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Ágrip 

Þetta lokaverkefni fjallar um rannsókn sem gerð var meðal starfsfólks í 

leikskólum Akureyrarbæjar. Notast var við sama spurningarlista og Sandra Anne 

Marie Vachon notaði þegar hún framkvæmdi samskonar rannsókn á Selfossi 2007 

(Sandra Anne Marie Vachon, 2007). Spurningalistarnir voru lagðir fyrir starfsfólk 

í níu leikskólum Akureyrarbæjar. Samtals 152 listar voru sendir út og 129 komu 

tilbaka útfylltir, svarhlutfall var því 85%. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hver þekking starfsfólk í leikskólum 

Akureyrarbæjar er á tilkynningarskyldu til barnaverndaryfirvalda vegna ofbeldis 

eða vanrækslu á börnum og hvort það búi yfir þekkingu til að greina einkenni 

ofbeldis eða vanrækslu á börnum. Einnig hvers vegna starfsmaður tilkynnir ekki 

um ofbeldi eða vanrækslu á börnum verði hann þess var. Niðurstöður voru að 

lokum bornar saman við þær sem fram komu á Selfossi 2007. 

Rannsóknin leiddi í ljós að starfsfólk hafði almennt ekki verið upplýst um 

tilkynningarskyldu sína og um einkenni ofbeldis og vanrækslu, þegar það hóf 

störf. Það kom þó greinilega í ljós að starfsfólk í leikskólum Akureyrarbæjar er 

meðvitað um einkennin þrátt fyrir að hafa ekki fengið viðeigandi fræðslu og 

upplýsingar varðandi þessi málefni þegar það hóf störf. Við samanburð 

rannsóknanna kom í ljós talsverður munur á menntunarstigi og starfsaldri 

þátttakenda sem hefur mögulega áhrif á þann mun sem birtist í niðustöðunum. 
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1 Inngangur 

Verndun og umsjá barna er skilgreining íslenskrar orðabókar á orðinu barnavernd 

(Íslensk orðabók, 1988). Undanfarin ár hafa orðið miklar framfarir á sviði 

barnaverndar á Íslandi og mikil vitundarvakning átt sér stað meðal almennings og 

fagfólks. Réttur barnsins er skýr og greinilegur og mikilvægt er að tryggja að öll 

börn fái notið réttar síns. Það er hlutverk fagaðila sem starfa með börnum að vera 

vakandi fyrir einkennum sem benda til þess að barn búi við ófullnægjandi 

aðstæður og er það  skylda fagfólks að tilkynna allan rökstuddan grun. Samskipti 

eru stór þáttur af starfi í leikskóla og það samband sem leikskólakennarar eiga við 

börnin er náið. Hagsmunir og velferð barna eiga að vera leiðarljós þeirra í starfi, 

það kemur bæði fram í lögum um leikskóla 90/2008 12. gr og í 

barnaverndarlögum 80/2002 17. gr. 

Þeir sem starfa meðal barna kynnast oft á tíðum börnum sem eiga í einhverskonar 

vanda sem snýr að barnavernd. Það má því segja að starfsmenn leikskóla, skóla og 

þeir sem sinna frístundum barna geti verið lykilaðilar í þessu sambandi. 

Leikskólakennarar þurfa því að hafa hæfni til að þekkja og bregðast við á réttan 

hátt. Færni þeirra til uppeldis og kennslustarfa skiptir þar miklu máli. Kennarar 

þurfa að vera vakandi fyrir hættumerkjum sem kunna að birtast í fari barnanna, til 

að greina megi þau á frumstigi og leita eftir aðstoð ef þörf er á slíku (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2008:36-41). 

Mikilvægt er að starfsfólk leikskóla þekki tilkynningarskyldu sína og einkenni 

ofbeldis og vanrækslu, geti greint þau á réttan hátt og sé meðvitað um hvert það á 

að leita ef grunur vaknar. Náin samskipti starfsfólks leikskóla og barna eru 

mikilvæg, það skiptir miklu máli að hlustað sé á það sem börn hafa að segja í 

þeim tilgangi að þróa skilvirkt kerfi er lýtur að réttindum þeirra (Cloke, 

Christopher., Murrey Davies, 1995:xvi). 

Ef tölur frá Barnaverndarstofu fyrir árin 2008-2009 eru skoðaðar má sjá að árið 

2009 bárust 9.299 tilkynningar til barnaverndarnefnda og af þeim voru 196 eða 

2,1% frá leikskólum eða daggæslu.  Þar má einnig sjá að tilkynningum til 

barnaverndarnefnda hefur fjölgað milli ára en á milli áranna 2008 og 2009 

fjölgaði tilkynningum úr 8.201 í 9.299 sem er rúmlega 13% aukning 



9 

 

(Barnaverndarstofa, 2010b). Á þessum tölum má sjá að tilkynningum frá 

leikskólum fjölgaði einnig milli ára en eru þó ennþá með þeim fæstu sem berast til 

barnaverndarnefnda (Barnaverndarstofa, 2010a). 

Undanfarin ár hafa nokkrar rannsóknir verið gerðar á þekkingu 

leikskólastarfsfólks á barnavernd, einkennum ofbeldis og vanrækslu og 

tilkynningarskyldu til barnaverndanefnda.  

Þar má helst nefna rannsóknina Barnsins vegna : rannsókn á þekkingu 

leikskólastarfsfólks á Selfossi um ofbeldi og vanrækslu á börnum og 

upplýsingagjöf til barnaverndarnefnda sem gerð var árið 2007 af Söndru Anne 

Marie Vachon. Í þeirri rannsókn kannaði hún þekkingu leikskólastarfsfólks á 

Selfossi á einkennum ofbeldis og vanrækslu og tilkynningarskyldu þeirra til 

barnaverndarnefnda.  

Fjallað verður um tilurð barnaverndar á Íslandi og farið yfir flokkun og 

skilgreiningar á ofbeldi og vanrækslu, einkennum og afleiðingum. Skýrslan 

byggir á rannsókn sem gerð var meðal starfsfólks í leikskólum Akureyrarbæjar. 

Spurningarlistar voru lagðir fyrir þá einstaklinga sem eru í daglegum samskiptum 

við börnin. Spurningar sem leitast var við að fá svör við voru: Hver er þekking 

starfsfólksins á tilkynningarskyldu til barnaverndaryfirvalda vegna ofbeldis eða 

vanrækslu á börnum, hefur starfsfólk þekkingu á að greina einkenni ofbeldis eða 

vanrækslu á börnum og að lokum hvers vegna tilkynnir starfsmaður ekki um 

ofbeldi eða vanrækslu á börnum verði hann þess  var. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru settar fram á myndrænan hátt og þær  dregnar saman í 

umræður og bornar saman við niðurstöður úr rannsókn Söndru Anne Marie 

Vachon frá árinu 2007, en notast var við sama spurningarlista í þessari rannsókn.  
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2 Barnavernd á Íslandi 

Upphaf barnaverndar á Íslandi markast af setningu laga, sem ætlað var að tryggja 

börnum gott uppeldi. Þessi lög voru birt í Tilskipun um húsagann á Íslandi árið 

1746. Samkvæmt lögunum var það hlutverk yfirvalda að fylgjast með að vel væri 

staðið að uppeldi barna og setja heimilislífi landsmanna ákveðnar skorður. 

Yfirvöldum var einnig skylt að sjá til þess að húsbændur refsuðu börnum sínum í 

samræmi við það sem fram kom í Tilskipuninni, en þar var gert ráð fyrir því að 

börnum væri refsað líkamlega og þannig áttu þau að læra guðsótta, hlýðni og 

erfiði. Börnin voru sett í flokk með fullorðnum þegar kom að refsingum og var 

enginn greinarmunur gerður þar á (Hildur Biering, 2006:13-18).  

Fyrstu barnaverndarlögin voru samþykkt hér á landi árið 1932. Í þeim var 

einungis gert ráð fyrir því að barnaverndarstarfsmenn hefðu heimildir til að hafa 

afskipti af börnum, en ekki var gert ráð fyrir neinu samstarfi barnaverndarnefnda 

við foreldra og börn. Lögin þróuðust hratt og árið 1966 var hagur barnsins orðinn 

skýrari en áður í lögunum. Þar kom meðal annars fram að foreldrar og börn hefðu 

rétt til að tjá sig um mál barnsins við barnaverndarnefnd og var börnum gefinn 

kostur á því að mæta á fund hennar (Anni G. Haugen, 2007:232). 

Árið 1992 var Barnasáttmáli Sameinuðuþjóðanna staðfestur fyrir Íslands hönd. Í 

19. gr. Barnasáttmálans kemur fram að aðildarríki hans skulu gera viðeigandi 

ráðstafanir á sviði löggjafar, stjórnsýslu, félagsmála- og menntunar til að vernda 

barn gegn hverskyns ofbeldi, misnotkun og vanrækslu (Barnasáttmáli 

Sameinuðuþjóðanna nr. 18/1992). Sama ár voru barnaverndarlögin endurskoðuð 

með tilliti til réttarstöðu barna.  

Gerðar hafa verið endurbætur á Barnaverndalögunum allt fram til núgildandi laga 

sem sett voru árið 2002. Í þeim lögum má sjá ýmis ákvæði sem skýrskota til 

Barnasáttmálans og sem dæmi má þar nefna 1. gr. laganna en þar skína ákvæði 

hans skýrt í gegn. Þar er meðal annars kveðið á um réttindi barna og skyldur 

foreldra (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Endurskoðun stendur nú yfir á 

barnaverndarlögum.  
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Hér á landi er starfrækt Barnaverndarstofa sem hefur umsjón og eftirlit með 

barnaverndarnefndum um allt land. Hún vinnur einnig að því að efla og samræma 

barnaverndarstarf á Íslandi. Barnaverndarstofa er stjórnsýslustofnun og starfar hún 

undir félags- og tryggingamálaráðuneytinu. Barnaverndarstofu er ætlað að hafa 

eftirlit og yfirumsjón með rekstri meðferðarheimila sem ætluð eru börnum. Þá fer 

stofan einnig með leiðbeiningar og ráðgjafarhlutverk gagnvart 

barnaverndarnefndum landsins ásamt því að veita almenningi upplýsingar og 

fræðslu um starfsemi barnaverndaryfirvalda. Lögð er sérstök áhersla á að kynna 

fyrir almenningi þær skyldur sem hvíla á honum samkvæmt barnaverndarlögum 

og má þar helst nefna tilkynningarskylduna (Barnaverndarstofa, e.d.a).  Í 

barnaverndarlögum 80/2002 16. gr. segir um tilkynningarskyldu almennings:  

Hverjum þeim sem hefur ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi 

uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni 

og þroska í alvarlega hættu er skylt að tilkynna það barnaverndarnefnd 

annars er hverjum manni rétt að gera barnaverndarnefnd viðvart um 

hvert það tilvik sem telja má að hún eigi að láta sig varða. 

Barnaverndarstofa sér einnig um að kynna þær skyldur sem fylgja 

barnaverndarlögum og lögin sjálf fyrir þeim stéttum sem sérstaklega hafa afskipti 

af börnum í gegnum starf sitt. Þessi fræðsla fer meðal annars fram með 

ráðstefnuhaldi, boðið er upp á fyrirlestra og haldin eru sérstök námskeið.  Meðal 

annars hefur verið staðið fyrir opnum ráðstefnum um kynferðislegt og líkamlegt 

ofbeldi gagnvart börnum svo eitthvað sé nefnt. Allir geta leitað til 

Barnaverndarstofu eftir ráðgjöf, fræðslu og leiðbeiningum. Þetta á jafnt við um 

stofnanir sem einstaklinga. Það er einnig hlutverk Barnaverndarstofu að gefa út 

handbækur og ársskýrslu þar sem starfsemi Barnaverndarstofu og 

barnaverndarnefnda er gerð ítarleg skil, ásamt því að sinna rannsóknum og 

þróunarverkefnum og afla þekkingar á sviði barnaverndar frá öðrum löndum 

(Barnaverndarstofa, e.d.a).  

Eins og áður kom fram er það skylda almennings að tilkynna til 

barnaverndarnefnda allan grun um að barn búi við vanrækslu eða ofbeldi af 

einhverju tagi. Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 er einnig sérstaklega kveðið á um 

tilkynningarskyldu þeirra sem starfa með börnum en í 17. gr. þeirra laga segir: 
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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 siðareglna um þagnarskyldu 

viðkomandi starfsstétta. 

Samkvæmt 12. gr barnaverndarlaga nr.80/2002 er það hlutverk 

barnaverndarnefnda að annast eftirlit með aðbúnaði og uppeldisskilyrðum barna. 

Einnig er það þeirra hlutverk að fylgja tilkynningum eftir og finna viðeigandi 

úrræði fyrir þær fjölskyldur sem um ræðir, samkvæmt þeim lögum sem þær starfa 

eftir. 
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3 Ofbeldi og vanræksla 

Dr. Freydís J. Freysteinsdóttir hefur unnið skilgreiningar og flokkunarkerfi í 

barnavernd, fyrir Barnaverndarstofu. Samkvæmt flokkunarkerfinu er misbresti 

sem orðið getur á umönnun og uppeldisskilyrðum barna skipt í tvo megin flokka, 

ofbeldi og vanrækslu (Barnaverndarstofa, e.d.b). 

 

3.1 Ofbeldi 

Það getur verið vandkvæðum bundið að skilgreina hvað felst í ofbeldi á 

nákvæman hátt þar sem flokkunarkerfi geta verið ólík. Það sem telst ofbeldi 

samkvæmt einu flokkunarkerfi flokkast ekki sem ofbeldi samkvæmt því næsta 

(Kay, J., 2003:18). 

Samkvæmt skilgreiningar og flokkunarkerfi í barnavernd, sem unnið er eftir hér á 

landi er ofbeldi útskýrt á þann hátt að það feli í sér athöfn sem leitt getur til skaða 

og stefnt þroska barns í hættu (Barnaverndarstofa, e.d.b). 

  

3.1.1 Tilfinningalegt/andlegt ofbeldi 

Með tilfinningalegu og andlegu ofbeldi er átt við athöfn sem leitt getur til skaða á 

sálrænum og andlegum þroska barns. Helstu afbrigði tilfinningalegs og andlegs 

ofbeldis eru munnlegt ofbeldi, afneitun, hunsun og skortur á hlýju og líkamlegri 

snertingu (Kay, J., 2003:34). Einnig er um tilfinningalegt eða andlegt ofbeldi að 

ræða þegar barn verður vitni að ofbeldi á milli foreldra þess og annarra 

fjölskyldumeðlima (Barnaverndarstofa, e.d.b). 

Því hefur verið haldið fram að andlegt ofbeldi sé skaðlegasta og um leið 

algengasta tegund ofbeldis gegn börnum og er talið að tilfinningalegt ofbeldi falli 

oft á tíðum í skuggann af öðrum tegundum ofbeldis vegna erfiðleika við að greina 

einkenni þess (Miller – Perrin og Perrin, 2007:203-204). Erfið eða truflandi 

hegðun hjá barni er oft fyrsta merki um að það sé beitt andlegu ofbeldi. Börn sem 
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beitt eru andlegu ofbeldi af sínum nánustu verða oft reið og sár yfir svikunum og 

taka reiði sína oftar en ekki út á öðrum utan heimilis, til dæmis innan leikskólans. 

Börn hegða sér yfirleitt ekki illa að ástæðulausu og í sumum tilfellum gæti 

ástæðan verið sú að um andlegt ofbeldi gagnvart barninu er að ræða. Það verður 

því að leita leiða til að túlka og fá skilning á hegðun barnsins, því ekki er líklegt 

að barnið sé tilbúið til að setjast niður og segja frá því sem er í gangi í lífi þess. 

Einkenni þess að barn býr við andlegt ofbeldi eru meðal annars að barn verður 

hlédrægt og einangrað. Sum börn sýna mikla reiði og sækjast eftir neikvæðri 

athygli með því að hegða sér illa, pissa undir eða ráðast á önnur börn. Truflun 

getur einnig orðið á svefnmynstri barnsins og breytingar geta orðið á matarlyst 

þess (Kay, J., 2003:65-68). 

 

3.1.2 Líkamlegt ofbeldi 

Börn eru oft þakin kúlum, marblettum og allskyns skrámum alveg frá því að þau 

byrja að ganga og þess vegna getur verið erfitt að meta hvaða áverkar eru 

tilkomnir vegna óhappa og hverjir hafa verið veittir viljandi. Með því að skoða vel 

áverka út frá því sem á að hafa komið fyrir má þó sjá hvort áverkarnir passa við 

lýsingu á óhappi. Mikilvægt er að kanna hvað olli áverkunum eins og t.d. hvenær 

börn detta og á hvað þau detta. Einnig er mikilvægt að taka aldur og þroskastig 

barns með í reikninginn þegar áverkar og ástæður þeirra er metið. Það er til dæmis 

óeðlilegt að barn sem ekki er farið að skríða eða ganga sé hruflað eða marið á 

hnjám (Kay, J., 2003:52). Líkamlegt ofbeldi gegn börnum á sér stað þegar 

fullorðnir meiða og veita börnum áverka vísvítandi eða forðast að veita þeim 

vernd fyrir líkamlegum skaða. Líkamlegt ofbeldi getur meðal annars verið 

barsmíðar, spörk, bruni, kæfingar, eitrun, barn hrist, eða því veittir áverkar með 

hlutum. Auk þess getur það birst þannig að þeir sem hafa umsjón með börnum 

hunsa einkenni sem bent gætu til veikinda (Barnaverndarstofa, e.d.b). 

Þekkt er að forsjáraðili reyni vísvitandi að valda slæmri heilsu barns. Slík hegðun 

kallast Munchausenheilkenni staðgengils e. Munchausen's syndrome by proxy 

(Kay, J., 2003:28,51-52). Munchausenheilkenni staðgengils er eitt afbrigði 

vanrækslu sem kemur fram á þann hátt að forsjáraðili gerir barni sínu upp 
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líkamleg eða andleg veikindi jafnvel þó svo ekkert ami að barninu. Forsjáraðilinn 

þrífst síðan á samúðinni og þeirri athygli sem fylgir í kjölfar hinna sviðssettu 

veikinda (Lasher, Louisa J., e.d.). 

Áverkar líkamlegs ofbeldis eru í mörgum tilfellum sýnilegir og birtast meðal 

annars í skrámum, marblettum, blöðrum og sárum. Oft getur verið um litla áverka 

að ræða og er því nauðsynlegt að athuga samræmi frásagnar barns og foreldris um 

hvernig áverkarnir urðu til (Barnaverndarstofa, e.d.b). Eðlilegir áverkar vegna 

falls koma yfirleitt á framhluta líkamans og á staði þar sem grunnt er á bein eins 

og á hné, hendur, sköflunga, olnboga, enni, kinnbein og nef.  Marblettir á mýkri 

stöðum líkamans, svo sem á kinnum, lærum, maga, rassi, brjóstkassa eða á baki 

eru líklegri til að hafa komið af öðrum orsökum en óhappi þó svo að það sé ekki 

algilt (Kay, J., 2003:51-52). 

Meðal þeirra áverka sem geta gefið til kynna að barn sé beitt ofbeldi eru marblettir 

sem líkjast fingraförum á líkama barns, höndum þess og fótleggjum. En slíkir 

marblettir geta bent til þess að einhver hafi gripið harkalega í barnið. Mar sem 

líkist lófafari eða einhverjum hlut má að líkindum rekja til þess að barn hafi verið 

slegið eða lamið. Marblettir í kinnum geta verið merki um að að gripið hafi verið 

harkalega um andlit barnsins, t.d. í þeim tilgangi að stöðva grát. Marblettir á barni 

sem ekki er farið að skríða eða ganga eru alltaf grunsamlegir og brunasár sem hafa 

reglulegar útlínur geta bent til þess að barn hafi verið brennt viljandi t.d. með 

sígarettuglóð. Brunasár sem koma fyrir slysni eru yfirleitt óregluleg í laginu. 

(Kay, J.,2003:55).  

 

3.1.3 Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðislegt ofbeldi gagnvart barni getur meðal annars falið í sér kynferðislega 

athöfn gagnvart barni eða með barni innan 15 ára aldurs hvort sem það er með eða 

án vilja barnsins og jafnframt kynferðislega athöfn gagnvart eða með barni 15 ára 

eða eldra án vilja barnsins. Kynferðislegt ofbeldi getur einnig falist í því að barn 

er látið horfa á klámefni og að þuklað sé á kynfærum þess innanklæða 

(Barnaverndarstofa, e.d.c). Einnig er um kynferðislega misnotkun að ræða þegar 
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börn eru látin taka þátt í kynferðislegri athöfn eða leik með valdameiri aðila. 

Misjafnt er hvort kynferðisleg misnotkun á barni eigi sér stað innan heimilis eða 

utan þess en algengast er þó að þeir sem brjóta þannig gegn barni tengist 

fjölskyldu þess. Gerendur í slíkum málum geta meðal annars verið foreldrar, bæði 

líffræðilegir og stjúpforeldrar, systkini, ættingjar eða vinir, kennarar, nágrannar 

eða einhver sem er barninu ókunnugur (Umboðsmaður barna, e.d). 

 

3.2 Vanræksla á börnum 

Sérfræðingar eru sammála um að vanræksla á börnum birtist á mismunandi vegu 

og má skipta henni upp í eftirfarandi flokka, líkamleg vanræksla, vanræksla 

varðandi nám, vanræksla sem tengist þroska barnsins og tilfinningaleg vanræksla. 

Einnig getur vanræksla átt sér stað áður en barn fæðist (Miller – Perrin og Perrin, 

2007:170). 

Samkvæmt skilgreiningar og flokkunarkerfi Barnaverndarstofu felur vanræksla í 

sér skort á nauðsynlegri athöfn og er talið líklegt að skortur á þessari athöfn leiði 

af sér skaða á þroska barnsins (Barnaverndarstofa, e.d.b).  

Erfitt getur verið að greina einkenni vanrækslu nákvæmlega, meðal annars vegna 

þess að börn sem koma frá efnaminni heimilum geta borið merki um vanrækslu 

þrátt fyrir að foreldrar séu að reyna sitt besta. Sérstaklega er hér átt við klæðaburð 

og hreinlæti þar sem foreldrar hafa ekki efni á að mæta öllum þörfum barnsins. Þó 

svo að vanræksla sé oft tengd við fátækt verður hennar einnig vart hjá börnum 

sem búa við þannig aðstæður að forráðamenn ættu að geta sinnt þörfum barnsins 

(Kay, J.,2003:43-44). 

 

3.2.1 Líkamleg vanræksla 

Líkamleg vanræksla felur í sér að barn fær ekki líkamlegum þörfum sínum 

uppfyllt á borð við fæði, klæði, hreinlæti og öruggt húsaskjól. Einnig flokkast það 

sem líkamleg vanræksla þegar barn fær ekki notið viðeigandi heilbrigðisþjónustu 
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og foreldrar sinna því ekki að fara með barn sitt til læknis (Miller – Perrin og 

Perrin, 2007:170). Með þessu er átt við að barn fær til að mynda ekki fæði sem er 

nauðsynlegt fyrir þroska, heilsu og velferð þess. Barn er ekki nægilega vel klætt, 

miðað við heilsu og aðstæður. Hreinlæti barns er alvarlega ábótavant, til dæmis ef 

barn er baðað sjaldan, tennur þess eru illa hirtar og fatnaður þess mjög óhreinn. 

Líkamleg vanræksla felur einnig í sér að barn fer á mis við öruggt og gott 

húsaskjól, sem talið er vera nauðsyn fyrir heilsu og velferð þess 

(Barnaverndarstofa, e.d.b). 

 

3.2.2 Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit 

Samkvæmt skilgreiningar og flokkunarkerfi Barnaverndarstofu, fellur það undir 

vanrækslu varðandi umsjón og eftirlit barna þegar foreldrar eða forsjáraðili hefur 

brugðist skyldu sinni og með því stofnað öryggi barns og velferð þess í hættu. 

Þetta birtist meðal annars í því að ónægilegt eftirlit er haft með barninu. 

Forsjáraðilinn er til staðar en fylgist ekki með barninu og er ekki vakandi fyrir 

hættum sem það gæti lent í. Einnig er um að ræða vanrækslu af þessu tagi verði 

barn vitni að líkamlegu- eða kynferðislegu ofbeldi af hálfu foreldris eða 

forsjáraðila gagnvart öðru barni, milli beggja foreldra eða milli foreldra og annars 

fullorðins aðila. Óhófleg neysla forsjáraðila á áfengi eða öðrum vímuefnum fellur 

undir þessa skilgreiningu vanrækslu þó svo að annar aðbúnaður barnsins sé 

viðunandi. Það telst einnig vera vanræksla varðandi umsjón og eftirlit ef barn er 

skilið eftir eitt tímabundið án eftirlits nokkurs aðila. Nauðsynlegt er að meta hvert 

tilfelli fyrir sig, en sem viðmiðun gæti það talist vanræksla ef börn fimm ára og 

yngri eru skilin eftir ein (Barnaverndarstofa, e.d.b). 

 

3.2.3 Vanræksla varðandi nám 

Samkvæmt Miller - Perrin og Perrin (2007:170) er vanræksla varðandi nám 

skilgreind sem brestur á að veita barni nauðsynlega reynslu sem hæfir þroska 

þess, svo sem viðunandi tækifæri sem stuðla að námi þeirra og vitsmunaþroska. 
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Vanræksla af þessu tagi birtist einnig í því að börn fara á mis við skólagöngu, 

hvort sem um ræðir leik- eða grunnskóla, vegna þess að forsjáraðilar sjá ekki til 

þess að koma þeim í skólann (Kay, J., 2003:43). 

 

3.2.4 Tilfinningaleg/andleg vanræksla 

Tilfinningaleg eða andleg vanræksla felur í sér skort á tilfinningalegri örvun, 

öryggi og hvatningu. Hún getur meðal annars birst í því að forsjáraðilar eru ekki 

til staðar fyrir barnið og veita því ekki stuðning. Önnur birtingarmynd er að 

forsjáraðilar eru sinnulausir gagnvart barninu og hafna því jafnvel (Miller - Perrin 

og Perrin,2007:175). 

Samkvæmt skilgreiningar og flokkunarkerfi Barnaverndarstofu getur 

tilfinningaleg og andleg vanræksla birst í því að forsjáraðili svarar ekki barninu 

ítrekað þegar barnið reynir að ná sambandi við hann og þegar greinilegur skortur 

er á tengslamyndun milli barns og forsjáraðila (Barnaverndarstofa, e.d.b). 

 

3.3 Afleiðingar ofbeldis og vanrækslu 

Barn sem býr við líkamlegt ofbeldi eða vanrækslu getur orðið fyrir víðtækum 

áhrifum af völdum þess. Auk líkamlegs skaða, getur það einnig valdið andlegum 

skaða og haft áhrif á þroska barnsins. Líkamlegur skaði felst einkum í áverkum 

sem barn hlýtur bæði útvortis sem og innvortis eftir að hafa orðið fyrir líkamlegu 

ofbeldi (Giardino, Angelo P., Cindy W. Christian, Eileen R. Giardino, 1997:17). 

Alvarlegustu tilfellin af ofbeldi geta leitt til dauða barns eða varanlegrar 

örkumlunar (Walker, C. Eugene, Barbara L. Bonner, Keith L. Kaufman, 1988:33). 

Líkamlegt ofbeldi getur einnig orsakað seinkaðan þroska hjá barni, bæði andlegan 

og líkamlegan og kemur þessi seinkaði þroski oft í ljós þegar barn fer í skóla, 

hvort sem um ræðir leik- eða grunnskóla. Börn sem beitt hafa verið líkamlegu 

ofbeldi eða vanrækslu dafna ekki sem skildi og kemur það oft fram í lélegri 

líkamsbyggingu, bæði hvað varðar hæð og þyngd. Þessi börn eru jafnframt 

viðkvæmari fyrir ýmsum sjúkdómum og sýkingum ásamt því að vera 
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veikbyggðari en önnur börn. Erfitt getur reynst að greina líkamlegar afleiðingar 

vanrækslu þar sem þær eru oft vægari en þær sem orsakast af ofbeldi (Kay, 

J.,2003:125). 

Andlegum áhrifum ofbeldis og vanrækslu má skipta upp í tvo flokka, innri og ytri 

áhrif hegðunarvandkvæða. Með innri áhrifum er átt við að einstaklingur sýnir 

meðal annars einkenni kvíða og hlédrægni. Ytri áhrif birtast gjarnan í 

árárashneigð og ögrandi framkomu. Algengara er að drengir sýni ytri áhrif 

hegðunarvandkvæða á meðan innri áhrif þeirra eru algengari á meðal stúlkna. 

Þessi einkenni sem áður hafa verið talin upp geta á endanum leitt til geðrænna 

vandamála á borð við þunglyndi og má leiða að því líkum að því alvarlegri sem 

brotin eru og því lengur sem ofbeldið eða vanrækslan á sér stað, því alvarlegri 

verði afleiðingarnar (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005:18). 

Börn sem alast upp í óstöðugu og óöruggu umhverfi, til dæmis á heimili þar sem 

ofbeldi á sér stað, geta þróað með sér hæfni til að átta sig á hugarástandi 

gerandans sem leiðir til þess að þau eru alltaf í viðbragðsstöðu (Kay, J., 

2003:126). 

Börn sem verður vitni að ofbeldi á heimili sínu verða einnig fyrir skaða og getur 

það leitt til þess að þau verða árásarhneigð og sýna andfélagslega hegðun og 

beinist hún oft gegn félögum eða systkinum. Slíkt er algengara meðal drengja, þó 

svo að stúlkur sýni líka þessa tilhneigingu. Tilfinningaleg vandamál eru einnig 

algeng meðal barna sem verða vitni að ofbeldi innan heimilis, þar má helst nefna 

þunglyndi og lítið sjálfsálit (Ingólfur V. Gíslason, 2008:95). 
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4 Rannsókn 

4.1 Aðferð 

Árið 2007 gerði Sandra Anne Marie Vachon samskonar rannsókn í leikskólum á 

Selfossi. Leitað var til Söndru eftir leyfi fyrir notkun á spurningalista sem hún 

vann fyrir rannsókn sína í því skyni að bera niðurstöður saman við rannsókn 

hennar og veitti hún góðfúslegt leyfi (sjá Viðauka A). Þá veittu fræðslustjóri og 

leikskólafulltrúi Skóladeildar Akureyrarbæjar, þau Gunnar Gíslason og 

Hrafnhildur Sigurðardóttir leyfi fyrir framkvæmd rannsóknarinnar í leikskólum 

Akureyrarbæjar. Undirtektir þeirra voru mjög góðar og fylgir skriflegt leyfi hér 

með í viðauka B. Akureyrarbær rekur ellefu leikskóla og af þeim voru níu með í 

rannsókninni, vegna tengsla Önnu Egilsdóttur við einn leikskólann var ákveðið að 

undanskilja hann frá rannsókninni en ekkert svar barst frá einum leikskóla. 

Spurningarblöð voru afhent leikskólastjórum á mánudegi og þeim gefin vika til að 

biðja sína starfsmenn að svara spurningunum. Þeir starfsmenn sem voru beðnir að 

svara, voru þeir sem hafa bein samskipti daglega við börnin þ.e.a.s. allir nema 

leikskólastjórar og þeir sem starfa við ræstingar og í mötuneytum. Með listunum 

fylgdu tóm ómerkt umslög sem starfsmenn settu spurningalistann í að lokinni 

svörun, leikskólastjórar réðu sjálfir hvernig þeir háttuðu því hvenær fólk fékk 

listana, einu fyrirmælin voru að eftir sjö daga yrðu þeir sóttir.  

Alls voru 152 spurningalistar sendir út og tilbaka komu 129 útfylltir 

spurningalistar sem er 85% svarhlutfall.  

Spurningalistunum var skipt í þrjá meginflokka. Spurningar frá númer 1 – 4  voru 

almennar spurningar þ.e. aldur, kyn, menntun og starfsaldur. Þekkingartengdar 

spurningar voru frá númer 5 – 7 en í þeim var spurt hvort fólk hefði verið upplýst 

um tilkynningarskyldu, einkenni ofbeldis og/eða vanrækslu og hvort bækur og 

bæklingar væru til í leikskólanum. Síðasti flokkurinn sneri að ofbeldi og 

vanrækslu á börnum og voru það spurningar frá 8 – 15 þar sem spurt var almennt 

um tilkynningar og grun á ofbeldi og/eða vanrækslu og reynslu fólks af því. Í 

lokaspurningunni var spurt hvort fólk teldi það siðferðislega rétt að tilkynna um 

ofbeldi og /eða vanrækslu og þá afhverju eða afhverju ekki. Listunum var safnað 
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saman og hver listi var fylltur inn í töflu sem útbúin var í forritunu Excel og 

niðurstöður reiknaðar í því forriti.  

 

4.2 Niðurstöður könnunar  

Í þessum kafla verður fjallað um þær niðurstöður sem fengust út úr 

spurningalistunum sem lagðir voru fyrir starfsfólk í leikskólum Akureyrarbæjar. 

Niðurstöðurnar verða settar upp í lýsandi myndir og fjallað verður um hverja 

mynd út frá niðurstöðunum. 

 

Mynd 1. Aldursskipting þátttakenda 

Af þeim 85% sem svöruðu könnuninni voru 126 konur eða 98% og 3 karlar 2%. 

Aldursskipting þátttakenda var á þann veg að flestir, 51 einstaklingar voru á 

aldursbilinu 31-40 eða 39,53%. Næst stærsti aldurshópurinn var 41-50 ára, en í 

þeim aldurshópi voru 36 einstaklingar eða 27,91%. Þriðji stærsti aldurshópurinn 

var 21-30 ára, honum tilheyrðu 25 einstaklingar eða 19,38%. Í aldurshópnum 51-

60 ára voru 15 einstaklingar eða 11,63%. Fæstir eða einungis einn tilheyrði 

aldurshópnum 60=<. Einn þátttakandi svaraði ekki þessari spurningu. 

21-30

31-40

41-50

51-60
60=< Ekki svarað

Aldur
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Mynd 2. Starfsaldur þátttakenda 

Flestir þátttakendur höfðu starfsaldurinn 11=<, alls 46 einstaklingar eða 35,66%. 

Fast á hæla þeim komu þeir sem höfðu starfað í 2-5 ár, en þeim hópi tilheyrðu 45 

einstaklingar eða 34,88%. Þriðji stærsti hópurinn voru þeir sem höfðu starfað í 6-

10 ár, samtals 30 einstaklingar eða 23,26%. Fæstir höfðu starfað í <=1 ár, en það 

voru einungis átta sem tilheyrðu þeim hópi, eða 6,20%. 

 

<=1 ár

2-5 ár

6-10 ár

11=<

Starfsaldur
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Mynd 3. Menntunarstig þátttakenda 

Flestir þeir sem svöruðu könnuninni voru menntaðir leikskólakennarar, en þeir 

voru 75 eða 58,14% af heildinni. Fjöldi þeirra sem höfðu 

grunnskólakennaramenntun voru tveir eða 1,55%. Níu einstaklingar höfðu bæði 

grunn-og leikskólakennaramenntun eða 6,98%. Með aðra háskólamenntun voru 

12 einstaklingar eða 9,30% en samtals voru 75,97% með háskólamenntun. Annar 

stærsti hópurinn voru þeir sem höfðu grunnskólapróf en hann taldi 21 einstakling 

eða 16,28%. Þeir sem höfðu stúdentspróf voru 8 eða 6,20%. Einn einstaklingur 

var iðnmenntaður og einn merkti við aðra menntun eða 0,78% í hvorum hópi. 
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Mynd 4. Hlutfall starfsmanna sem voru upplýstir um einkenni ofbeldis eða vanrækslu. 

Í spurningu 5 var spurt hvort þátttakendur hefðu verið upplýstir af leikskólastjóra, 

eða öðrum starfsmanni, um einkenni ofbeldis eða vanrækslu á börnum þegar þeir 

hófu störf hjá leikskólanum. Þrír einstaklingar, eða 2,33% svöruðu ekki 

spurningunni. Langflestir, eða 101 einstaklingur, sögðust ekki hafa verið upplýstir 

um einkenni ofbeldis og vanrækslu þegar þeir hófu störf, eða 78,29% af heildinni. 

Þar á eftir komu 16 einstaklingar sem mundu það ekki eða 12,40%. Játandi 

svöruðu 9 einstaklingar eða 6,98%. 
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Mynd 5. Eru til gögn í leikskólanum tengd ofbeldi og/eða vanrækslu 

Í spurningu 6 voru þátttakendur ynntir eftir því hvort leikskólinn ætti til gögn, 

bækur eða bæklinga þar sem fjallað væri um ofbeldi og/eða vanrækslu á börnum. 

Hundrað og ellefu þátttakendur svöruðu spurningunni játandi eða 86,05%. Fjórtán 

einstaklingar vissu það ekki eða 10,85%. Einn svaraði neitandi og þrír svöruðu 

ekki spurningunni eða 2,33% þeirra sem tóku þátt í könnuninni. 
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Mynd 6. Hlutfall starfsmanna sem voru upplýstir um tilkynningarskylduna 

Í spurningu 7 voru þátttakendur spurðir að því hvort þeir hefðu verið upplýstir um 

lög og reglur varðandi skyldu starfsmanna leikskóla að tilkynna um ofbeldi eða 

vanrækslu á börnum til barnaverndarnefnda sbr. 17.gr. barnaverndarlaga 

nr.80/2002. Rúmlega helmingur eða 65 einstaklingar svöruðu játandi en 32,56% 

svöruðu neitandi eða 42 einstaklingar. Sautján einstaklingar mundu það ekki eða 

13,18%. Fimm einstaklingar svöruðu ekki eða 3,88%. 
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Mynd 7. Hvaða aðili er ábyrgur fyrir því að tilkynna til barnaverndar 

Í spurningu 8 voru þátttakendur spurðir hver þeir teldu að ætti að sjá um að 

tilkynna ofbeldi eða vanrækslu á börnum. Sextíu og sex einstaklingar eða 51,16% 

töldu það vera í verkahring leikskólastjóra. 18,60% eða 24 einstaklingar svöruðu 

að það væri hlutverk deildarstjóra. Einn einstaklingur taldi það vera hlutverk 

starfsmanna leikskólans. Þrjátíu og fjórir einstaklingar eða 26,36% merktu við 

annað og af þeim skrifuðu 19 manns að leikskólastjóri og deildarstjóri bæru 

sameiginlega ábyrgð á slíkum tilkynningum. Þá töldu átta einstaklingar að 

leikskólastjóri, deildarstjóri og starfsmaður ættu að sjá um að tilkynna um ofbeldi 

eða vanrækslu á börnum og þrír töldu það vera hlutverk sérkennslustjóra. 
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Mynd 8. Hlutfall starfsmanna sem hefur grunað að barn sæti ofbeldi og/eða vanrækslu 

Í spurningu 9 voru þátttakendur spurðir að því hvort þá hefði grunað að barn sætti 

ofbeldi eða vanrækslu. Áttatíu og þrír einstaklingar eða 64,34% hafði grunað að 

barn sætti ofbeldi eða vanrækslu. Þrjátíu og einn einstaklingur sagðist ekki hafa 

grunað slíkt, eða 24,03%. Átta einstaklingar eða 6,20% svöruðu því að þeir vissu 

það ekki og 7 svöruðu ekki eða 5,43%. Af þeim áttatíu og þremur einstaklingum 

sem höfðu grunað ofbeldi eða vanrækslu gagnvart barni voru 61 þeirra 

leikskólakennaramenntaðir.  
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Mynd 9. Hlutfall starfsmanna sem hafa tilkynnt ofbeldi og/eða vanrækslu 

Í spurningu 10 var spurt hvort þátttakendur hefðu tilkynnt um ofbeldi eða 

vanrækslu og einnig hverjum hafi verið tilkynnt og ástæðu tilkynningar. Níutíu og 

sex manns eða 74,2% sögðust ekki hafa tilkynnt um ofbeldi eða vanrækslu. Þrjátíu 

og tveir einstaklingar sögðu já við þessari spurningu, eða 24,81%. Af þeim sem 

svöruðu játandi, sögðust sautján einstaklingar hafa tilkynnt beint til 

barnaverndarnefndar. Í hinum tilfellunum var ýmist tilkynnt til deildarstjóra eða 

leikskólastjóra. Átján einstaklingar sögðu ástæðu tilkynningar hafa verið grun um 

vanrækslu, fimm nefndu kynferðislegt ofbeldi sem ástæðu tilkynningar og tveir 

nefndu andlegt og líkamlegt ofbeldi sem ástæðu. Fimm einstaklingar tilgreindu 

enga ástæðu fyrir tilkynningum sínum. Af þeim 32 einstaklingum sem höfðu 

tilkynnt voru 27 leikskólakennarar. 
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Mynd 10. Samanburður þeirra sem sögðu já við spurningu 9 og 10 

Mynd 10 sýnir samanburð milli þeirra sem sögðust hafa grunað að barn yrði fyrir 

ofbeldi eða vanrækslu og þeirra sem sögðust hafa tilkynnt um slíkt. Af þeim 

64,34% sem höfðu grun um ofbeldi eða vanrækslu höfðu 26,65% tilkynnt um slíkt 

eða 32 einstaklingar. Helmingur þeirra sem sögðust hafa tilkynnt um grun sinn, 

tilkynntu beint til barnaverndarnefndar en aðrir gerðu yfirmanni eða öðrum 

samstarfsmanni viðvart. 
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Mynd 11. Samskipti við foreldra 

Í spurningu 11 voru þátttakendur spurðir um samskipti sín við foreldra. Jafnmargir 

töldu samskipti sín við foreldra vera mjög góð eða góð, 64 einstaklingar í hvorum 

hóp eða 49,61%. Einn einstaklingur merkti við svarmöguleikann hlutlaus. Enginn 

merkti við að að hann hefði slæm eða mjög slæm samskipti við foreldra.   
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Mynd 12. Áhrif tilkynninga á samskipti við foreldra 

Í spurningu 12 voru þátttakendur spurðir að því hvort þeir teldu tilkynningar hafa 

áhrif á samskipti sín við foreldra. Stærsti hópurinn, alls 65 einstaklingar eða 

50,39% svöruðu játandi. Næst á eftir þeim komu 40 einstaklingar eða 31,01% sem 

sögðust ekki vita það og 23 einstaklingar eða 17,83% svöruðu neitandi og töldu 

tilkynningar ekki hafa áhrif á samskiptin. Einn þátttakandi svaraði ekki 

spurningunni. 
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Mynd 13. Svarhlutfall við spurningu 13 

Í spurningu 13 voru þátttakendur beðnir um að haka við alla þá möguleika sem 

þeir töldu sig hafa vitneskju eða grun um. Hundrað og tveir þátttakendur eða 79% 

svöruðu spurningunni. Tuttugu og sjö þátttakendur eða 21% svöruðu henni ekki. 

Á mynd 14 má sjá sundurliðun á svörum þátttakenda. 
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Mynd 14. Hlutfallsleg svörun í spurningu 13 

Mynd 14 sýnir svarhlutfall þeirra sem svöruðu spurningu 13, en í þeirri spurningu 

gafst þátttakendum tækifæri til að merkja við allar þær aðstæður sem þeir töldu 

sig hafa vitnestkju eða grun um að barn byggi við. Flestir þeirra sem svöruðu 

spurningunni töldu sig hafa vitneskju eða grun um að foreldrar ættu í erfiðleikum 

vegna fjárhagsvanda eða 71,57%. Næst flestir merktu við vangetu forráðamanna 

eða 40,20%. Þar á eftir komu geðræn vandamál en 45,10% töldi sig hafa vitneskju 

eða grun um að foreldrar ættu í erfiðleikum vegna slíkra vandamála. 25,50%  

merktu við fíkniefnaneyslu. Næst á eftir fíkniefnaneyslunni kom alkahólismi en 

23,53% merktu við þann valmöguleika. Langfæstir eða 4,90% af þeim sem tóku 

afstöðu til spurningarinnar töldu sig hafa vitneskju eða grun um heimilisofbeldi. 

3,92% þátttakenda merktu við annað og nefndu vanrækslu sem ástæðu. Rétt er að 

taka fram að í þessari spurningu gafst þátttakendum kostur á að merkja við fleiri 

en einn svarmöguleika. 
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Mynd 15. Er tilkynning brot á þagnarskyldu 

Í spurningu 14 voru þátttakendur spurðir hvort þeir teldu að með því að tilkynna 

um ofbeldi eða vanrækslu á börnum væru þeir að brjóta trúnað og þá 

trúnaðarskyldu sem þeir gengust undir við upphaf starfs. Mikill meirihluti svaraði 

þessu neitandi, samtals 119 einstaklingar eða 92,25% eins og mynd 15 sýnir. Tíu 

einstaklingar sögðust ekki vita það eða 7,75%. Enginn þátttakandi taldi það brot á 

trúnaði og trúnaðarskyldu að tilkynna um ofbeldi eða vanrækslu á börnum. 
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Mynd 16. Fjöldi þeirra sem telja siðferðislega rétt að tilkynna 

Í spurningu 15 voru þátttakendur spurðir að því hvort þeir teldu það siðferðislega 

rétt að tilkynna um ofbeldi eða vanrækslu á börnum. Einnig voru þeir beðnir um 

að útskýra afstöðu sína. Yfirgnæfandi meirihluti var á þeirri skoðun að það væri 

siðferðislega rétt að tilkynna um slíkt, samtals 127 einstaklingar eða 98,45%. 

Tveir einstaklingar svöruðu ekki spurningunni eða 1,55%. Átta einstaklingar af 

þeim 127 sem svöruðu spurningunni játandi útskýrðu ekki afstöðu sína eða 6,3%. 

Í flestum svörunum kom fram að það væri á ábyrgð fullorðinna að vernda 

hagsmuni barna og að það væri réttur þeirra að fá að njóta vafans.  
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5 Umræður  

Þegar litið er á niðurstöður rannsóknarinnar eru svörin við almennu spurningunum 

að miklu leyti eins og við mátti búast. Á Akureyri er ekki mikill skortur á 

leikskólakennurum, menntunnarstig þátttakenda var því almennt hátt, en 76% 

þátttakenda höfðu háskólamenntun af einhverju tagi. Samtals voru 66,67% 

þátttakenda með leik- og/eða grunnskólakennaramenntun og 65,12% þeirra sem 

þátt tóku voru menntaðir leikskólakennarar. Í sambærilegri rannsókn Söndru M. 

Vachon sem gerð var á Selfossi árið 2007 voru 47% þeirra sem svöruðu með 

háskólamenntun af einhverju tagi og af þeim voru 37% menntaðir 

leikskólakennarar (Sandra Anne Marie Vachon, 2007). Starfsaldur var einnig 

mjög ólíkur, en á Akureyri er hann mun hærri en hann var á Selfossi 2007. Í 

þessari rannsókn kom fram að flestir höfðu starfað í 11 ár eða meira og þar á eftir 

þeir sem höfðu starfað í 2-5 og 6-10 ár. Aðeins átta einstaklingar höfðu starfað í 

eitt ár eða skemur. Á Selfossi var starfsaldurinn mun lægri. Þar var algengasti 

starfsaldurinn, líkt og í þessari rannsókn 11 ár eða meira, en þar á eftir kom mikill 

fjöldi þátttakenda sem starfað hafði í eitt ár eða minna (Sandra Anne Marie 

Vachon, 2007). Menntun og starfsaldur þátttakenda er því nokkuð ólíkur þegar 

niðurstöður rannsóknanna eru bornar saman. Má leiða að því líkum að slíkt hafi 

áhrif á þekkingu þátttakanda á einkennum ofbeldis og vanrækslu sem og 

tilkynningarskyldunni.    

Niðurstöðurnar voru mjög svipaðar í þekkingartengdu spurningunum. Það vakti 

athygli að starfsfólk virtist í mörgum tilfellum ekki vera upplýst um einkenni 

ofbeldis og vanrækslu af hálfu yfirmanna sinna þegar það hóf störf. Niðurstöður 

sýndu  að 78,29% voru ekki upplýstir um einkenni ofbeldis eða vanrækslu, sem 

eru svipaðar niðurstöður og komu fram á Selfossi en þar höfðu um 80% 

þátttakanda ekki verið upplýstir (Sandra Anne M. Vachon 2007). Svörin voru 

hinsvegar mjög ólík þar sem spurt var hvort gögn, bækur eða bæklingar væru til í 

leikskólanum, því svöruðu 86% játandi í þessarri rannsókn en í niðurstöðum frá 

Selfossi voru það einungis 36% sem svöruðu játandi (Sandra Anne M. Vachon 

2007). Það er því greinilegt að þó svo að starfsfólk í leikskólum Akureyrarbæjar 

hafi ekki verið upplýst um einkenni ofbeldis og vanrækslu, þá eru gögn tengd 

þeim málum til í leikskólunum. Þegar spurt var hvort einstaklingar hefðu verið 
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upplýstir um tilkynningarskyldu þeirra sem starfa með börnum, sýndu niðurstöður 

að einungis helmingur þátttakenda var upplýstur. Það er nokkuð svipað hlutfall og 

það sem fram kom í rannsókninni á Selfossi, þar sem 31% þátttakenda voru 

upplýstir (Sandra Anne Marie Vachon, 2007).  Það er sláandi að svo fáir hafi 

verið upplýstir um einkenni ofbeldis og vanrækslu sem og um 

tilkynningarskylduna, en mjög jákvætt er að fræðslugögn um þessi mál eru til í 

leikskólum Akureyrarbæjar og að meirihluti starfsfólksins viti af þeim. Í báðum 

rannsóknum kom fram að rúmlega helmingur þeirra þátttakenda sem sögðust hafa 

verið upplýstir um tilkynningaskylduna, hafði leikskólakennaramenntun.  

Samkvæmt þessum niðurstöðum þá hafa gögnin ekki verið kynnt starfsfólki við 

upphaf starfs en mjög mikilvægt er að það sé gert. Upplýsa ætti nýtt starfsfólk um 

slík gögn þegar það hefur störf og því falið að lesa það sem til er. Slík gögn gætu 

átt heima í starfsmannahandbók og verið mikilvægur þáttur í því sem rætt er um í 

fyrsta samtali við leikskólastjóra. Tilkynningarskyldu þeirra sem starfa með 

börnum er jafn brýnt að kynna og þagnarskylduna. Mikilvægt er að kennarar hafi 

þekkingu á einkennum ofbeldis og vanrækslu til að geta greint þau og brugðist við 

á réttan hátt. Til eru ýmsar bækur sem fjalla um þessi mál eins og Verndum þau 

eftir Ólöfu Ástu Farestveit og Þorbjörgu Sveinsdóttur auk þess sem upplýsingar er 

að finna á heimasíðu Barnaverndarstofu. Þá geta starfsmenn leikskóla leitað 

ráðgjafar hjá Barnaverndarstofu og barnaverndarnefndum sveitarfélaga.  

Miðað við hversu fáir þátttakendur höfðu verið upplýstir um einkenni ofbeldis og 

vanrækslu og um tilkynningarskylduna komu niðurstöðurnar ekki á óvart þegar 

þátttakendur voru spurðir hver þeir teldu að ætti að sjá um að tilkynna til 

barnaverndarnefnda. Svörin voru mismunandi og það vakti athygli að ekki voru 

allir á sama máli um að leikskólastjóri ætti að sjá um að tilkynna grun um ofbeldi 

og/eða vanrækslu til barnaverndarnefnda, þrátt fyrir samræmdar verklagsreglur 

fyrir leikskóla Akureyrarbæjar sem kveða á um  að leikskólastjóri hafi það 

hlutverk að tilkynna mál fyrir hönd leikskólans (Sjá viðauka E). Svörin gefa til 

kynna að ekki er allt starfsfólk nægilega vel upplýst um verklagsreglurnar, þar 

sem einungis 51,16% þátttakenda töldu að leikskólastjórinn ætti að sjá um að 

tilkynna til barnaverndarnefnda. Sé þetta borið saman við rannsóknina sem gerð 

var á Selfossi kemur í ljós að mikill munur er á svörum, en í þeirri rannsókn töldu 
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84,34% svarenda að leikskólastjóri ætti að sjá um tilkynningar til 

barnaverndarnefnda (Sandra Anne Marie Vachon, 2007).  

Þó skortur virðist vera á upplýsingagjöf til starfsfólks þá er greinilegt  að það er 

meðvitað um einkenni ofbeldis og vanrækslu þar sem 64,34% svöruðu því að þeir 

hefðu haft grun um að barn sætti ofbeldi eða vanrækslu. Þetta er ekki í samræmi 

við það sem fram kom í sambærilegri rannsókn frá árinu 2007. En þar sögðust 

einungis 39% þátttakenda hafa grunað slíkt (Sandra Anne Marie Vachon, 2007). 

Það gefur til kynna að allmargt starfsfólk í leikskólum Akureyrarbæjar er með 

einkennin í huga og að það er vakandi fyrir þeim í starfi sínu. Þrátt fyrir að svo 

marga hafi grunað, þá svöruðu einungis 24,81% því til að þeir hefðu tilkynnt um 

ofbeldi eða vanrækslu. Leiða má líkum að því að menntun starfsfólks hafi áhrif á 

þennan mun sem birtist milli rannsókna, en eins og áður hefur komið fram er 

hlutfall menntaðra leikskólakennara á Akureyri mun hærra en hlutfall þeirra á 

Selfossi þegar rannsóknin var gerð þar (Sandra Anne Marie Vachon, 2007). 

Leikskólakennarar hafa fengið fræðslu í námi sínu og ættu því að vera betur í 

stakk búnir til að greina einkenni ofbeldis og vanrækslu. Af þeim 64,34% eða 83 

einstaklingum sem höfðu haft grun um að barn sætti ofbeldi eða vanrækslu þá 

voru 61 þeirra leikskólakennarar og af þeim 32 einstaklingum sem höfðu tilkynnt 

voru 27 leikskólakennarar. Þar sem spurt var hverjum hefði verið tilkynnt og 

ástæðu tilkynningarinnar, má sjá að helmingurinn af þeim sem það gerðu, höfðu 

tilkynnt beint til  barnaverndarnefnda á meðan hinn helmingurinn sagðist hafa gert 

næsta yfirmanni viðvart. Þetta er í samræmi við þær tölur sem koma frá 

Barnaverndarstofu um tilkynningar frá leikskólum. En þær eru í miklum 

minnihluta af öllum þeim tilkynningum sem berast. Árið 2009 bárust 9.299 

tilkynningar til barnaverndarnefnda og af þeim voru 196 eða 2,1% frá leikskólum 

(Barnaverndarstofa, 2010a). Í verklagsreglum um tilkynningarskyldu starfsmanna 

í leik-, grunn- og framhaldsskólum kemur fram að tilkynna skuli allan rökstuddan 

grun, ekki aðeins staðfestar sannanir. Það er síðan barnaverndarnefndar að meta 

hvort grunur sé nægilega vel rökstuddur og taka síðan ákvörðun um að kanna 

málið frekar (Barnaverndarstofa, e.d.c).  

Þó að margir þátttakendur hafi haft grun um að barn byggi við ofbeldi eða 

vanrækslu þá er sláandi að svo lítill hluti af þeim hafi  tilkynnt grun sinn. Ótti við 
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skort á sönnunum getur leitt til þess að starfsfólk veigri sér við að aðhafast á 

einhvern hátt hafi þeir grun um að barn búi við ófullnægjandi aðstæður og telja sig 

jafnvel skorta áþreifanlegar sannanir máli sínu til stuðnings. Því er mikilvægt að 

starfsfólk geti ráðfært sig við aðra ef grunur liggur fyrir um að barn sæti ofbeldi 

eða vanrækslu og að mikilvægt sé að hlusta á sjálfan sig þegar grunur vaknar og 

bera hann undir aðra (Guðrún Kristinsdóttir, 2008:26-27). Velta má upp fleiri 

ástæðum fyrir því að starfsfólk ræðir ekki grun sinn og hvað það er sem veldur því 

að svo fáar tilkynningar berast frá leikskólum. Ein ástæðan gæti verið sú að 

samskipti við foreldra eru mjög náin og að áhrif af íhlutun barnaverndarnefnda sé 

eitthvað sem starfsfólk óttast að hafi áhrif á samskipti við foreldra. Það má vel 

merkja á niðurstöðum úr rannsókninni en rúmlega helmingur þátttakenda telur það 

hafa áhrif á foreldrasamstarf að tilkynna mál til barnaverndarnefnda, en 31 % 

þátttakenda sagðist ekki vita það. Það sama er uppi á teningnum í rannsókninni 

sem gerð var á Selfossi (Sandra Anne Marie Vachon, 2007). Það er mikilvægt að 

góð samvinna ríki á milli foreldra, starfsmanna leikskólans og barnaverndarnefnda 

komi til afskipta af hálfu hennar. Sátt og samvinna þarf að ríkja meðal þessara 

aðila ef vinna á að breytingum á ummönnun og aðbúnaði barns. Anni G. Haugen 

(2007:231) hefur skrifað um samvinnu í barnavernd þar sem hún fjallar meðal 

annars um hvernig koma megi á góðu samstarfi milli foreldra, barna og 

barnaverndarstarfsmanna. Auðveldlega má yfirfæra þetta á leikskólana, með 

opinni umræðu um þessi málefni má draga úr hræðslu og fordómum bæði hjá 

starfsfólki leikskóla og hjá foreldrum. Barnaverndarnefndir yrðu því ekki lengur 

yfirvofandi grýla heldur stuðningsaðili bæði fyrir leikskólann og fjölskyldur sem 

þurfa á aðstoð að halda.  

Þegar þátttakendur þessarar rannsóknar voru spurðir hvort þeir teldu sig hafa 

vitneskju eða grun um að barn byggi við óviðunandi aðstæður, þar sem foreldrar 

væru í erfiðleikum vegna fjárhagsvanda, geðrænna vandamála, vangetu þeirra, 

heimilsofbeldis, alkahólisma eða fíkniefnaneyslu, kom glögglega í ljós að 

starfsfólk leikskóla Akureyrarbæjar er meðvitað um og fylgist vel með aðstæðum 

barnanna. Mikill meirihluti þátttakenda, eða 79% svaraði spurningunni. 

Svarhlutfallið var ekki í samræmi við það sem birtist í rannsókninni frá árinu 

2007, en einungis 32% þátttakenda í þeirri rannsókn svöruðu spurningunni 

(Sandra Anne Marie Vachon, 2007). Munur sem birtist milli niðurstaðna í þessari 
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rannsókn og þeirri sem gerð var á Selfossi gæti, eins og áður hefur verið leitt 

líkum að, mögulega verið vegna þess að mun fleiri menntaðir leikskólakennarar 

eru starfandi á Akureyri en voru á Selfossi þegar sú rannsókn var gerð. Einnig 

gæti það verið vegna hærri starfsaldurs í leikskólum á Akureyri en á Selfossi. 

Athygli vakti hversu margir, eða 70% þátttakenda, töldu sig hafa vitneskju eða 

grun um að barn byggi við aðstæður þar sem foreldrar ættu í fjárhagsvanda. Það 

kemur í raun ekki á óvart sé tekið mið af þeirri efnahagskreppu sem Ísland gengur 

í gegnum um þessar mundir. Það hversu margir þátttakendur merkja við þennan 

svarmöguleika ber aftur merki um hversu náin samskipti leikskólastarfsfólk á við 

börn og foreldra og hversu meðvitað það er um aðstæður barnanna út frá því sem 

það sér og upplifir í starfi sínu. Tæpur helmingur þeirra sem svaraði spurningunni 

merkti við vangetu forráðamanna og einnig geðræn vandamál. Eins og svörin sýna 

þá nefna flestir þátttakendur að þeir hafi grun eða vitneskju um að barn búi við 

vanrækslu af einhverju tagi, en aftur á móti svöruðu aðeins 4,9% því að þeir hefðu 

vitneskju eða grun um að barn byggi við heimilisofbeldi. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við ástæður tilkynninga sem berast barnaverndarnefndum en árið 2009 

voru 34,7% af tilkynningum vegna vanrækslu og 18,6% tilkynninga voru vegna 

ofbeldis þar af 3% vegna heimilisofbeldis (Barnaverndarsofa, 2010a). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sem gerð var meðal starfsfólks leikskóla á Selfossi árið 2007 

voru hinsvegar ekki í takt við þessar tölur en þar sögðu 40,74% að þeir hefðu grun 

eða vitneskju um að barn byggi við heimilisofbeldi (Sandra Anne Marie Vachon, 

2007). Það er mjög hátt hlutfall borið saman við niðurstöður þessarar rannsóknar 

og tölur frá barnaverndarstofu um ástæður tilkynninga. Munurinn á fjölda 

tilkynninga í þessum tveimur flokkum, annarsvegar vanræksla og hinsvegar 

heimilisofbeldi er mikill og ástæða þess að þátttakendur þessarar rannsóknar töldu 

sig síður hafa grun eða vitneskju um ofbeldi, gæti stafað af því að ofbeldi er oft á 

tíðum vel falið inni á heimilum og því síður greinanlegt. Börn sem búa við 

heimilisofbeldi sýna oft einkenni áfallastreituröskunar eða PTSD. Slík einkenni 

hjá barni geta verið ranglega grein sem ADHD (athyglisbrestur og ofvirkni) þar 

sem sum þeirra einkenna sem notuð eru til að greina ADHD eru einnig 

einkennandi fyrir áfallastreituröskun (Ingólfur V. Gíslason, 2008:99). Því má 

draga þá ályktun að starfsfólk geti mistúlkað merki sem það sér og grunar síður að 

um heimilisofbeldi geti verið að ræða.  
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Það er átakanlegt að svo fáar tilkynningar berist frá leikskólum því ef grunur er 

ekki látin liggja milli hluta má koma í veg fyrir langtímaafleiðingar. Séu ástæður 

tilkynninga til barnaverndarnefnda skoðaðar má sjá að árið 2009 voru 46,5% 

þeirra tilkynninga sem bárust vegna áhættuhegðunar (Barnaverndarstofa, 2010a). 

Það er því mikilvægt að grípa snemma inn í og veita öllu eftirtekt til að koma í 

veg fyrir frekari skaða. Sýnt hefur verið fram á að börn sem hljóta lítil sár eða 

skaða af völdum einhvers, eru í meiri hættu á að hljóta frekari skaða síðar meir og 

því ætti ávalt að veita öllum grun sérstaka eftirfylgni (Kay, J., 2003:29).  

Það er sama hvort um ofbeldi eða vanrækslu er að ræða, hvort tveggja  getur haft 

varanlegan skaða í för með sér fyrir börn og því mikilvægt að starfsfólk leikskóla 

sé meðvitað um einkenni og læri að þekkja þau og bregðast við, til þess að geta 

komið í veg fyrir langtímaafleiðingar. Skaðinn sem ofbeldi eða vanræksla 

gagnvart barni getur valdið, getur haft áhrif á sjálfsmynd barnsins og sjálfstraust 

þess og skilið eftir sig andleg og sálræn vandamál eins og kvíða, stress, 

árásarhneigð og aðra óæskilega hegðun. Þetta getur leitt til þess að barnið fer inn í 

unglingsárin þjakað af þunglyndi og vanlíðan sem síðan getur leitt til ýmissar 

áhættuhegðunar (Kay, J., 2003:34). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna svo 

ekki verður um villst að starfsfólk í leikskólum Akureyrarbæjar er meðvitað um 

einkenni ofbeldis og vanrækslu og fylgist með aðstæðum þeirra barna sem það 

hefur umsjón með.   

Nánast allir eða 98,45% svörðuðu því játandi að þeir teldu siðferðislega rétt að 

tilkynna um ofbeldi eða vanrækslu til barnaverndarnefnda. Í rannsókninni frá 

2007 má sjá sömu niðurstöðu (Sandra Anne Marie Vachon, 2007). Einnig taldi 

mikill meirihluti þátttakenda í báðum rannsóknunum að það bryti ekki gegn 

þagnarskyldu að tilkynna um ofbeldi eða vanrækslu enda kemur það skýrt fram í 

verklagsreglum um tilkynningaskyldu starfsmanna leik-, grunn og framhaldsskóla 

til barnaverndarnefnda að tilkynningarskyldan samkvæmt gr. 17 í 

barnaverndarlögum gangi framar ákvæðum laga og siðareglum um þagnarskyldu 

viðkomandi starfsstétta (Barnaverndarstofa, e.d.c.). Niðurstöður þessarra 

spurninga eru mjög ánægjulegar og þegar svörin sem komu frá þátttakendum á 

Akureyri um hvers vegna þeir teldu siðferðislega rétt að tilkynna ofbeldi eða 

vanrækslu til barnaverndarnefnda eru skoðuð má sjá að þau hafa öll svipaðan 
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undirtón.  Fólk telur það vera rétt barnsins að fá að njóta vafans og að hagsmunir 

barnsins séu það sem leikskólakennurum og almenningi öllum beri að hafa fyrir 

brjósti. Einnig kom það nokkrum sinnum fram að fólk taldi það siðferðislega rétt 

vegna lagalegrar skyldu, eða eins og einn þátttakandinn sagði „Það er bundið í 

lög“. Fleiri svör sem komu fram voru t.d. „Hagsmunir barnsins eiga að vera hafðir 

að leiðarljósi“ ... „Okkar skylda að vernda börn fyrir illu ef við tilkynnum ekki þá 

hver? Börn eiga að fá að njóta vafans.“ ... „Vegna réttar þeirra og skyldu minnar 

sem manneskja. BÖRN EIGA AÐ FÁ AÐ NJÓTA VAFANS.“ ... „Það er réttur 

hvers barns að það sé hvorki beitt ofbeldi né vanrækslu og ég myndi ekki hika við 

að tilkynna um það, það er mín skylda.“. Nánast allir sem merktu við að þeir teldu 

siðferðislega rétt að tilkynna útskýrðu hvers vegna. Svörin eru eins og sjá má 

lýsandi fyrir það hversu meðvitað starfsfólk í leikskólum Akureyrarbæjar er um 

að ofbeldi og vanræksla eigi ekki að líðast og að það sé réttur barnsins að það sé 

verndað fyrir slíku.  
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6 Lokaorð 

Eftir að leitað hafði verið svara við eftirfarandi spurningum: Hver er þekking 

starfsfólksins á tilkynningarskyldu til barnaverndaryfirvalda vegna ofbeldis eða 

vanrækslu á börnum? Hefur starfsfólk þekkingu á því að greina einkenni ofbeldis 

eða vanrækslu á börnum? Hvers vegna tilkynnir starfsmaður ekki um ofbeldi eða 

vanrækslu á börnum verði hann þess  var? kom í ljós að um helmingur þátttakenda 

var ekki upplýstur um tilkynningaskylduna og mikill meirihluti þeirra var ekki 

upplýstur af yfirmanni um einkenni ofbeldis og vanrækslu. Það er mikilvægt að 

þekking leikskólastarfsfólks á þessum þáttum sé góð. Eins og fram kom í 

niðurstöðum rannsóknarinnar voru þátttakendur meðvitaðir um einkenni ofbeldis 

og vanrækslu þó svo að þeir hefðu ekki verið upplýstir um þessi einkenni af hálfu 

yfirmanna. Einnig kom í ljós að fáir hafa tilkynnt grun sinn og svo virðist sem 

óöryggi sé til staðar meðal starfsmanna leikskólanna sem þátt tóku í rannsókninni. 

Það er ekki óeðlilegt að óöryggi sé til staðar þegar kemur að barnaverndarmálum 

enda eru þau oft á tíðum mjög viðkvæm og vandmeðfarin.  

Verklagsreglur Akureyrarbæjar eru dæmi um góð vinnubrögð af hálfu 

sveitarfélags. Þær tryggja að allir starfi með sama hætti og viti hvernig eigi að 

bregðast við. Af svörum þátttakenda að dæma er ekki farið eftir verklagsreglunum 

í hvívetna. Hugsanlega yrðu verklagsreglur sem þessar betur nýttar ef þær væru 

öllu starfsfólki sýnilegar og minnt væri á þær árlega. Góð vinnubrögð helgast ekki 

einungis af góðum orðum á blaði heldur orðum sem verða að verki.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna svo ekki verður um villst að menntun og 

starfsaldur hefur gríðarlega mikið að segja þegar kemur að þekkingu starfsfólks á 

einkennum ofbeldis og vanrækslu. Þetta kom berlega í ljós þegar niðurstöður 

rannsóknarinnar voru bornar saman við niðustöðurnar í rannsókn Söndru Anne 

Marie Vachon sem gerð var á Selfossi árið 2007. Við teljum því mikilvægt að 

leikskólastarfsfólk fái góða fræðslu um einkenni ofbeldis og vanrækslu svo það sé 

betur í stakk búið að takast á við vandamál sem upp geta komið. Slíkt fræðsla er 

jafn mikilvæg og önnur fræðsla eins og skyndihjálp. Það er mikilvægt að þeir sem 

starfa með börnum, líkt og starfsmenn leikskóla kunni að bregðast við og geti veitt 

fyrstu hjálp eins fljótt og mögulegt er. Það er einn liðurinn í því að hafa hagsmuni 

og velferð barnsins að leiðarljósi. 
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Viðauki B – Leyfi fyrir framkvæmd frá Skóladeild 
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Viðauki C – Bréf frá Persónuvernd 
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Viðauki D – Spurningarlisti  
 

RANNSÓKN Á ÞEKKINGU LEIKSKÓLASTARFSFÓLKS Á AKUREYRI 

Á OFBELDI OG VANRÆKSLU Á BÖRNUM OG 

TILKYNNINGARSKYLDU TIL BARNAVERNDARNEFNDA 

 

Við heitum Anna Egilsdóttir og Elsa Rut Róbertsdóttir. Þessi rannsókn er hluti af 

B.Ed verkefni okkar en við erum nemendur á lokaári við Háskóla Íslands, 

Menntavísindasvið. Okkur þætti vænt um ef þið gætuð svarað þessum spurningum  

fyrir okkur. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og fyllsta 

nafnleysis gætt og reglum persónuverndar fylgt. Ekki verður hægt að rekja 

upplýsingar til einstaklinga eða leikskóla. Einungis við og leiðbeinandi okkar 

munum hafa aðgang að þessum gögnum  og verður þeim öllum eytt þegar vinnu 

við verkefnið er lokið. Eintak af rannsókninni mun verða aðgengilegt hjá 

Skóladeild Akureyrarbæjar og á bókasafni Háskóla Íslands við Stakkahlíð. 

 

Eftirfarandi er grein 17 í barnaverndarlögum en þar er fjallað um 

tilkynningarskyldu starfsmanna leikskóla til barnaverndarnefnda. Við göngum út 

frá þessari grein í rannsókn okkar. 

 

Tilkynningarskylda þeirra sem afskipti hafa af börnum. 

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 

siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta. 

Barnaverndarlög nr. 80/2002 gr.17 

Með fyrirfram þökk 

Anna Egilsdóttir og Elsa Rut Róbertsdóttir 



51 

 

SPURNINGAR SEM LEITAST VERÐUR VIÐ AÐ FÁ SVÖR VIÐ. 

 

 

Hver er þekking starfsfólksins á tilkynningarskyldu til barnaverndaryfirvalda 

vegna ofbeldis eða vanrækslu á börnum? 

 

 

Hefur starfsfólk þekkingu á því að greina einkenni ofbeldis eða vanrækslu á 

börnum? 

 

 

Hvers vegna tilkynnir starfsmaður ekki um ofbeldi eða vanrækslu á börnum verði 

hann þess  var? 
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ÞETTA ERU TRÚNAÐARUPPLÝSINGAR. 

 

MERKIÐ VIÐ ÞAÐ SEM VIÐ Á Í HVERRI SPURNINGU 

 

 

Almennar spurningar 

 

 

 

1.  Kyn: 

 

 

Karl  Kona 

 

 

 

2.  Aldur: 

 

<=20  21-30 

 

31-40  41-50 

 

51-60   61=< 

 

 

 

3.  Starfsaldur: 

 

< =1 ár  2-5 ár 

 

6-10 ár  11=< 

 

 

 

4.  Menntun: 

 

Grunnskólapróf   Iðnmenntun 

 

Stúdentspróf    Háskólapróf 

 

Grunnskólakennari   Leikskólakennari 

 

Annað__________________________________ 
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Þekkingartengdar spurningar 

 

 

5.  Varst þú upplýst/ur af leikskólastjóra, eða öðrum starfsmanni, um einkenni 

ofbeldis  

 

eða vanrækslu á börnum, þegar þú hófst störf? 

 

Já  Nei  Man ekki 

 

 

 

6.  Eru gögn, bækur eða bæklingar til staðar í leikskólanum hjá þér, þar sem 

fjallað er 

 

um ofbeldi eða vanrækslu á börnum? 

 

Já  Nei  Veit ekki 

 

 

7.  Varst þú upplýst/ur um lög og reglur varðandi tilkynningarskyldu starfsmanna  

 

leikskóla, að tilkynna um ofbeldi eða vanrækslu á börnum  

 

til barnaverndarnefnda sbr. 17. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002? 

 

Já  Nei  Man ekki 

 

 

 

Spurningar varðandi ofbeldi eða vanrækslu á börnum 

 

 

 

8. Hver telur þú að eigi að tilkynna um ofbeldi eða vanrækslu á börnum, sem vart  

 

verður við í starfi leikskólans? 

 

Starfsmaður   Deildarstjóri 

 

Leikskólastjóri  Annað________________________ 

 

 

 

9. Hefur þig grunað að barn sæti ofbeldi eða vanrækslu? 

 

Já  Nei  Veit ekki 
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10.  Hefur þú tilkynnt um ofbeldi eða vanrækslu? 

 

Já   Nei 

 

Ef já, hverjum var tilkynnt og hver var ástæðan? 

 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 

 

11.  Hvernig metur þú samskipti þín við foreldra? 

 

Mjög góð        Góð        Hlutlaus         Slæm      Mjög slæm 

 

 

 

12. Telur þú að það hafi áhrif á samskipti þín við foreldra, ef þú tilkynnir um 

ofbeldi eða vanrækslu á börnum? 

 

Já   Nei   Veit ekki 

 

 

 

13. Hefur þú vitneskju um eða grunar þig að barn í leikskólanum hjá þér búi við  

 

aðstæður þar sem foreldrar eru í erfiðleikum vegna: (merkið við öll viðeigandi 

svör) 

 

Alkahólismi   Fíkniefnaneysla  Heimilsofbeldi 

 

Geðræn vandamál  Fjárhagsvandamál  Vangeta  

        forráðamanna 

 

Annað______________________________________________________ 

 

 

14. Telur þú að með því að tilkynna um ofbeldi eða vanrækslu á börnum, sért þú 

að  

 

brjóta trúnað og þá trúnaðarskyldu sem þú gekkst undir við upphaf starfs? 

 

Já   Nei   Veit ekki 
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15. Telur þú það siðferðislega rétt að tilkynna um ofbeldi eða vanrækslu á börnum 

 

Já, af hverju: 

 

___________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________ 

 

Nei, afhverju ekki: 

 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
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Viðauki E – Verklagsreglur Akureyrarbæjar 

 

 

Verklagsreglur í leikskólum 

vegna tilkynninga til barnaverndar 
 

Mikilvægt er að hafa hugfast að tilkynning til barnaverndaryfirvalda er ekki kæra, 

heldur ábending um að viðkomandi barn eða fjölskylda kunni að þurfa aðstoðar 

við. Tilkynnandi þarf ekki að vera viss um að eitthvað bjáti á,  nægilegt er að 

grunur sé fyrir hendi. Það er síðan hlutverk sérfræðinga sem starfa hjá 

barnaverndarnefnd að kanna málið og komast að því hvort – og þá hverskonar – 

aðstoðar er þörf.   

 

Ef leikskólakennari hefur grun um að barn sé vanrækt, aðbúnaður þess sé 

óviðunandi eða að það hafi verið beitt ofbeldi, er mikilvægt að hann ræði málið 

við sinn næsta yfirmann. Æskilegt er að barnaverndartilkynning sé gerð að 

yfirlögðu ráði og í nafni leikskólans sjálfs, undirrituð af yfirmanni.  Hafa verður 

hugfast að það er jafnmikil ákvörðun að tilkynna ekki eins og að ákveða að 

tilkynna og rétt er að barnið fái að njóta vafans, sé hann fyrir hendi.  Ef óvissa er 

uppi um það hvort tilkynna skal, eða með hvaða hætti það skuli gert, er góð regla 

að hafa samband við barnaverndarstarfsmann á fjölskyldudeild og leita ráða.    

  

Öll viðtöl við foreldra þar sem tekið er á málum sem varða aðbúnað eða ofbeldi 

og líkur eru á að komi til kasta barnaverndar, skulu vera skráð, dagsett og 

undirrituð á þar til gerðum eyðublöðum. Í samskiptum við barnavernd þarf að taka 

tillit til að öll bréf og samskipti við barnavernd eru opin fyrir foreldrum.  

 

Hafa skal í huga að fólk sem er uppalið í öðrum menningarsamfélögum hefur 

gjarnan annan grunn heldur en íslenskt fagfólk. Því er nauðsynlegt að upplýsa 

foreldra nákvæmlega um til hvers ætlast er af þeim og jafnframt að skýra út fyrir 

þeim ferli barnaverndarmála.  

 

 

Meðfylgjandi gátlisti er ekki tæmandi listi, heldur er hann byggður á helstu 

ástæðum tilkynninga. Alltaf skal hafa í huga að kennarar þurfa alltaf að láta 

börnin njóta vafans, sé hann fyrir hendi.  

 

 

Hér á eftir er fjallað um ýmsar ástæður barnaverndartilkynninga, sem skipta má í 

tvo flokka, þegar um er að ræða börn á leikskólaaldri; a) vanræksla, (bág 

uppeldisskilyrði),  og b) ofbeldi.  Stundum eiga málin eiga sér langa sögu þar sem 

starfsmenn hafa reynt að leiðbeina foreldrum og styðja barnið. Í öðrum tilvikum 

getur verið um að ræða eitt atvik, s.s. að áverki sést á barni eða það segir frá 

einhverju sem rétt er að barnavernd fái að vita af.   

Mikilvægt er að öll viðtöl við foreldra þar sem tekið er á málum sem varða 

aðbúnað eða ofbeldi, þar sem foreldrum er ítrekað leiðbeint um uppeldisaðferðir, 

hreinlæti eða aðra þætti sem lúta að barnavernd, skulu vera skráð, dagsett og 

undirrituð á þar til gerðum eyðublöðum.  
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Ef grunur leikur á að barn búi við bág uppeldisskilyrði 

Ef leikskólakennara grunar að uppeldisskilyrði barns séu óviðunandi er mikilvægt 

að hann hafi eftirfarandi atriði í huga:  

 að skrá hjá sér einkenni í hegðun barnsins sem styðja þennan grun, s.s. frásögn 

eða áverka 

 að skoða hvort áverkar séu á líkama barnsins sem samræmist gruninum 

 að upplýsa strax deildarstjóra/leikskólastjóra um grun sinn 

 

Ef barn segir frá því að það hafi verið beitt ofbeldi 

Ef barn segir frá því að það hafi verið misnotað og/eða beitt ofbeldi af einhverjum 

toga þarf leikskólakennarinn: 

 að hlusta vel á barnið, sýna því skilning. Varast skal að loka á barnið og reyna 

að forðast dæmandi viðbrögð og leiðandi spurningar 

 að hrósa barninu fyrir að sýna hugrekki og kjark með því að segja frá 

 að halda ró sinni og láta ekki eigin tilfinningar og viðbrögð hlaupa með sig í 

gönur 

 

Þegar leikskólakennarinn hefur upplýst deildarstjóra/leikskólastjóra um 

grun sinn og hvað veldur honum, þarf að hafa eftirfarandi í huga: 

 að taka yfirvegaða ákvörðun um það hvort málið verði tilkynnt; ef vafi leikur 

á er gott að hafa samráð við starfsmann barnaverndar; einnig um það hvernig 

tilkynningin skuli rædd við foreldra. 

 að yfirvega hvernig stuðningi skuli háttað við þann sem tilkynnti, barnið sem 

um ræðir og foreldra þess. 
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Gátlisti  
helstu ástæður tilkynninga 

 

Vanræksla 

Vanræksla skiptist í eftirfarandi flokka: Líkamleg vanræksla, vanræksla varðandi 

umsjón og eftirlit og tilfinningaleg/sálræn vanræksla.  

 

Líkamleg vanræksla: 

 Döfnunarfeill  

o Döfnunarfeill lýsir sér í mjög alvarlegu ástandi á börnum oftast undir 

ársgömlum. Helstu einkenni eru að barnið þyngist ekki og lengist á við 

önnur börn, auk þess sem hreyfiþroski þess er áberandi slakari en 

jafnaldra.  

 

 Fæði ábótavant 

o Foreldri hefur ekki gefið barni fæði við hæfi eða nægilegt fæði sem 

nauðsynlegt er miðað við þroska þess, fyrir heilsu barnsins og velferð 

þes.s 

o Barn missir oft og ítrekað úr máltíðir eða fær oft og endurtekið ekki 

nægilega mikinn mat.  

 

 Klæðnaði ábótavant 

o Foreldri gætir þess ekki að barnið sé klætt á fullnægjandi hátt miðað við 

heilsu þess og velferð.  

o Fatnaður barnsins of lítill eða of þröngur og veldur barninu óþægindum 

t.d. of litlir skór sem meiða fætur barnsins. 

o Fatnaður barnsins ekki nógu hlýr miðað við veður og barnið því ekki 

verndað gegn kulda á fullnægjandi hátt. 

 

 Hreinlæti ábótavant 

o Foreldri hefur ekki gætt þess að hreinlæti barns sé fullnægjandi fyrir heilsu 

þess og velferð. Hreinlæti er alvarlega ábótavant t.d. ef: 

 Barn er baðað svo sjaldan að það lyktar. 

 Fatnaður barns er mjög óhreinn og/eða illa lyktandi 

 Barn er ekki tannburstað reglulega og tennur barnsins því mjög 

óhreinar. 

 

 Húsnæði ábótavant 

o Foreldri hefur ekki séð barni fyrir fullnægjandi húsnæði, sem nauðsynlegt 

er fyrir heilsu þess og velferð, eða fjölskyldan býr í óíbúðarhæfu húsnæði. 

o Ekkert húsnæði eða athvarf. 

 

 Heilbrigðisþjónustu ábótavant 

o Þegar foreldri vanrækir að útvega barninu nauðsynlega læknisaðstoð eða 

lyfjameðferð. 

o Þegar foreldri sinnir því ekki að barnið fái nauðsynlegt mat eða greiningu 

á þroska sínum og/eða geðheilsu. 
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Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit 

 Foreldri sér ekki um nauðsynlega umsjón og eftirlit með barninu og stofnar 

öryggi þess og velferð í hættu af þeim sökum. Þetta á við þegar foreldri 

verndar barn ekki í aðstæðum þar sem það getur ekki, þroska síns vegna, 

verndað sig sjálft.   

o Foreldri fylgist ekki nægilega vel með barni sínu. 

o Barn er skilið eftir án eftirlits og án þess að hafa aldur og þroska til.  

o Barn er skilið eftir hjá hæfum aðila en er ekki sótt á tilsettum eða 

umsömdum tíma. 

o Barn er skilið eftir hjá óhæfum umönnunaraðila (þó ekki aðila sem beitir 

börn ofbeldi). 

o Barn er skilið eftir hjá óhæfum einstaklingi sem beitir börn ofbeldi. 

o Foreldri lýsir yfir vilja til að yfirgefa barn eða yfirgefur barn til framúðar. 

o Barn verður forsjárlaust vegna fráfalls eða hvarfs foreldra. 

o Barn er ekki verndað og jafnvel í hættu vegna annarlegs ástands 

foreldris.s.s vegna áfengis og/eða eða vímuefnaneyslu. 

o Barni leyft eða hvatt til að taka þátt í ólöglegu eða ósiðlegu athæfi. 

 

Tilfinningaleg/sálræn vanræksla 

 Foreldri vanrækir tilfinningalegar þarfir barns. 

 Foreldri örvar hugrænan þroska barns ekki nægilega. 

 Foreldri vanrækir félagsþroska barns. 

 Foreldri setur barni ekki eðlileg mörk og veitir því ekki nauðsynlegum aga. 

 

 

Ofbeldi 

Ofbeldi skiptist í eftirfarandi flokka: Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi, líkamlegt 

ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi.  

 

Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi 

 Foreldri sýnir viðvarandi neikvætt viðhorf og neikvæðar tilfinningar til barns. 

 Foreldri gerir óraunhæfar kröfur til barns miðað við aldur þess og þroska. 

 Foreldri sér barn ekki sem sjálfstæðan einstakling eða notar barnið til að sinna 

sínum sálrænu/tilfinningalegu eða líkamlegu þörfum. 

 Barn verður vitni að ofbeldi milli foreldra. 

 

Líkamlegt ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi á sér stað þegar barn er meitt viljandi. Gæta skal að samræmi 

frásagnar barns og foreldris um hvernig meiðslin atvikuðust. 

 Líkamlegt ofbeldi felst m.a. í að slá barn, kýla barn, sparka í barn, henda hlut í 

barn, brenna barn, binda það niður eða hrista eða slá utan í vegg. 

 Óbeint líkamlegt ofbeldi: Eiturbyrlun, gefin lyf án læknisráðs, gefin 

skemmdur matur o.s.frv. Foreldri skáldar upp einkenni veikinda hjá barni til 

að verða sér út um lyf eða læknisaðgerðir. 

 

 

 

 

 



60 

 

Dæmi um sýnilega áverka sem barn getur hlotið vegna ofbeldis eru t.d. 

 

 Hrufla, skráma, marblettir, brunablöðrur, augnáverkar, roði, sár, brunasár, 

upphleypt svæði á húð, ör eftir áverka. 

 

Nauðsynlegt er að vera sérstaklega vel vakandi ef barn er með áverka og/eða mar 

á eftirfarandi stöðum: 

o Á eyrum og/eða vanga 

o Á bol og/eða á brjóstkassa 

o Á lærum t.d. á innri hluta læra 

o Á kynfærum og/eða á rasskinnum 

o Á baki og/eða á kviði 

o Á upphandleggjum og/eða á hálsi 

o Bitför eftir fullorðinstennur 

o För og mar eftir snúrur, belti eða önnur verkfæri 

o Ef mar og áverkar eru á mörgum stöðum um líkamann og jafnvel 

misvel grónir er æskilegt að vera vel á varðbergi 

 

Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðislegt ofbeldi gagnvart barni felur í sér: 

 

 Kynferðislega athöfn gagnvart barni eða með barni innan 15 ára aldurs með 

eða án vilja barnsins. 

 

 Kynferðislega athöfn gagnvart eða með barni 15-18 ára án vilja barnsins. 

 

Nauðsynlegt er að vera sérstaklega vel vakandi ef börn sýna eftirfarandi einkenni 

t.d.: 

o Þau herma eftir kynferðislegum athöfnum hinna fullorðnu 

o Þau vilja stunda kynferðislega leiki við sig sjálf, önnur börn, leikföng 

eða jafnvel gæludýr 

o Þau búa yfir óvenju mikilli vitneskju um kynlíf miðað við aldur og 

þroska 

o Þau hafa óútskýrða verki, áverka, bólgur eða jafnvel blæðingar í 

kringum kynfæri eða munn  

o Þau fá ítrekaðar þvagfærasýkingar eða jafnvel smitast af 

kynsjúkdómum  

o Þau geta jafnvel farið að misnota önnur börn á sama hátt og þau voru 

misnotuð 

 

Þeir þættir sem helst ráða því hversu alvarleg áhrif kynferðisofbeldi hefur á 

barnið, eru: 

 hversu alvarlegt það er 

 hversu nákominn gerandinn er 

 hversu lengi það hefur staðið yfir 

 hversu oft það á sér stað 

 hversu gamalt barnið er  

 

 

 


