar er tekið tillit til þátta eins og hreinlætis, næringar, tilfinningalegs jafnvægis 

barna og fleira. Umhyggja á að skipa stóran sess í leikskólastarfi og tekið er fram að líðan 

barns hafi áhrif á sjálfsmynd þess. Í þessum kafla er líka talað um forvarnarstarf 

leikskólanna, en í því felst fræðsla og verkefni fyrir börn, starfsfólk og foreldra til þess að 

skólaganga barnanna gangi sem best. Athafnir barna eiga að stuðla að vellíðan og góðri 

heilsu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 29). Þennan kafla aðalnámskráarinnar má tengja 

við barnavernd. Hreinlæti og líðan barna eru í lykilhlutverki og leikskólakennarar eiga að 

hafa umsjón með þessum þáttum og koma auga á það ef þar er úrbóta þörf.  

4.1.2 Tilkynningarskyldan 

Til þess að barnaverndarnefnd geti aðstoðað barn, þarf henni að berast tilkynning um það 

að grunur leiki á því að barn búi við óviðunandi aðstæður eða að það stefni sjálfu sér í 

hættu. Í barnaverndarlögum er fjallað um skyldu manna til þess að tilkynna 

barnaverndarnefnd um það ef þeir verða vitni að því að barni sé misboðið, vanrækt eða 

það svo illa hirt að það geti skapað barninu skaða. Í IV. kafla barnaverndarlaga er fjallað 

um tilkynningarskyldu almennings og þeirra sem hafa afskipti af börnum. Þessi skylda 

hvílir á okkur öllum. Meginreglan er að barnið fái að njóta vafans og því skal einnig 

tilkynna ef aðeins er um grun að ræða (Umboðsmaður barna, e.d.). 
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Hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa vegna hefur afskipti af málefnum 

barna og verður í starfi sínu var við að barn búi við óviðunandi 

uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu sinni 

og þroska í alvarlega hættu er skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart. 

Sérstaklega er leikskólastjórum, leikskólakennurum, dagmæðrum, 

skólastjórum, kennurum, prestum, læknum, tannlæknum, ljósmæðrum, 

hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum, þroskaþjálfum og þeim 

sem hafa með höndum félagslega þjónustu eða ráðgjöf skylt að fylgjast með 

hegðun, uppeldi og aðbúnaði  barna eftir því sem við verður komið og gera 

barnaverndarnefnd viðvart ef ætla má að aðstæður barns séu með þeim hætti 

sem lýst er í 1. mgr. Tilkynningarskylda samkvæmt þessari grein gengur framar 

ákvæðum laga eða siðareglum um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002 17. gr.). 

Með þessum reglum er gert ráð fyrir því að starfsmenn allra skólastiga meti það hvort 

tilefni sé til þess að tilkynna um barn til barnaverndarnefndar. Tilkynna skal um grun, ekki 

aðeins atvik þar sem staðfestar sannanir eru til staðar. Það er barnaverndarnefnd og 

starfsmenn hennar sem meta hvort grunur sé nægilega rökstuddur og taka ákvörðun um 

frekari könnun í framhaldi af því (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 1). 

Verklag þarf að vera í hverjum skóla um það hvernig tilkynnt er til barnaverndar og 

hver geri það. Fyrirkomulagið sem valið er þarf að vera þannig að tilkynningunni sé komið 

á framfæri eins fljótt og hægt er. Mikilvægt er að þetta fyrirkomulag sé öllum 

starfsmönnum skólanna ljóst. Ef stofnun eins og leikskólar tilkynna, þá er það gert í nafni 

stofnunarinnar en ekki einstaks starfsmanns. Stofnunin nýtur ekki nafnleyndar eins og sjá 

má í 19. gr. barnaverndarlaga. Þrátt fyrir að skólinn eða stofnunin hafi ákveðið 

fyrirkomulag með tilkynningar, þá getur einstakur starfsmaður tilkynnt til 

barnaverndarnefndar. Tilkynningin er þá frá viðkomandi starfsmanni sem nýtur ekki 

nafnleyndar frekar en stofnunin. Þá er hægt að hringja nafnlaust í barnaverndarnefnd og 

ræða ákveðin tilvik og í framhaldi af því er svo hægt að taka ákvörðun út frá því hvort 

tilkynna eigi eða ekki (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 2). 
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5 Lokaorð 

Tilskipan um húsagann, sem kom út árið 1746, voru fyrstu lögin sem komu út á Íslandi 

varðandi vernd barna. Þó æskilegt væri talið að aga börn með „hendi og vendi“ var 

tilskipanin samt góð fyrir börnin, því ofbeldi gagnvart þeim var oft mikið og öfgakennt og 

átti að koma í veg fyrir meiriháttar meiðsl og jafnvel dauða. Á 19. öld fór fólk að huga 

meira að því að koma fram við börn á annan hátt en fullorðna. Harðar refsingar og það að 

fangelsa börn með fullorðnum þótti ómannúðlegt. Fátæku börnin sem léku sér á götum 

bæjanna þóttu vera fyrir í samfélaginu og það þurfti að taka á þeim vanda og helst ýta 

þeim börnum í burtu sem skáru sig úr frá hinum. Réttur barna var ekki mikill og leitast var 

við að halda hlutunum í föstum skorðum. Réttindi barna hafa breyst mikið síðan þá. 

Fyrstu barnaverndarnefndirnar höfðu í raun það hlutverk að flokka út vangæfu börnin 

sem skáru sig úr. Í dag er fjölbreytileika barna fagnað og tekið er tillit til þarfa hvers og 

eins. Í skóla án aðgreiningar er tekið tillit til margbreytileika barna og hlúð að hverjum 

einstaklingi fyrir sig. Barnaverndaryfirvöld eiga alltaf að hugsa um hag barns og stuðla að 

stöðugleika í uppeldi þess ásamt því að taka tillit til óska þess miðað við aldur og þroska. 

Meiri áhersla er á aðstoð við fjölskyldur en áður var. Börn hafa mun meiri rétt í dag og 

tekið er meira tillit til óska þeirra. Farið er að virða börn sem manneskjur með sínar eigin 

skoðanir og vilja.  

Í kenningu Bronfenbrenner kemur fram að allir þættir í lífi manneskju hafa áhrif á 

þroska hennar og uppeldi. Nærkerfi barns er fjölskylda þess og nánasta umhverfi sem 

hefur óneitanlega mestu áhrifin á þroska og líðan þess. Millikerfið er samskipti á milli 

nærkerfanna, eins og samskipti heimila og skóla, en það hefur komið fram að ef þessi 

samskipti eru góð, þá líður barninu betur. Vinnustaðir foreldra tilheyra stofnanakerfi 

barnsins en barnið getur fundið fyrir vinnustressi foreldra þó það viti ekki við hvað foreldri 

vinnur. Samfélagið í heild sinni hefur líka mikil áhrif. Staða barns fer mikið eftir viðhorfum 

samfélagsins. 

Þegar við skoðum spurninguna um það hvaða hlutverkum leikskólar og 

leikskólakennarar gegni í sambandi við rétt barna til verndar og hvort eða hvernig það 

hlutverk hefur breyst í gegnum söguna, þá má sjá að þegar fyrsti leikskólinn var opnaður 

árið 1932, þá var eingöngu miðað við að hann væri fyrir börn menntamanna sem vildu 

tryggja börnum sínum gott uppeldi. Dagheimili sem höfðu verið til staðar voru fyrir 

fátæku börnin sem áttu foreldra sem þurftu að vinna úti eða gátu ekki séð nægilega vel 

um þau. Bæði á dagheimilum og leikskólum höfðu kennarar það hlutverk að hlúa að 
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börnum og bæta upp þá þætti sem þau færu kannski á mis við annars staðar, ásamt því að 

veita börnum athvarf á meðan foreldrar væru í vinnu. Þegar dagheimilin voru lögð niður 

var meiri áhersla á það að líta á leikskólana sem uppeldis- og menntastofnanir í stað 

geymslustaða fyrir börnin. Hægt er að segja að leikskólinn hafi alltaf starfað með hag 

barnanna að leiðarljósi. Í dag ættu kennarar þó að vera meðvitaðir um þátt barnaverndar í 

starfi sínu. Leikskólakennarar eyða miklum tíma með börnunum og þurfa því að þekkja 

einkenni vanrækslu og ofbeldis ásamt því ferli sem fer í gang þegar tilkynna þarf slíkt til 

barnaverndarnefndar. Í dag er leikskólakennurum skylt samkvæmt lögum að tilkynna 

minnsta grun um vanrækslu eða ofbeldi til barnaverndarnefnda. Það virðist þó ekki vera 

gert meðal annars vegna nándar við foreldra og vilja skólayfirvalda til þess að hlúa að 

barninu sjálf. Rannsóknir hafa líka sýnt að leikskólakennurum finnist þekking sín ekki 

nægileg til þess að tilkynna og í ljósi þess mætti skoða uppbyggingu 

leikskólakennaranámsins.  

Barnavernd í leikskólum er flókið fyrirbæri en jafnframt mikilvægur hluti þeirrar 

þekkingar sem leikskólakennarar þurfa að búa yfir. Ég tel að vinnan við ritgerðina geri mig 

að betri leikskólakennara með þá sýn að leikskólakennarar gegni lykilhlutverki í 

barnavernd. Það þarf að koma foreldrum í skilning um það að ekki sé verið að fara á bak 

við þá með því að tilkynna til barnaverndarnefndar, heldur sé það skylda þeirra 

samkvæmt lögum að gera slíkt. Það þarf að sjá til þess að foreldrar séu með í ferlinu frá 

byrjun ef möguleiki er á til þess að viðhalda traustinu. Foreldrar þurfa líka að sjá að 

barnavernd er stuðningur við fjölskyldur en ekki yfirvald sem vinnur að sundrun 

fjölskyldna.  
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