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,,Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur 

þessa verkefnis og að það er ágóði eigin rannsókna.“ 
 

______________________________________________ 

Oddný Rún Ellertsdóttir 

 

,,Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum 
dómi kröfum til B.Ed.-prófs í kennaradeild.“ 

 

______________________________________________ 

Geir Sigurðsson 
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Samantekt 
 

Það er bláköld staðreynd að ofbeldi á börnum á sér ekki bara stað í sjónvarpi eða 
útlöndum heldur á það sér stað hér á Íslandi, jafnvel í næsta nágrenni eða í næsta húsi. 
Fullorðnu fólki er skylt að hlúa að börnum og vernda þau, en börn eru skilgreind sem 
einstaklingar frá 0-18 ára aldurs. Afleiðingar þess að barn sé beitt ofbeldi í æsku eru 
skelfilegar og geta skaðað sálartetur einstaklings fyrir lífstíð. Sem dæmi um afleiðingar 
ofbeldis má nefna brotna sjálfsmynd, sjálfsvígshugleiðingar, erfiðleikar með myndun 
félagslegra tengsla, fíkniefnaneyslu, andfélagsleg hegðun og fleira.  

Í þeim tilvikum sem uppeldisskilyrðum barna er ábótavant ber yfirvöldum að 
grípa inní og tryggja velferð þeirra. Starfsfólk leik- og grunnskóla tekur mikinn þátt í lífi 
barnanna þar sem flest börn dvelja stóran part úr deginum hjá þeim. Því er sérstaklega 
mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir og í stakk búnir til þess að takast á við 
barnaverndarmál.  Þeim sem vinna með börnum og reyndar öllum þegnum samfélagsins 
ber lagaleg skylda til þess að tilkynna til barnaverndaryfirvalda ef þeir hafa hinn minnsta 
grun um að barn sé beitt ofbeldi. Starfsfólk innan kennarastéttarinnar þarf að geta gert sér 
grein fyrir því hverjir séu í mestri hættu á að verða þolendur. Til að geta greint einkenni 
og afleiðingar ofbeldis gegn börnum þarf starfsfólk innan skólakerfisins að búa yfir 
grunnþekkingu á því sviði. Mjög mikilvægt er að brugðist sé rétt við þegar grunur vaknar 
um að barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði og jafnframt er mikilvægt að sýnd séu 
rétt viðbrögð ef barn ákveður að segja frá því að það sé beitt ofbeldi.  

Í grunnnámi leikskólakennara er þessum efnisflokki, þ.e. ofbeldi gegn börnum, 
einkennum þess, afleiðingum og úrræðum ætlaður lítill sem enginn tími. Skólayfirvöld 
þyrftu að endurskoða námskrána sína með tilliti til þessa, því sá fjöldi tilkynninga sem er 
að berast til barnaverndaryfirvalda árlega, kallar á að starfsfólk sem vinnur með börnum 
sé starfi sínu vaxið og geti tekist á við vandmeðfarin málefni vanræktra barna. 

Ástæða efnisvals þessarar ritgerðar er sú að mér finnst bæði að mér og 
samstarfsfólki mínu skorti þekkingu á þessu sviði. Ráðist var í að afla heimilda um þetta 
efni í þeirri von að ráða mætti bót á og auka þekkingu á málaflokknum.  
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Summary 
 

Violence against children not only happens on TV or in other countries, but also 
closer to home, right here in Iceland, right in our backyard. Adults are obligated to 
protect and nurture children, children being defined as individuals ages 0-18. Violence 
against children can have significant, long-lasting consequences, including problems with 
self-esteem and identity, suicidal tendencies, difficulties forming and maintaining 
relationships with others, drug use and anti-social behavior. When children´s home 
environment is compromised, the authorities have a duty to intervene. Daycare providers 
and school personnel play an important role in children´s lives, as most children spend a 
significant part of their day with them. Therefore, it is vital for teachers to be ready and 
equipped to address child protection issues. Those who work with children, and indeed, 
all members of society, are legally mandated to report any suspicion of child abuse or 
neglect. Teachers need to be aware of which groups of children are most at risk; they 
must have the basic training necessary to recognize the signs and symptoms of child 
abuse. It is important to react appropriately when abuse is suspected, or if a child decides 
to speak up about abuse. 

The core curriculum of preschool teachers does not adequately address these 
issues, and it should be modified accordingly. The number of reports to child protection 
services demonstrates the need for appropriate education and training for those who work 
with children. As a childcare provider, I feel that my colleagues and I lack such education 
and training. In the hope that I can be a catalyst for change, I chose this topic for my 
research and thesis. 
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Þakkarorð 
 

Loksins, loksins, loksins...! 

Þá er fjögurra ára striti og púli loksins að ljúka. Fræinu sem var sáð haustið 2003 

og búið er að vökva og bera áburð á síðastliðin fjögur ár er loksins að ná að blómstra og 

verða fullvaxta ávöxtur. Þórarinn Eldjárn orti eftirfarandi ljóð sem á vel við og er reyndar 

um Grýlu og Leppalúða:  

 

Í Háskólann þau héldu inn 

 er höfðu klárað öldunginn. 

 Innrituð eru bæði 

 í uppeldis- og kennslufræði. 

 

Á þessum tímamótum vil ég þakka fyrir mig og þó sérstaklega nokkrum útvöldum 

aðilum: Geir Sigurðssyni leiðsagnakennara mínum fyrir að láta mig færa rök fyrir máli 

mínu og almennt fyrir góða handleiðslu og góð heilræði meðan á skrifum lokaritgerðar 

stóð. Valgerði Ernu Þorvaldsdóttur vinkonu minn frá því úr barnæsku í Vatnsdalnum fyrir 

yfirlestur og málfarslegar ráðleggingar, Ásgerði Þorvaldsdóttur, San Fransiscobúa, fyrir 

þýðingavinnu. Gunnari frænda mínum fyrir að bjarga geðheilsu minni á síðustu stundu 

varðandi rómverskar tölur og deildarskil. Foreldrum mínum fyrir að koma mér í heiminn. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka Pöllu systur og hennar fjölskyldu fyrir að sýna mér 

umburðarlyndi og skilning í námstengdum geðvonskusveiflum mínum þessi síðastliðnu 

fjögur ár.  
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Inngangur 
 
Í þau ár sem ég hef starfað á leikskóla hefur búið í mér óöryggi þegar kemur að 

umræðunni um óviðunandi uppeldisskilyrði barna. Hvað eru óviðunandi 

uppeldisskilyrði? Hver eru einkennin og hvernig kemur maður auga á þau? Hverjar eru 

afleiðingarnar og hvaða lausnir eru í boði? Hvernig er tilkynningarskyldu 

leikskólakennara og annarra þegna samfélagsins háttað? Þetta óöryggi er kveikjan að því 

að ég ákvað að skrifa um þetta viðfangsefni. Markmiðið með skrifunum er að auka 

þekkingu mína og e.t.v. annarra á efninu. Þekkingin gerir mig vonandi að betri 

leikskólakennara, börnunum til hagsbóta.  

Þær uppeldisaðferðir sem uppalendur nota eru margbreytilegar og af ýmsum toga. 

Hjónakornin Grýla og Leppalúði koma við sögu hjá mörgum fjölskyldum og þá einna 

helst í kringum jólahátíðina. Gjarnan er dregin upp neikvæð mynd af þeim hjónum og 

uppalendur beita þeim fyrir sig í þeim tilgangi að fá börnin til að vera stillt og prúð. Það 

mætti í raun segja að þau séu sér kapítuli út af fyrir sig innan uppeldisfræðinnar.  

Sögum af óvættum á borð við þau hjón er ætlað að fá barnið til að hegða sér vel og fá 

umbun í stað þess að hegða sér illa og lenda hugsanlega í klónum á Grýlu. Þeim er ekki 

ætlað að valda barninu skelfingu eða varanlegum sárindum á sálinni enda vilja flestir 

foreldrar og uppalendur börnum sínum allt hið besta. 

 Á mörgum leikskólum landsins hangir uppi veggspjald gefið út af Fósturskóla 

Íslands. Veggspjaldið inniheldur heilræði í þýðingu Helga Hálfdánssonar og eru 

eftirfarandi: 

Það læra börnin sem þau búa við 
Það barn sem býr við hnjóð, lærir að fordæma. 

Það barn sem býr við hörku, lærir fólsku. 
Það barn sem býr við aðhlátur, lærir einurðarleysi. 
Það barn sem býr við ásakanir, lærir sektarkennd. 

Það barn sem býr við mildi, lærir þolgæði. 
Það barn sem býr við örvun, lærir sjálfstraust. 

Það barn sem býr við hrós, lærir að viðurkenna. 
Það barn sem býr við réttlæti, lærir sanngirni. 

Það barn sem býr við öryggi, lærir kjark. 
Það barn sem býr við skilning, lærir að una sínu. 

Það barn sem býr við alúð og vináttu, lærir að elska. 
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Í þessum orðum felst mikill sannleikur. Barn sem elst upp við ástúð og öryggi 

lærir að treysta öðrum og virða bæði sjálft sig og aðra í kringum sig. Barn sem elst upp 

við ofbeldi og óöryggi fer út í lífið með annan og verri lærdóm. Það lærir að efast um 

eigið ágæti, óttast aðra og treysta fáum. Barn sem býr við ofbeldi er í raun rænt 

bernskunni og þeim sjálfsagða rétti hvers barns að alast upp við elsku og öruggan 

aðbúnað. 

 Hér á eftir verður í 2. kafla fjallað um ýmsar gerðir af ofbeldi gegn börnum, 

einkenni og afleiðingar, áhættuhópa gerenda og þolenda og uppeldisaðferðir. Í 3. kafla er 

fjallað um barnaverndaryfirvöld í landinu, tilkynningarskildu almennings og meðferð 

barnaverndarmála. Í 4. kafla er farið yfir hlutverk og skyldur leikskólastarfsmanna. Í 

fimmta og síðasta kafla eru niðurstöður dregnar saman. 
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2. Ofbeldi gegn börnum 

Fjölskylduofbeldi er yfirgripsmikið hugtak en það er notað sem einskonar samheiti eða 

rammi yfir ýmsar gerðir ofbeldis sem á sér stað innan fjölskyldna. Í flestum tilfellum er 

átt við ofbeldi milli hjóna, ofbeldi milli systkyna, ofbeldi gagnvart öldruðum 

einstaklingum innan fjölskyldunnar eða ofbeldi foreldra eða annarra forráðamanna 

gagnvart börnum sínum.1 Ofbeldi á börnum á sér ekki bara stað í kvikmyndum, öðrum 

heimsálfum eða öðrum löndum. Hér á Íslandi er ofbeldi gagnvart börnum því miður köld 

og óhugnanleg staðreynd og ekki þýðir að stinga höfðinu ofan í sandinn og afneita því 

heldur verður að horfast í augu við vandamálið og takast á við það. 

Ofbeldi ætti að sjálfsögðu aldrei að vera einkamál fjölskyldunnar, og það á 

sérstaklega við um ofbeldi gagnvart börnum þar sem almennum borgurum ber lagaleg og 

siðferðisleg skylda til þess að tilkynna um slíkt athæfi til barnaverndanefnda. Í 

Barnaverndarlögum er kveðið á 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.2

Börn sem þolendur fjölskylduofbeldis geta oft litla sem enga björg sér veitt. Þau 

hafa mörg hver ekki kjark til þess að ljóstra upp um þau hræðilegu leyndarmál sem eiga 

sér stað innan veggja heimilisins. Það er sérlega mikilvægt að almenningur sé vel 

meðvitaður um að börn eru ,,minnimáttar“ og að það er í verkahring hinna fullorðnu að 

ábyrgjast almenna velferð þeirra, óháð því hvort um er að ræða blóðtengsl milli barnsins 

og þess fullorðna. Börn eru börn en ekki litlir fullorðnir einstaklingar. Í því felst að m.a. 

að barnið hefur rétt á að vera barn á líðandi stund með gleði, virðingu og ást sem sitt 

bernskuskjól og það á þess vegna ekki að þurfa að bera þungar byrðar á herðum sínum.3

1 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 1998. 
2 Barnaverndarlög 80/2002 16.gr. 
3 Vigdís Stefánsdóttir. 1999:50. 
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Miklar breytingar verða á atferli og hegðun barns sem býr við ofbeldi. Þeir sem 

koma oft fyrst auga á þessa breyttu hegðun er starfsfólk leik- og grunnskóla. Þessar 

starfstéttir eru í góðri aðstöðu til þess að greina líkamlega áverka, t.d. við bleyjuskipti, 

fataskipti, í leikfimitímum og í sundtímum.4

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nánar tiltekið 76. gr. hefur að geyma eftirfarandi 

setningu ,,Börnum skal tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst“.5

Það er því augljóst að það varðar við lög að beita barn ofbeldi af einhverju tagi. Aldrei er 

hægt undir nokkrum kringumstæðum að réttlæta að ofbeldi sé beitt gagnvart barni.6 Í

98. gr. Barnaverndarlaga frá 2002 kemur eftirfarandi fram: 

 

Ef þeir sem hafa barn í sinni umsjá misþyrma því andlega eða líkamlega, misbjóða 
því kynferðislega eða á annan hátt, vanrækja það andlega eða líkamlega þannig að líf 
eða heilsu þess er hætta búin þá varðar það fangelsi allt að fimm árum nema þyngri 
refsing liggi við samkvæmt lögum.7

Misbeiting valds er alltaf röng í hvaða formi sem það birtist. Ef börn eru beitt 

ofbeldi sem refsing fyrir ósæmilega hegðun eru uppalendur að senda þau skilaboð til 

barnanna að nota skuli ofbeldi til að leysa úr ágreiningi, bæði í leik og síðar starfi þegar 

þau sjálf verða fullorðin.8 Rannsóknir á þroska barna sýna að ill meðferð og/eða 

vanræksla á börnum eykur líkurnar á að börn hljóti mein sem heft getur þroska þeirra.9

Ofbeldi gegn börnum innan fjölskyldunnar er viðurkennt vandamál í samfélaginu. 

Að viðurkenna ofbeldi innan heimilsins stríðir því gegn hinni viðurkenndu hugmynd 

samfélagsins um að fjölskyldan sé meðlimum hennar skjól og vernd. Um leið og 

fjölskyldan er talin vera einn mikilvægasti þátturinn í lífi sérhvers einstaklings og sú 

eining sem best getur veitt honum samhug, skilning og ást, þá er hún einnig sú eining sem 

hefur mesta möguleika á að beita þann hinn sama ofbeldi án þess að til sjáist.10 

Sumir fag- og fræðimenn telja að ástæða þess að ofbeldi innan fjölskyldunnar og 

annað heimilisofbeldi hefur svona lengi verið hálfgert feimnismál megi rekja til ákvæðis 

 
4 Sigríður Guðmundsdóttir. 2002:9-10. 
5 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. 1944; 76.gr. 
6 Margrét K.Magnúsdóttir. 2000:58. 
7 Barnaverndarlög 80/2002. 98.gr. 
8 Aðalbjörg Helgadóttir o.fl. 1986.16. 
9 Bergljót Baldursdóttir. 1986:10. 
10 Jónína Einarsdóttir o.fl. 2004:32. 
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71. greinar stjórnarskrár Íslands nr.33/1944 um friðhelgi einkalífs, heimilis og 

fjölskyldu.11 

Hugtakið fjölskylduofbeldi má flokka niður í smærri einingar og undir það falla 

ýmsar gerðir af ofbeldi s.s. vanræksla, kynferðislegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og andlegt 

ofbeldi.12 

11 Jónína Einarsdóttir o.fl. 2004:31. 
12 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 1998. 
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2.1 Tölur um slys og ofbeldi gegn börnum 

Árið 2002 áætlaði Alþjóðastofnunin (WHO) að 53 þúsund börn á aldrinum 0-17 ára hafi 

verið myrt. Samkvæmt Alþjóðavinnumálastofnuninni (ILO) er áætlað að 5,7 milljónir 

barna hafi verið þvinguð til vinnu, 1,8 milljónir barna hafi verið þvinguð til vændis eða til 

starfa í klámiðnaðinum og 1,2 milljónur barna hafi verið fórnarlömb mansals árið 2002.13 

Í Bandaríkjunum er tilkynnt um þrjár milljónir barna á degi hverjum vegna gruns 

um vanrækslu og misnotkun. Á hverjum degi deyja þar 3 börn vegna afleiðinga 

vanrækslu og misnotkunar.14 

Á Íslandi eru tölurnar mun lægri, eins og búast má við vegna smæðar þjóðarinnar. 

Hér eru lífslíkur frá getnaði til fæðingar með því besta sem gerist í heiminum. Þegar 

barnið er komið í heiminn fara slysin að gerast en slys á börnum hér á landi eru mjög 

algeng og reyndar mun algengari en í hinum Norðurlöndunum. Það er talið að um 20.000 

börn og unglingar slasist árlega hér á landi og þar af eru heima- og frístundaslys 

langstærsti slysaflokkurinn.15 

Í svari Jóns Kristjánssonar heilbrigðisráðherra 2002 við fyrirspurn Sigríðar 

Ingvarsdóttur kemur fram að þrettán mæður komu á slysadeild Landspítala-

háskólasjúkrahús með ríflega 25 börn sem voru beinir eða óbeinir þolendur ofbeldis á 

heimilum. Einnig kom fram að slysadeildin hafði tilkynnt 127 mál til 

barnaverndaryfirvalda vegna vanrækslu barna eða ofbeldis gegn þeim.16 

13 Unicef. Barnahjálp Sameinuðu Þjóðanna. 2006:[án.bls] 
14 American Academy of Pediatrics. [án ártals]. 
15 Sigrún A. Þorsteinsdóttir. 2003:[án.bls]. 
16 „Yfir 25 börn á slysadeild vegna heimilisofbeldis.“ 2003. 
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2.2 Vanræksla 

Eins og fram kemur í Ársskýrslu 2004-2005 frá Barnaverndarstofu þá er vanræksla mun 

algengari en annað ofbeldi gegn börnum. Þar má sjá að árið 2005 var tilkynnt um 1779 

tilvik tengd vanrækslu en 927 tilvik tengd annarskonar ofbeldi.17 Þegar um ofbeldi er að 

ræða eru það foreldrar sem gera börnum sínum eitthvað svo að skaði hlýst af en ef um 

vanrækslu er að ræða er það umönnunarþátturinn sem er ítrekað vanræktur og börnin geta 

hlotið skaða af.18 

Það er nauðsynlegt fyrir börn að alast upp á heimili þar sem alhliða þroski þeirra 

er hafður í brennidepli. Það er sama hversu góðar uppeldis- og menntastofnanir eru, þær 

koma aldrei í staðin fyrir gott heimili.19 ,,Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi og velferð 

barna sinna en leikskólanum ber að veita foreldrum stuðning í uppeldi barna“, segir í 

Aðalnámskrá leikskóla.20 Það eru foreldrar og forráðamenn sem leggja grunn að allri 

lífsánægju og hamingju sem börn hafa sem veganesti út í lífsbaráttuna. Mjög mikilvægt 

er að öllum grunnþörfum barna sé sinnt. Helstu grunnþarfir eru s.s. líkamleg umönnun 

þ.e. fæði, klæði, hvíld og vernd gegn hættum, tilfinningalegt atlæti þ.e. snerting, blíða, 

huggun, virðing og hvatning, jákvæð samskipti við fullorðna sem einkennast af réttlátum 

aga mótuðum af kærleik.21 Ýmsar orsakir eru fyrir vanrækslu: hún kann að stafa af 

fáfræði, kunnáttuleysi og reynsluleysi eða einfaldlega vegna skorts á félagslegri hæfni hjá 

hinum fullorðnu.22 Mikilvægt er að greina hvað veldur vanrækslunni og leita leiða til að 

ráða bót á henni eins fljótt og auðið er. 

 

2.2.1 Vanræksla – skilgreining 

Þegar talað er um vanrækslu þá er átt við skort á umönnun barns sem getur valdið því 

skaða. Að öllu jöfnu telst það ekki vanræksla þó þörfum barns sé ekki sinnt nógu vel í 

einstaka skipti en þegar umönnunar er æ ofan í æ ábótavant fer það að flokkast sem 

 
17 Barnaverndarstofa. Ársskýrsla. 2006:91. 
18 Freydís J. Freysteinsdóttir. 2000:51. 
19 Vilborg G. Guðnadóttir. [Án ártals]. 
20 Aðalnámskrá leikskóla.1999:30. 
21 Vilborg G. Guðnadóttir. [Án ártals]. 
22 Theodór Friðriksson. 2002:10. 
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vanræksla. Það má því segja að vanræksla sé skilgreind sem endurtekinn skortur á 

viðeigandi umönnun barns.23 

2.2.2 Einkenni vanrækslu 

Vanræksla getur verið af tvennum toga, þ.e. líkamlega og/eða andlega. Vanræksla felur í 

sér að barn fái ekki þá umönnun og aðbúnað sem því er nauðsynleg. Hún getur falist í því 

að barn fái ekki líkamlegum þörfum sínum fullnægt vegna sinnuleysis foreldra, ekki sé 

hugað að því að barn fái nauðsynlega heilbrigðisþjónustu o.fl. Einnig getur vanræksla 

komið fram í því að umsjón og eftirlit með barni sé ábótavant t.d. að það sé skilið eftir 

eitt og eftirlitslaust án þess að hafa til þess aldur eða þroska eða þá að foreldrar eru ófærir 

um að sinna þörfum barnsins vegna eigin áfengis- eða vímuefnaneyslu. Vanræksla getur 

tengst skólagöngu barnsins, t.d. að barn komi ítrekað í skólann án nauðsynlegra áhalda 

eða fatnaðar og ábendingar til foreldra um það beri engan árangur. Vanræksla getur hafist 

strax á fósturstigi.24 Má m.a. nefna skaðsemi reykinga á meðgöngu og áfengis- og 

fíkniefnaneysla. 

 

Andleg vanræksla 

Oft á tíðum er erfitt að greina andlega vanrækslu en hún getur engu að síður haft mjög 

alvarlegar afleiðingar fyrir barnið. Andleg vanræksla felur í sér að foreldrar eða aðrir 

umönnunaraðilar sýna barninu viðvarandi neikvætt viðhorf og neikvæðar tilfinningar sem 

eyðileggur eða hindrar þróun jákvæðrar ímyndar barnsins. Þessi tegund vanrækslu getu 

falist í viðhorfi eða hegðun sem segir barninu að það sé einskis vert, engum þyki vænt um 

það eða enginn vilji sjá það. Einnig getur andleg vanræksla birst í algjöru aðgerðarleysi 

eins og því að sýna barninu engar tilfinningar.25 

23 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:43 
24 Barnaverndarstofa. „Verklagsreglur...“ 2006:4 
25 Barnaverndarstofa. „Verklagsreglur...“ 2006:4 
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Líkamleg vanræksla 

Líkamleg vanræksla felur t.d. í sér að börn fá ekki þá næringu sem þau þurfa til þess að 

þroskast og dafna eðlilega. Einnig birtist hún í formi óþrifnaðar t.d. þegar börn eru ekki 

böðuð reglulega eða tannhirðu þeirra er ekki fylgt eftir, húsnæðisskilyrðum er ábótavant, 

t.d. skortur á rafmagni, hita, rými eða hreinlæti. Líkamlega vanræksla birtist einnig í því 

að börnin eru ekki klædd í samræmi við veðurfar eða þá að foreldrar sinna því ekki ef 

börnin þurfa læknisaðstoð eða lyfjameðferð. Það að skilja börnin eftir ein á nokkurrar 

umsjónar flokkast líka sem líkamleg vanræksla.26 

2.2.3 Vanræksla – afleiðingar 

Vanræksla í æsku getur haft áhrif á börn í langan tíma. Áhrifin geta birst á misjafnan hátt 

allt eftir einstaklingum t.d. geta þau birst í áfengis- og fíkniefnaneyslu, 

persónuleikatruflunum og langvinnu þunglyndi eða kvíða. Þótt undarlegt sé þá eru 

foreldrar sem verða fyrir vanrækslu á sínum uppvaxtarárum taldir líklegri til þess að 

vanrækja börnin sín.27 

Afleiðingar vanrækslu fara eftir því hvers eðlis hún er. Stöðugleiki eða skortur á 

stöðugleika spilar stóran þátt í því hversu mikil áhrifin verða. Kyn, aldur og þroski hafa 

áhrif á hvernig afleiðingarnar birtast hjá börnum en tíðir búferlaflutningar og skólaskipti 

og ný vinatengsl hafa einnig mikil áhrif.28 Ef skoðaðar eru kenningar Erikson þá segir 

hann að menn þroskist við það að hafa samskipti við umhverfi sitt og aðra einstaklinga. 

Hann skipti ævi manna upp í átta stigbundin félags- og sálarleg þroskaskeið. Hvert skeið 

býr yfir ákveðnum vanda sem Erikson setur fram í formi andstæðna sem krefjast 

úrlausnar. Útkoma einstaklingsins á hverju stigi ræður úrslitum um framhaldið. Sem 

dæmi má nefna að á fyrsta stigi eru andstæðurnar traust/vantraust settar fram. Ef barn býr 

við öryggi, ást og hlýju mun það þroska traust til annarra, en ef ekki er komið til móts við 

grunnþarfir barnsins er hætta á að það verði öryggislaust, kvíðið og sýni tortryggni í garð 

annarra.29 

26 Freydís J. Freysteinsdóttir. 2005:51. 
27 Freydís J. Freysteinsdóttir. 2000:52-53. 
28 Vilborg G. Guðnadóttir. [Án ártals]. 
29 Eggen & Kauchak. 2004:89-90. 
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Mismunandi er hvernig afleiðingar vanrækslu birtast hjá börnum frá fæðingu að 

grunnskólaaldri þ.e. hjá börnum á aldrinum 0-2ja ára og svo hins vegar hjá börnum 2ja-6 

ára. 

 

Birtingarform vanrækslu hjá 0-2ja ára börnum 

Börn finna til öryggisleysi þegar alla reglu og rútínu vantar í líf þeirra. Engin örvun á sér 

stað hjá börnunum, sem er þeim nauðsynleg til að þroska tilfinningar sínar. Fólk fellur oft 

í þá gryfju að stimpla þessi börn sem ,,algjöra engla“ þar sem þau láta mjög lítið fyrir sér 

fara, vegna örvunarleysis.30 

Birtingarform vanrækslu hjá 2ja-6 ára börnum 

Sömu einkenni eru hjá börnum á leikskólaaldri og þeim yngri en jafnframt getur farið að 

bera á röskun á líkamsþroska. Hegðunarerfiðleikar gera vart við sig og skapgerðarbrestir 

fara að láta á sér bera. Börnin geta átt í erfiðleikum með að mynda tengsl við önnur börn 

og fullorðna.31 

30 Vilborg G. Guðnadóttir.[Án ártals]. 
31 Vilborg G. Guðnadóttir.[Án ártals]. 
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2.3 Líkamlegt ofbeldi 

Skilgreiningin á líkamlegu ofbeldi á við þegar um er að ræða sjáanlega líkamlega áverka 

á barni. Áverkana ætti að vera auðvelt að greina af læknum og hjúkrunarfræðingum t.d. í 

heilsugæslu eða í skólum og einnig af öðru starfsfólki sem vinnur með börnum eins og 

t.d. starfsfólki á dagvistarstofnunum.32 Dæmi um sýnileg merki líkamlegs ofbeldis á barni 

eru t.d. með marblettir, brunasár eða beinbrot sem barnið og/eða foreldrarnir reyna að fela 

eða eiga erfitt með að útskýra á trúverðugan hátt. Þessi gerð ofbeldis getur birst í því að 

barnið er slegið, hrist, því hent til, það brennt eða bundið. Einnig getur þetta komið fram í 

því að barni er viljandi gefin hættuleg lyf eða annað sem getur skaðað það.33 

Tölfræðin segir að fyrir hvert greint tilfelli megi gera ráð fyrir u.þ.b. einu til 

tveimur ógreindum tilfellum. Ef börn segja frá því að þau hafi orðið fyrir ofbeldi af hendi 

einhverrar ákveðinnar manneskju eru þau yfirleitt að segja satt. Það þarf að hafa í huga 

við rannsókn hvort sögur barnsins og hinna fullorðnu af atburðarrásinni séu í ósamræmi 

og hvort barnið sýnist vera hrætt við að segja frá liðnum atburðum.34 

Ef börn hafa mar eða áverka undir höku, á enni, á framhandlegg, yfir 

hryggtindum, sköflungum eða mjaðmakömbum eru afar miklar líkur á því að slys hafi átt 

sér stað. Reyndar er nauðsynlegt að hafa aldur barnanna í huga. Sem dæmi má nefna að 

börn upp að níu mánaða aldri eiga sjaldan að vera marin en upp frá þeim aldri er mun 

algengara að þau fái marblett á eðlilegan hátt eftir því sem hreyfigeta þeirra vex og þau 

eru meira á hreyfingu.35 

Þegar athugun fer fram á áverkum er mikilvægt að hafa hugfast hvort þeir séu 

eðlilegir með tilliti til þroska og getu barnanna Sem dæmi má nefna að ekki er líklegt að 

sex mánaða gamalt barn hafi klifrað upp á stól og dottið á gólfið. Það er einnig 

nauðsynlegt að vera vel meðvitaður um það að áverkarnir séu í samræmi við þá lýsingu 

sem gefin er á atburðinum.36 Flestir skólahjúkrunarfræðingar, læknar, grunn- og 

 
32 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 1998. 
33 Barnaverndarstofa. „Verklagsreglur...“ 2006:4 
34 Theodór Friðriksson. 2002:10-11. 
35 Anna G. Ólafsdóttir. 2002:B5 
36 Theodór Friðriksson. 2002:10-11. 
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leikskólakennarar ættu að eiga auðvelt með að koma auga á og greina áverka sem koma 

af völdum líkamlegs ofbeldis.37 

Líkamlegt ofbeldi gegn börnum flokkast undir afbrot og varðar við lög. Allt 

ofbeldi gerir lítið úr eða niðurlægir þann sem fyrir því verður. Þeir sem beita líkamlegu 

ofbeldi eru oft óöruggir og búa yfir takmarkaðri hæfni til mannlegra samskipta. Gerendur 

hafa oft sjálfir verið þolendur líkamlegs ofbeldis í æsku og kunna því í raun ekki að leysa 

vandamál á annan hátt einfaldlega vegna þess að þeir þekkja ekki aðrar leiðir.38 

2.3.1 Líkamlegt ofbeldi – skilgreining 

Hægt er að skilgreina líkamlegt ofbeldi á tvo vegu; a) útfrá athöfn, b) út frá athöfn og 

afleiðingum. Ofbeldi út frá athöfn er t.d. að sparka, kýla eða slá börn utanundir með 

flötum lófa, hrista barnið óþyrmilega, henda því til og frá, beita það líkamlegum 

þvingunum eða grófu ofbeldi sem skilur eftir sig áverka á líkama þess. Út frá athöfn og 

afleiðingum er átt við sýnileg ummerki t.d. að börn hafi hlotið langvarandi áverka af 

völdum ofbeldis. Reyndar er stundum notuð þriðja skilgreiningin en hún er útfrá því 

hvort athöfnin var viljandi eða óviljandi. Ef að fullorðinn einstaklingur, foreldri eða annar 

forráðamaður, rekst óvart í barn með þeim afleiðingum að það dettur og meiðir sig, þá 

flokkast það ekki undir ofbeldi.39 

2.3.2 Líkamlegt ofbeldi – einkenni 
Þau börn sem beitt eru líkamlegu ofbeldi eiga oft mjög erfitt með líkamlega snertingu og 

geta verið á varðbergi gagnvart fullorðnum og draga sig í hnút þegar einhver skammar 

þau. Þau eiga það til að setja hendur ósjálfrátt fyrir sig til varnar höfðinu.40 

37 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 1998. 
38 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:33-35. 
39 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:33. 
40 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:37. 
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Eftirfarandi einkenni líkamlegs ofbeldis þarfnast nákvæmra útskýringa, ef barn er 

með mar eða áverka á eftirfarandi stöðum; 

á hálsi    á sitjanda eða rasskinnum 

á eyrum   á kynfærum 

á bol    á baki 

á vanga   á kviði 

á lærum   á brjóskassa 

á upphandleggjum41 

Einnig ber að leita skýringa á bitförum á líkamanum eftir fullorðinstennur og þegar 

merkja má för og mar eftir snúrur, belti eða önnur verkfæri á líkama barnsins. Ef mar og 

áverkar eru á mörgum stöðum um líkamann og jafnvel misvel grónir er nauðsynlegt að 

vera vel á varðbergi. Bruni og brunasár eru algengasta tegund barnaofbeldis og því er 

mikilvægt að hafa þá staðreynd hugfasta þegar börn með slíka áverka eru skoðuð.42 

Brunasárin geta verið áverkar vegna sígarettubruna, brunasár vegna heita vatnsins, 

brunasár vegna ógætni í kringum eldavél og vegna fikts með eld. Áverkar vegna 

sígarettubruna eru augljós hættumerki því ólíklegt verður að teljast að smábörn séu að 

leika sér með logandi sígarettu. Hinar tegundi brunasára sem nefndar voru geta bent til 

ákveðinnar vanrækslu þar sem börn ættu ekki að vera eftirlitslaus í kringum heitt vatn og 

logandi hellur og því síður eiga þau að fá að leika sér með eld. Oftast eru slík brunasár 

slys frekar en merki um ofbeldi. 

 Börn sem búa við líkamlegt ofbeldi geta sýnt mikil streitu- og kvíðamerki. Þau 

vita aldrei við hverju má búast og hræðslan sem fylgir því að geta ávallt átt von á 

einhverju slæmu getur haft mjög skaðleg áhrif á uppvöxt þeirra. Þau geta sýnt 

skapsveiflur og átt erfitt með að eiga félagsleg samskipti. Þau eru oft árásargjörn því það 

læra börn sem fyrir þeim er haft.43 Í Aðalnámskrá leikskóla segir: „Ýmiss konar atburðir 

og erfiðleikar í lífi barns geta orðið því þungbærir og haft djúp áhrif á hegðun þess og 

líðan. Leikskólinn skal hjálpa barninu við að vinna bug á ótta sínum og öryggisleysi“.44 

Þar sem börn dvelja löngum stundum í leikskóla, allt upp í 9,5 klst. á dag, þá er gríðarlega 

 
41 Anna G. Ólafsdóttir. 2002:B5. 
42 Theodór Friðriksson. 2002:10-11 
43 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:37. 
44 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:16. 



Lokaverkefni til B.Ed.-prófs  Ofbeldi gegn börnum

16 

mikilvægt að starfsfólk leikskóla sé meðvitað um hætturnar í lífi barna og geti greint 

einkennin, búi barn við óviðunandi aðstæður heimafyrir.  

 

2.3.3 Líkamlegt ofbeldi – afleiðingar 

Áhrif ofbeldis á börn getur birst t.d. á eftirfarandi vegu: 

• vanmáttur: börnin geta ekkert gert til að koma í veg fyrir ofbeldið  

• einangrun: börnin bjóða ekki til sín vinum  

• hræðsla: börnin óttast ofbeldið og þann skaða sem það getur valdið  

• ábyrgðartilfinning: börnunum finnst þau bera ábyrgð á því sem gerist  

• mótsagnakenndar tilfinningar til foreldra, ýmist elska börnin þau eða hata  

• skömm: börnin skammast sín fyrir að búa við ofbeldið, fyrir það að vera 

öðruvísi.45 

Þau börn sem sætt hafa ofbeldi í æsku eru í áhættuhóp varðandi eftirfarandi atriði: 

• sjálfsmorð 

• erfiðleika með að mynda náin tengsl við jafnaldra 

• erfiðleika með tilfinningargreind  

• lægri greindarvísitölu en hjá þeim sem ekki hafa sætt ofbeldi í æsku  

• auknar líkur á að verða árásargjarnari en önnur börn og ofbeldisfull á 

fullorðinsárum.46 

Albert Bandura staðfestir þetta með félagsnámskenningu sinni (Social cognitive 

theory) en kenningin lýsir því hvernig einstaklingar læra af því að fylgjast með 

athöfnum og gjörðum annarra og að lokum tileinka sér sömu hegðun. Bandura heldur 

því fram að líkamlegar refsingar á börnum verði til þess að þau sýni frekar 

árásarhneigð en önnur börn. Hann heldur því jafnframt fram að þeir einstaklingar sem 

hafa verið beittir líkamsrefsingum í æsku sýni gjarnan svipaða hegðun seinna á 

lífsleiðinni.47 

45 Hulda Guðmundsdóttir. 1986:14-15. 
46 Bee & Boyd. 2004:114. 
47 Eggen & Kauchak. 2004:223-224. 
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2.4 Andlegt ofbeldi 

Það sem andlegt ofbeldi gerir fyrst og fremst er að koma í veg fyrir heilbrigðan alhliða 

þroska og hamingju og vellíðan barnsins. Erfitt getur verið að greina og koma auga á 

þessa gerð ofbeldis þar sem yfirleitt er ekki um sýnilega áverka að ræða.48 

Sem dæmi um andlegt ofbeldi má nefna ef foreldri eða annar nákominn 

einstaklingur er sífellt að setja út á útlit eða skap barnsins eða ef viðkomandi 

einstaklingur er alltaf að gagnrýna það sem barnið er að gera. Eitt birtingarform andlegs 

ofbeldis er í formi markviss niðurbrots á barni, afneitun á barni, með langvarandi þögn í 

refsiskyni og niðrandi tali. Þegar barn verður vitni að ofbeldi milli foreldra sinna er það 

einnig skilgreint sem andlegt ofbeldi.49 

2.4.1 Andlegt ofbeldi – skilgreining 

Andlegt ofbeldi á sér stað þegar barn er móðgað, kallað ónöfnum eða komið fram við það 

á ómanneskjulegan eða niðrandi hátt. Andlegt ofbeldi er alltaf mjög falið en foreldrar eru 

oftast gerendur. Andlegu ofbeldi þarf ekki að fylgja líkamlegt ofbeldi. Þessi tegund 

ofbeldis snýst mikið um niðurrif á persónunni með niðrandi tali, persóna barnsins er 

dæmd, gagnrýnin í garð þess er óvægin og gerandi afneitar ást sinni á barninu. Það má 

segja að hér sé um markvisst niðurbrot og höfnun að ræða. 50 

2.4.2 Andlegt ofbeldi – einkenni 

Það getur haft afar víðsjárverðar afleiðingar að foreldrar komi stöðugt fram við börn sín á 

móðgandi hátt, tali niður til þeirra og séu með sífelldar aðfinnslur við þau. Vissulega 

þurfa börn aga en það er hlutverk hinna fullorðnu að veita hann á uppbyggilegan hátt 

þannig að börnin hljóti ekki skaða af.51 

Þau börn sem beitt hafa verið andlegu ofbeldi hafa gjarnan sjálfsmynd sem 

einkennist af þeirri mynd sem ofbeldismaðurinn hefur dregið upp með niðurlægjandi tali 

 
48 Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið. 1998. 
49 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:40. 
50 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:39-40. 
51 Freydís J. Freysteinsdóttir. 2000:52 
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sínu. Mjög oft efast þau um eigin getu og hæfni, gjarnan hafa þau takmarkaðar skoðanir, 

eru oft mjög hlédræg og láta lítið fyrir sér fara. Þau tjá sig gjarnan takmarkað við aðra og 

eiga stundum erfitt með að takast á við ný verkefni. Sjálfsmyndin hefur verið brotin 

niður.52 

Það er margt sem foreldrar geta gert til þess að börnin þeirra læri að þau séu 

elskuð og að þau séu dugleg og hæf. Foreldrar og aðrir aðstandendur þurfa að vinna að 

því að efla og styrkja sjálfsmynd barnsins frá fæðingu þess. Börn geta byrjað mjög ung að 

mynda neikvæða sjálfsmynd sem veldur því að þau verða óörugg og óframfærin. 

Sjálfsmynd barna mótast fyrst og fremst í gegnum tengsl við foreldrana. Það er því mikið 

ábyrgðarhlutverk hjá hinum fullorðnu að sjá til þess að börnin myndi jákvæða sjálfsmynd 

því á þann hátt öðlast börnin sjálfsöryggi og í beinu framhaldi af því mun þeim farnast 

betur í lífinu.53 

2.4.3 Andlegt ofbeldi – afleiðingar 

Andlegt ofbeldi hefur slæm áhrif á sjálfsmynd barna og unglinga, það brýtur einstaklinga 

niður og getur haft varanleg áhrif á líf þeirra og framtíð.54 

Það er misjafnt hvaða áhrif ofbeldi hefur á börn. Áhrifunum er stundum skipt í tvo 

meginflokka, þ.e. úthverf vandamál s.s. hegðunarvandkvæði og innhverf vandamál á borð 

við þunglyndi og kvíða. Úthverf vandamál eru algengari hjá strákum en innhverfu 

vandamálin hjá stelpum. Mun algengara er að strákar fái hjálp við sínum vandamálum þar 

sem þau eru sýnilegri og auðveldara er að greina þau.55 

Þó svo að afleiðingar ofbeldis séu oft mismunandi eftir eðli þess og alvarleika, þá 

eru skyndi- og langtímaáhrif á barnið mjög oft alvarleg og skaðleg. Tilfinningaleg, 

líkamleg og sálræn ör geta haft verulegar afleiðingar fyrir þroska barnsins, heilsu þess og 

getu til náms. Rannsóknir sýna að ef aðili hefur orðið fyrir ofbeldi í bernsku er hann 

líklegri til áhættuhegðunar síðar á ævinni, t.d. til að misnota áfengi og fíkniefni og til 

aðgerðarleysis og átraskana. Þessi hegðun getur aftur leitt til sjúkdóma eins og t.d. á borð 

 
52 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:41. 
53 Eggen & Kauchak. 2004:98-100. 
54 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:41-42. 
55 Freydís J. Freysteinsdóttir. 2000:14-15. 
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við krabbamein, þunglyndi, æða- og hjartasjúkdóma og jafnvel dauða. Því er óhætt að 

segja að ofbeldi hafi langvarandi skaðleg áhrif, ekki bara á börnin sjálf og fjölskyldur 

þeirra, heldur einnig á samfélagið í heild sinni.56 

Andlegar afleiðingar ofbeldis geta verið allt frá því að vera langvarandi léleg 

sjálfsmynd til alvarlegrar einangrunar frá samfélaginu. Hegðunarlegar afleiðingar 

ofbeldis spanna allt frá lélegum vinaböndum og til mjög ofsafenginnar hegðunar. 

Líkamlegar afleiðingar ná frá minniháttar áverkum til alvarlegra höfuðáverka og jafnvel 

dauða. Vitsmunalegar afleiðingar ofbeldis birtast sem athyglisvandamál og 

námsörðugleikar til alvarlegri afleiðinga eins og heilaskaða.57 

Í skýrslu Sigurðar Rafns A. Levys sálfræðings og starfsmanns á BUGL (Barna- og 

unglingageðdeild Landspítala-háskólasjúkrahúss) kemur fram að vanræksla og misnotkun 

á börnum, þ.m.t. líkamleg, andleg og kynferðisleg misnotkun, eru áhættuþættir hvað 

varðar sjálfsvígshugsanir sem geta leitt til sjálfsvígs, sjálfmeiðinga og/eða alvarlegra 

geðrænna fatlana. Á árunum 2001-2002 var 71% stúlkna sem komu inn á Barna- og 

unglingageðdeildina fórnarlömb ýmis konar ofbeldis og/eða vanrækslu og 52% 

drengjanna.58 

56 Unicef. Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna. 2006:[án.bls] 
57 American Academy of Pediatrics. 1993:208 
58 Jónína Einarsdóttir o.fl. 2004:42 
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2.5 Kynferðislegt ofbeldi og sifjaspell 

Kynferðislegt ofbeldi er hugtak sem notað er um kynferðislega misnotkun, kynferðislega 

áreitni, kynferðislegt ofbeldi og sifjaspell. Kynferðislegt ofbeldi felur í sér að 

kynferðislegum athöfnum, orðum eða myndum er beitt gegn vilja þess sem fyrir 

ofbeldinu verður svo hann hlýtur skaða af. Börn eru aldrei í aðstöðu til að veita samþykki 

sitt þegar um kynferðislegt ofbeldi er að ræða því þau skilja ekki hvað felst í atvikinu.59 

Ef einkennum kynferðislegs ofbeldis eru ekki veitt eftirtekt og börnin ekki 

meðhöndluð á meðan þau eru að þroskast getur það kallað fram röskun á 

persónuleikaþroska þeirra. Ef börnin eru orðin fullorðin þegar upp kemst um ofbeldið 

gegn þeim getur reynst erfitt að meðhöndla þessa röskun. Oft á tíðum getur reynst erfitt 

að sanna að kynferðislegt ofbeldi hafi átt sér stað, sér í lagi ef langt er liðið frá atvikunum 

og oft er eini vitnisburðurinn sá að börnin komi sjálf og segi frá atburðunum.60 

2.5.1 Kynferðislegt ofbeldi – skilgreining 

Kynferðislegt ofbeldi felur í sér að kynferðislegum athöfnum, orðum eða myndum er 

beitt gegn vilja þess sem fyrir ofbeldinu verður svo hann hlýtur skaða af. Kynferðislegt 

ofbeldi miðar að því að lítillækka, auðmýkja, ráða yfir og og skeyta ekki um vilja eða 

líðan þess sem fyrir því verður.61 

Undir kynferðislegt ofbeldi flokkast t.d. klámspólur og kynferðislegir brandarar 

sem telst óviðeigandi þegar börn eru annars vegar. Fleira fellur undir þennan flokk eins 

og þegar fullorðinn einstaklingur snertir eða kyssir kynfæri barnsins eða sín eigin, neyðir 

barn til að afklæðast og hafa mök eða tekur ljósmyndir af barninu nöktu í óviðeigandi 

stellingum.62 

59 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:10-11. 
60 Aðalbjörg Helgadóttir o.fl. 1986:18 
61 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:10. 
62 D’Alessandro, Donna og Lindsay Huth. 2002. 
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2.5.2 Kynferðislegt ofbeldi – einkenni 

Oft á tíðum getur verið erfitt að greina hvort börn hafi verið beitt kynferðislegu ofbeldi 

því oft sýna þau sömu eða svipuð einkenni og börn sem hafa orðið fyrir annars konar 

ofbeldi eða áföllum. Þrátt fyrir að oft sé erfitt að greina þessa gerð ofbeldis frá öðru 

ofbeldi þá eru viss einkenni sem vert er að hafa í huga. Fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis 

búa oft yfir skertri getu í lífsleikni og almennri samskiptafærni, þau búa yfir óvenju 

mikilli vitneskju um kynlíf miðað við aldur og þroska, þau vilja stunda kynferðislega 

leiki við sjálf sig, önnur börn, leikföng eða jafnvel gæludýr, þau herma eftir 

kynferðislegum athöfnum hinna fullorðnu og þau hafa jafnvel farið að misnota önnur 

börn á sama hátt og þau sjálf voru misnotuð.63 

2.5.3 Kynferðislegt ofbeldi – afleiðingar 

Í Ársskýrslu Stígamóta 2005 eru settar fram tölulegar upplýsingar um þær afleiðingar sem 

oftast eru nefndar í viðtölum við fórnarlöm kynferðislegs ofbeldis. Sem dæmi má nefna 

að skömm var nefnd 219 sinnum (86,3%), léleg sjálfsmynd 189 sinnum (75,9%), depurð 

173 sinnum (69,5%) og sektarkennd 163 sinnum (65,5%).64 Eins og fram kom í 

skýrslunni þá er léleg sjálfsmynd algeng hjá þeim sem orðið hafa fyrir kynferðislegu 

ofbeldi. Börnin taka oft á sig stóran hluta ábyrgðarinnar og ímynda sér jafnvel að þau 

sjálf beri ábyrgðina á ofbeldinu, þau hafi ekki barist nógu kröftuglega um eða ekki 

mótmælt nógu ákveðið.65 

Ýmsir þættir koma við sögu þegar skoðaðar eru afleiðingar kynferðislegs ofbeldis 

s.s. aldur og þroski barnsins, tengsl barns við geranda, aldursmunurinn milli geranda og 

þolanda, hvort barnið var beitt líkamlegu ofbeldi samhliða kynferðislegu, hver viðbrögð 

fjölskyldunnar voru þegar kynferðislega ofbeldið uppgötvaðist og hversu lengi ofbeldið 

stóð yfir.66 

Hrefna Ólafsdóttir félagsfræðingur gerði rannsókn árið 2002 um umfang 

kynferðislegrar misnotkunar hér á landi. Í þeirri rannsókn kemur fram að þær tilfinningar 

 
63 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:13-15. 
64 Stígamót. 2005. 2006:30. 
65 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:17. 
66 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:18. 
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sem geri fyrst vart við sig hjá börnum eftir misnotkun séu skömm, vanmáttur, 

hjálparleysi, sektarkennd, ótti, hræðsla og andúð. Þegar lengri tími er liðinn og börnin 

komin á fullorðinsár verða tilfinningar eins og reiði, andúð, hryggð, depurð og vonbrigði 

algengari hjá þolendum kynferðisbrota. Allar hinar tilfinningarnar sem voru hjá þeim sem 

börn eru samt enn til staðar. Einnig sýnir rannsóknin fram á það að skilnaðir eru algengari 

í hópi þolenda kynferðismisnotkunar en í hóp þeirra sem ekki hafa verið misnotaðir í 

æsku. Hátt hlutfall sjálfsvígstilrauna er hjá þolendum kynferðisofbeldis eða 15% en ekki 

nema 4% hjá hinum. Menntunarstaða er lægri í hópi þolenda, lakari fjárhagsstaða, 

kynlífsvandi og erfiðleikar í makasamskiptum.67 

Breskur réttarsálfræðingur að nafni Dr.Richard Beckett kom til Íslands árið 2001 

en hann er sérfræðingur í málum ungra kynferðisbrotamanna. Hann segir að þegar stúlkur 

verði fyrir misnotkun þá brjótist afleiðingarnar gjarnan út á þann hátt að þær ráðast á 

sjálfar sig til dæmis með þeim hætti að skera úlnliðina, þróa með sér átraskanir eða verða 

lauslátar. Afleiðingarnar hjá drengjunum brjótast út á annan hátt, til dæmis kemur það 

fram í hegðun þeirra gagnvart umhverfinu. Dr.Beckett segir því að ekki megi afgreiða 

hegðunarvandamál hjá ungum drengjum á þann hátt að um sé að ræða hræðilegan dreng 

heldur geti verið að með hegðuninni sé hann að birta mönnum einkenni þeirrar 

misnotkunar sem hann sjálfur hefur orðið fyrir.68 

Stuðningur við þá sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi hefur aukist til muna 

hér á landi á síðustu árum og löggjöfin hefur verið færð í nútímalegra form. Nú í mars 

síðastliðnum (2007) var samþykkt breyting á kynferðiskafla hegningarlaga. Þessar 

breytingar fela í sér aukna réttindavernd fyrir börn gegn kynferðisbrotum. Meðal helstu 

breytinga eru að sök vegna alvarlegustu kynferðisbrota gegn börnum fyrnist ekki, 

fyrningarfrestur annarra kynferðisbrota en þeirra alvarlegustu byrjar ekki að líða fyrr en 

frá þeim degi er brotaþoli nær 18 ára aldri, mörkin voru áður við 14 ára aldur 

Refsihámark fyrir kynferðislega áreitni gagnvart börnum er hækkað um 2 ár og 

kynferðislegur lágmarksaldur er hækkaður úr 14 árum í 15 ár. Þessar breytingar á 

kynferðisbrotakafla almennra hegningarlaga eru kærkomnar enda fela þær í sér aukna 

réttarvernd fyrir börnin. Þessar breytingar gefa þau skýru skilaboð að kynferðisbrot gegn 

 
67 Nína Björk Jónsdóttir. 2002:[án bls]. 
68 Pétur Gunnarsson. 2001:[án bls]. 
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börnum séu jafn alvarlegur glæpur og þeir glæpir sem fyrnast ekki samkvæmt eldri 

lögum, s.s. morð og mannrán.69 

2.5.4 Sifjaspell – skilgreining 

Í Ársskýrslu Stígamóta 2005 er eftirfarandi skilgreining á sifjaspelli: 

 
Sifjaspell skilgreinum við sem allt kynferðislegt athæfi milli einstaklinga, sem 
tengdir eru tengslum trausts, og þar sem annar aðilinn vill ekki slíkt, en er 
undirgefinn og háður ofbeldismanninum á einhvern máta.70 

Sifjaspell er talið með alvarlegri glæpum gegn börnum og er eitt algengasta 

kynferðisofbeldið sem börn verða fyrir. Samkvæmt Ársskýrslu Stígamóta 2005 má segja 

að um kynbundið ofbeldi sé að ræða þar sem 290 gerendur eru karlkyns eða 97,0%, en í 9 

tilvikum (3.0%) eru gerendurnir kvenkyns. Gerendur sifjaspells eru tengdir börnunum á 

einhvern hátt, þeir geta verið feður, bræður, afar, frændur eða stjúpfeður barnsins sem er 

þolandinn. Sifjaspell er því valdníðsla í formi kynferðislegra athafna þar sem traust 

barnsins við gerandann er rofið. Í Ársskýrslunni koma fram tengsl gerenda við þolendur í 

sifjaspellsmálum. Samkvæmt henni eru gerendur 165, þar af eru flestir í hópnum 

frændi/frænka eða í 18,8% tilfella og fast á eftir koma bræður, feður og fjölskylduvinir.71 

69 Umboðsmaður barna. 2007. 
70 Stígamót. 2006.18. 
71 Stígamót. 2006.33-35. 
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2.6 Áhættuhópar gerenda og þolenda 

Fjölskylduofbeldi þrífst ekki aðeins í einhverri einni fjölskyldugerð, en það er að því er 

virðist algengara hjá þeim fjölskyldum sem eru undir álagi að einhverju tagi s.s. 

vinnuerfiðleikar, hjónabandserfiðleikar og fjárhagserfiðleikar. Því má segja að ákveðinn 

hópur bara sé í meiri áhættu með að verða fyrir ofbeldi en aðrir.72 

Áhættuhópar þolenda 

Það er hægt að koma auga á hvaða hópur barna það er sem eru í hvað mestri hættu með 

að verða fórnarlömb fjölskylduofbeldis. Í áhættuhóp eru m.a. börn með þroskahamlanir 

og börn sem glíma við hegðunarerfiðleika. Þessi hópur virðist vera í mestri áhættu þar 

sem þau geta síður varið sig en önnur börn.73 

Ef skoðaðar eru tölulegar upplýsingar úr Ársskýrslu Barnaverndarstofu frá 2004-

2005 má sjá að árið 2004 bjó tæplega 40% þeirra barna sem barnaverndarnefndir höfðu 

afskipti af hjá báðum foreldrum sínum, 36,7% voru hjá móður og 4,4% voru hjá föður. Í 

skýrslunni má einnig sjá að upplýsingar um heimilisaðstæður vantaði hjá 552 

einstaklingum.74 

Á heildina litið er ofbeldi mun tíðara gagnvart drengjum en stúlkum. Áðurnefnd 

ársskýrsla nefnir íhlutun barnaverndarnefnda árið 2004 þar sem hjá 481 drengir á 

aldrinum 0-5 ára koma við sögu en 437 stúlkur á aldrinum 0-5 ára. Tveimur árum áður 

eða árið 2002 voru drengirnir 356 en stúlkurnar 285.75 

Í Ársskýrslu Stígamóta 2005 má sjá töflur sem sýna að flestir þolendur 

kynferðisofbeldis nýttu sér þjónustu Stígamóta á aldrinum 19-39 ára en ofbeldið hófst 

hins vegar oftast þegar einstaklingurinn var á aldrinum 5-10 ára.76 

Árið 2002 birti Hrefna Ólafsdóttir, félagsfræðingur, niðurstöður rannsóknar sem 

hún vann að á árunum 1999-2002. Rannsóknin var tíðnikönnun á umfangi kynferðislegrar 

 
72 Theodór Friðriksson. 2002:10-11. 
73 Theodór Friðriksson. 2002:10-11. 
74 Barnaverndarstofa. Ársskýrsla. 2006:88. 
75 Barnaverndarstofa. Ársskýrsla. 2006:88. 
76 Stígamót. 2006:22 
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misnotkunar á börnum. Slembiúrtaki 1.500 einstaklinga úr þjóðskrá á aldrinum 18-60 ára 

var sendur spurningalisti og helmingur svaraði eða um 745 manns.77 

Ein af niðurstöðum könnunarinnar var sú að 17% þeirra sem svöruðu höfðu verið 

misnotaðir fyrir 18 ára aldur. Þar af voru 80% konur og 20% karlar. Út frá hlutfallinu 

milli svara kynjanna var reiknað út að ætla mætti að um 23% kvenna væru misnotaðar 

fyrir 18 ára aldur og 8% karla. Niðurstöður rannsóknarinnar benda því til að rúmlega 

fimmta hver stúlka á Íslandi sé misnotuð fyrir 18 ára aldur og tæplega tíundi hver 

drengur. Samkvæmt rannsókninni virðist sem misnotkun stúlkna hefjist fyrr en drengja. 

Stúlkur voru í 28% tilvika 6 ára eða yngri þegar misnotkunin hófs en 8% drengja.78 

Áhættuhópar gerenda 

Það eru vissir hópar foreldra eða forráðamanna sem eru líklegri til að beita barn ofbeldi 

en aðrir, t.d. einstæðar mæður sem eru án stuðnings vandamanna, foreldrar sem búa við 

bágar félagslegar aðstæður, fjölskyldur sem eiga í alvarlegum fjárhagserfiðleikum, 

foreldrar sem eru í fíkniefnaneyslu eða háðir öðrum vímuefnum, seinfærir foreldrar, 

foreldrar þar sem þungunin var óæskileg, mæður sem hafa myndað afar lítil tengsl við 

afkvæmi sín, hjón sem eiga í hjónabandserfiðleikum og fjölskyldur sem búa við mikla 

streitu. 79 

Bragi Guðbrandsson forstjóri Barnaverndarstofu hefur nefnt að mál sem komi 

fyrir barnaverndarnefndir einkennist af því að foreldrar ráði ekki við hlutverk sitt. Eins og 

áður hefur komið fram bendir hann líka á að félagsráðgjafar, uppeldisfræðingar, 

félagsfræðingar og aðrir sem vinna við félagslega þjónustu virðist vera sammála um að 

þeir foreldrar sem beiti börn sín ofbeldi komi úr öllum stéttum samfélagsins. Afskipti 

barnaverndarnefnda séu þó tíðari af þeim sem standa neðar í félags- og efnahagslegum 

skilningi. Auk þess eigi margir þeirra það sameiginlegt að hafa verið beittir ofbeldi sem 

börn og /eða eiga við alvarleg geðræn vandamál að stríða.80 

Þó svo að vissum fjölskyldugerðum sé hættara við að verða gerendur 

fjölskylduofbeldis þá eru þeir sem beita börn og unglinga kynferðislegri misnotkun úr 

 
77 Nína Björk Jónsdóttir. 2002:[án bls]. 
78 Nína Björk Jónsdóttir. 2002:[án bls]. 
79 Theodór Friðriksson. 2002:10. 
80 Jónína Einarsdóttir o.fl. 2004:41 
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öllum stéttum þjóðfélagsins. Þeir sem beita misnotkun eru oft einstaklingar sem bjóða af 

sér góðan þokka út á við, eru vinsamlegir við börn og vinsælir meðal þeirra og eiga til að 

sækjast eftir að vinna með börnum og unglingum. Rannsóknir hafa sýnt að langflestir 

sem beita börn kynferðislegri misnotkun þekkja barnið, hvort sem um er að ræða eitt 

tilvik eða endurtekna misnotkun. Fæstir gerendur eru barninu með öllu ókunnugir. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að brot þeirra gerenda sem ekki þekkja fórnarlambið fyrir 

eru oft vægari en brot þeirra sem þekkja barnið og eru tengdir því. Þeir sem þekkja barnið 

sem þeir misnota hafa gjarnan nýtt sér ýmsar leiðir til að vinna traust og trúnað þess.81 

Að mati Dr. Richard Beckett, sem er sérfræðingur í málum ungra 

kynferðisbrotamanna, þá eigi þeir unglingar sem misnoti börn sjálfir í erfiðleikum við að 

tengjast jafnöldrum. Þeir kvarti undan því að vera einmana, einangraðir og skildir 

útundan og hafi oftar en ekki sjálfir orðið fyrir barðinu á misnotkun.82 

Í rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur kemur fram að gerendur kynferðisafbrota tengist 

yfirleitt fjölskyldu barnsins sem þeir misnota. Í 66% tilfella var gerandinn karl úr 

fjölskyldu barnsins eða tengdist henni. Rúmlega helmingur kvennanna sem svöruðu 

rannsókninni sögðu að karlar tengdir fjölskyldunni hefðu verið gerendur er 32% karlanna 

sögðu það vera sína reynslu. Það má því draga þá ályktun að stúlkum standi mest ógn af 

körlum tengdum fjölskyldunni og drengjum standi mesta ógnin af körlum utan 

fjölskyldunnar. Athyglisvert er að þegar gerandinn beitir hótunum höfðar hann frekar til 

samvisku stúlknanna en er frekar með beinar hótanir í garð drengjanna.83 

81 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:22-23. 
82 Pétur Gunnarsson. 2001:[án bls]. 
83 Nína Björk Jónsdóttir. 2002:[án bls]. 
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2.7 Uppeldisskilyrði barna 

Sú sýn sem menn hafa á uppeldi fer eftir því hvaða augum hver og einn lítur á stöðu sína í 

tilverunni. Þessi sýn endurspeglast í spurningum eins og þeirri hvort maðurinn fæðist 

góður eða illur? Er maðurinn æðri en annað í náttúrunni? Eða fæðist hann sem óskrifað 

blað?. Skoðanir manna birtast í svörum þeirra við þessum spurningum sem svo stjórna 

miklu um það hvaða leiðir þeir velja í uppeldi. Það er því nokkuð augljóst að skiptar 

skoðanir eru á markmiðum og leiðum í uppeldis og menntamálum.84 

Árið 1995 var gerð rannsókn á uppeldisskilyrðum barna á Íslandi. Alls voru 1150 

manns valdir úr þjóðskrá og því ekki hægt að yfirfæra niðurstöðurnar á allar fjölskyldur á 

Íslandi. Alls svöruðu 846 manns. Þátttakendur í rannsókninni voru m.a. spurðir um 

samskipti við börnin sín og um líkamlegar refsingar. Niðurstöður sýna að um þrír fjórðu 

allra svarenda telja sig ,,oftast” ráða vel við uppeldi barna sinna en 5% ,,sjaldan“ eða 

,,aldrei“. Í rannsókninni kemur líka fram að 6% segjast aldrei þurfa að rífast í börnun 

sínum og að 45% hóta þeim aldrei. Mikill meirihluti svarenda eða 93% segjast aldrei 

beita líkamlegum refsingum og þeir sem beita slíkum refsingum segjast gera það 

sjaldan.85 

Uppeldisaðferðir hafa breyst talsvert í aldanna ráð. Í íslensku bændasamfélagi á 

18. og 19. öld birtust hugmyndir um að beita refsingum best í skýrt mótaðri 

uppeldisstefnu sem gefin var út í lögum árið 1746 undir heitinu Tilskipan um húsagann á 

Íslandi. Hirtingaskylda var lögð á foreldra en hún samsvaraði svokallaðri barnareglu sem 

var kennd við ótta og auðsveipni. Í 8. grein tilskipunarinnar er lýst afdráttarlaust hvernig 

foreldrum beri að refsa börnum sínum, brjóti þau af sér: 

 

Foreldrum ber að straffa börnum með alvarlegum orðum (þó fyrir utan blót og 
ósæmileg illyrði) ellegar so með hendi og vendi eftir ásigkomulagi yfirsjónarinnar. 
Mögli börnin eður láti sjá á sér fúlt, reiðulegt andlit, þá tyrftist þau með því meiri 
alvörugefni, þangað til þau læri að sýna sig ástúðleg og auðmjúk.86 

Í 28. grein barnalaga nr. 76/2003 kveður við annan tón: 

 
84 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir. 1995:1. 
85 Jónína Einarsdóttir o.fl. 2004:31. 
86 Jónína Einarsdóttir o.fl. 2004:16. 
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Foreldrum ber að annast barn sitt og sýna því umhyggju og virðingu og gegna 
forsjár- og uppeldisskyldum sínum svo sem best hentar hag barns og þörfum. Forsjá 
barns felur í sér skyldu foreldra til að vernda barn sitt gegn andlegu og líkamlegu 
ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi.87 

Þegar umönnun og uppeldisskilyrði barns eru góð, er þörfum barns sinnt fljótt og 

vel, jafnt tilfinningalegum, líkamlegum og félagslegum. Þegar ungabarn, grætur tekur 

umönnunaraðilinn það upp og reynir að finna út hvað ami að barninu t.d. hvort það sé 

svangt, þurfi nýja bleyju o.s.frv. Langtímarannsóknir á umönnun barna hafa sýnt að 

næmni foreldris á þarfir barns og hversu fljótt foreldri er að sinna þessum þörfum, eykur 

mjög líkur á því að það skapist traust tilfinningatengsl milli barns og foreldris. Í slíkum 

tilfellum upplifa börn sig þess verðug að vera vel sinnt og upplifa traust gagnvart 

foreldrum sínum sem þau yfirfæra síðan á aðra síðar á lífsleiðinni. Einnig hafa 

langtímarannsóknir sýnt að börn, sem eiga foreldra sem eru næmir á þarfir þeirra og sinna 

þeim bæði fljótt og vel, eru mun líklegri til að fara eftir reglum foreldra þegar foreldri sér 

ekki til. Börnum sem ekki er sinnt fljótt og vel eiga hins vegar á hættu að þróa ótraust 

tilfinningalegtengsl við foreldra. Þau eru í hættu með að upplifa sig óverðug, þar sem 

þeim er illa sinnt og þau vantreysta foreldrum sínum. Þess háttar vantraust geta þau síðan 

yfirfært á aðra einstaklinga á fullorðinsáum. Á öllum stigum uppeldisins er tilfinningaleg 

hlýja mjög mikilvæg. Hún þróast frá mikilli snertingu þegar barnið er yngra og mikilli 

líkamlegri umönnun sem einkennist af hlýju, út í frekar andlega hlýju í gegnum 

tilfinningalegan stuðning við barnið. Félagsleg færni barna þróast smám saman og er því 

mikilvægt fyrir foreldrið að örva hana með því að eiga jákvæð og uppbyggjandi samskipti 

við barnið.88 

2.7.1 Uppeldisaðferðir 

Góð samskipti foreldra og barna eru einn af mikilvægustu þáttunum í fjölskyldulífinu.  

Það er mikilvægt að foreldrar sýni börnum sína virka hlustun því það að hlusta er meira 

en að humma af og til þegar barnið talar. Í virkri hlustun felst að veita barninu óskipta 

athygli og svörun og einnig að hvetja barnið til að tjá tilfinningar sínar. Það má því segja 

 
87 Barnalög 76/2003.28.gr. 
88 Freydís J. Freysteinsdóttir. 2000:50. 
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að það sé jafn mikilvægt að kunna að hlusta eins og að tala. Það virðist einkum vera 

tvennt sem skiptir barnið mestu máli í samskiptum sínum við foreldrana annars vegar að 

foreldrarnir eigi innihaldsríkar samræðu við barnið og hins vegar að barnið fái hvatningu 

frá foreldrum til þess að tjá sig.89 

Foreldrar og forráðamenn eru ekki einu aðilarnir sem þurfa að þróa með sér 

uppeldisaðferðir því leikskólinn er stór partur af lífi barnanna og er með sínar 

uppeldisaðferðir. Leikskólarnir eru margir og ólíkir og beita mismunandi 

uppeldisaðferðum, allt eftir sannfæringu og stefnu hvers leikskóla enda segir í 

Aðalnámskrá leikskóla: ,,Aðalnámskrá leikskóla er stefnumótandi leiðarvísir um 

uppeldisstörf í leikskóla og á að mynda sveigjanlegan starfsramma“. Aðalnámskráin segir 

að leggja eigi áherslu á skapandi leik og starf. Ekki eigi að vera um beina kennslu að 

ræða sem stefni að ákveðinni fræðilegri þekkingu heldur á að leggja áherslu á leik barna 

sem náms- og þroskaleið. 90 

2.7.2 Flokkun uppeldisaðferða 

Fræðimenn hafa lengi reynt að skipta uppeldisaðferðum niður í mismunandi flokka. Ein 

af þeim flokkunum sem oft er höfð til hliðsjónar kemur úr smiðju sálfræðingsins Diönu 

Baumrind en hún hefur sett fram þrjár gerðir af mismunandi uppeldisaðferðum. Þær eru 

eftirfarandi:  

• leiðandi uppeldisaðferðir  

• eftirlátar uppeldisaðferðir  

• skipandi uppeldisaðferðir.  

Fræðimenn að nafni Eleanor Maccoby og J.A.Martin voru sammála þessum þremur 

kenningum Baumrinds en töldu þó að eina aðferð vantaði. Þessi fjórði flokkur er kallaður 

afskiptalausar uppeldisaðferðir.91 Hér á eftir verður hver aðferð fyrir sig skoðuð örlítið 

nánar. 

 

89 Bee & Boyd. 2004:360. 
90 Aðalnámskrá leikskóla.1999:8. 
91 Bee & Boyd. 2004:362. 
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Leiðandi foreldrar 

Leiðandi foreldrar setja skýr mörk um hvað er tilhlýðilegt og hvað ekki. Til þess nota þeir 

útskýringar og hvetja börnin til að skýra út sjónarmið sín. Þeir eru ekki uppáþrengjandi 

og setja börnunum ekki stólinn fyrir dyrnar. Þeir sýna börnunum mikla hlýju og 

uppörvun. Leiðandi foreldrar taka vel á móti hugmyndum barnsins og krefjast þroskaðrar 

hegðunar af því.92 

Eftirlátir foreldrar 

Eftirlátir foreldrar setja börnum sínum ekki skýr mörk. Þeir eru undanlátssamir og forðast 

beina árekstra. Þessi gerð foreldra bregst vel við hugmyndum barna sinna og sýnir þeim 

hlýju.93 

Skipandi foreldrar 

Skipandi foreldrar eru með skýrar reglur og þeir vænta þess að skipunum þeirra sé hlýtt 

án útskýringa. Þeir nota því sjaldan röksemdir og sýna börnunum litla hlýju og uppörvun. 

Þessi gerð foreldra stjórna börnunum með boðum og bönnum og refsa fyrir misgjörðir.94 

Afskiptalausir foreldrar 

Afskiptalausir foreldrar bregðast ekki við hugmyndum barnanna og veita þeim ekki 

stuðning. Vanræksla einkennir uppeldisaðferðir þeirra. Þessi gerð foreldra elur börnin sín 

upp í stjórnleysi, setur ekki mörk og gerir ekki kröfur til þeirra.95 

Í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Leifs G. Hafsteinssonar frá árinu 1998 

um uppeldisaðferðir foreldra og reykingar unglinga kom í ljós að börn leiðandi foreldra 

eru ólíklegri til þess að byrja að reykja en börn foreldra sem nota aðrar uppeldisaðferðir. Í 

þessari rannsókn kom einnig fram að af þeim 248 14 ára unglingum, sem féllu í 

 
92 Bee & Boyd. 2004:363. 
93 Bee & Boyd. 2004:363. 
94 Bee & Boyd. 2004:362. 
95 Bee & Boyd. 2004:363. 



Lokaverkefni til B.Ed.-prófs  Ofbeldi gegn börnum

31 

uppeldisaðferðarflokkana fjóra, taldi 101 unglingur sig búa við afskiptaleysi af hálfu 

foreldra sinna.96 

96 Sigrún Aðalbjarnardóttir og Leifur G. Hafsteinsson. 1998:92. 
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3. Bernskan og barnavernd 
 
Hugtakið bernska, var ekki komið til sögunnar í félagslegu samhengi fyrir endurreisn 

(1300–1600) og siðaskipti (1541–1550). Sá tími á ævinni sem var milli ósjálfstæðis barna 

og ábyrgðar fullorðinna var ekki langur.97 

Franski sagnfræðingurinn Philippe Ariés hélt því fram að á miðöldum (500-1300) 

hafi menn ekki séð fyrir sér bernskuna og fyrstu æviár barna sem einstakt þróunarskeið á 

æviferlinum. Ariés áleit að menn hafi litið á börn sem ,,litla fullorðna“ þ.e. að börn væru 

smækkuð mynd þeirra fullorðnu. Hann dró þessa af túlkun sinni á félagsgerðum og 

samskiptamáta fólks á miðöldum. Börn voru tekin í fullorðinna manna tölu um leið og 

þau gátu bjargað sér en fyrir þann tíma voru þau ekki metin mikils og að mestu látin 

afskiptalaus.98 Ungbarnadauði var mikill, hjón eignuðust gjarnan mörg börn, þó aðeins 

hluti þeirra kæmist á legg. Lélegt hreinlæti, léleg húsakynni og skortur á ýmsum 

nauðþurftum olli því að lífslíkur barna voru ekki sérlega góða víðast í Evrópu. Almennur 

menntunarskortur og fátækt gerði lífsbaráttuna harða og óvæga og við slíkar aðstæður var 

nauðsynlegt að börn færu sem fyrst að taka til hendinni til að hjálpa til við að sjá 

fjölskyldunni farborða. 

 Einn af fræðimönnum uppeldissögunnar og forvígismaður leikskólanna, Friedrich 

Fröbel, kom með þá kenningu að það ætti að leyfa börnum að vaxa og dafna eins og jurtir 

en ekki þjálfa þau líkt og hermenn. Fröbel lagði mikla áherslu á að börn þyrftu mikið 

svigrúm og frelsi til þess að ná að þroskast í takt við sitt innra eðli.99 

Í kjölfar upplýsingarinnar á 18. öld breyttust hugmyndir manna um bernskuna. 

Þessar nýju hugmyndir voru runnar frá svissneska heimspekningnum Jean-Jacques 

Rousseau og tengdust rómantísku hreyfingunni. Uppeldisfræðihugmyndir sínar setti hann 

fram í ritinu Émile. Á þeim tíma var t.d. álitið að börn fæddust sem saklausir 

einstaklingar og að seinni tíma óþekkt eða spilling væri tilkomin vegna vanrækslu 

samfélagsins.100 

97 Hamilton. 1993:131-133. 
98 Loftur Guttormsson. 1983:16-18. 
99 Hamilton. 1993:133. 
100 Hamilton. 1993:132. 
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 Það er óhætt að segja að mikill munur sé á þeim uppeldisaðferðum sem voru við 

lýði hér áður fyrr og þeim sem eru við lýði í dag. Áður fyrr þótti það t.d. ekki neitt 

tiltökumál að börn væru barin til hlýðni en það var leyfilegt skv. ákvæði í lögum um 

miðja 18. öld.101 Í Alþingisbókum Íslands 1741-1750 stendur eftirfarandi um uppeldi 

barna: 

 
Fremji börnin nokkuð ósæmilegt, þá eigi foreldrarnir ekki eftir hingað til 
brúkanlegum siðvana að láta of-mikið eftir þeim, heldur straffa þau með alvarlegum 
orðum (þó fyrir utan blót og ósæmileg illyrði) ellegar og so með hendi og vendi eftir 
ásigkomulagi yfirsjónarinnar.102 

Á Íslandi voru fyrstu lögin til verndar börnum, svokölluð Barnaverndarlög sett 

árið 1932 en þau voru upphafið að regluföstu barnaverndarstarfi. Í íslensku samfélagi er 

barnavernd það kerfi sem heldur utan um rétt og öryggi barna sem búa við bág 

uppeldisskilyrði. Það að veita hverju barni sem ákjósanlegust uppeldisskilyrði er 

megintilgangur barnaverndarkerfisins. Til að svo megi verða er mikilvægt að og brýnt að 

styðja við bakið á fjölskyldum í uppeldishlutverkum sínum.103 Markmið núverandi 

Barnaverndarlaga er eftirfarandi: 

 

...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. Lögin taka til allra barna sem eru á 
yfirráðasvæði íslenska ríkisins.104 

Í Barnaverndarlögum er jafnframt fjallað um leyfilega hegningu fyrir þá sem beita börn 

ofbeldi: 

 
Ef þeir sem hafa barn í sinni umsjá misþyrma því andlega eða líkamlega, misbjóða 
því kynferðislega eða á annan hátt, vanrækja það andlega eða líkamlega þannig að 
lífi eða heilsu þess er hætta búin þá varðar það fangelsi alltað fimm árum nema 
þyngri refsing liggi við samkvæmt öðrum lögum.105 

101 Aðalbjörg Helgadóttir o.fl. 1986:17. 
102 Alþingisbækur Íslands 1741-1750.1973:567. 
103 Anni G. Haugen. 2000:22. 
104 Barnaverndarlög 80/2002 2.gr. 
105 Barnaverndarlög 80/2002 98.gr. 
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3.1 Barnaverndaryfirvöld 

Samkvæmt Barnaverndarlögum eru það Félagsmálaráðuneytið, Barnaverndarráð, 

Barnaverndarstofa og barnaverndarnefndir sem fara með hlutverk barnaverndaryfirvalda 

á Íslandi.106 Það ráðuneyti sem hefur yfirumsjón með barnaverndarmálum á Íslandi og 

annast stefnumótun er Félagsmálaráðuneytið. Íslenska ríkið, ásamt sveitafélögum, skipta 

með sér verkefnum á þá vegu að ríkið sér um alla heildarstefnumótun en sveitarfélögin 

sjá um alla grunnþjónustu varðandi barnavernd í sínu umdæmi.107 

3.1.1 Barnaverndarráð 

Félagsmálaráðherra skipar þrjá starfsmenn í Barnaverndarráð og aðra þrjá til vara. 

Fulltrúar eru skipaðir til fjögurra ára í senn. Barnaverndarráð fer með úrskurðarvald í 

þeim málum sem því berast. Dæmi um slík mál er t.d. þegar foreldrar eru ósáttir með 

úrskurð barnanverndarnefndar og vísa úrskurðinum til Barnaverndarráðs eða þegar 

Barnaverndarstofa fær vitneskju um að barnaverndarnefnd hafi úrskurðað á skjön við lög 

og reglugerðir.108 

3.1.2 Barnaverndarnefndir 

Hvert sveitarfélag ber ábyrgð á að barnaverndarnefnd sé starfrækt innan þess. 

Bæjarstjórnir í kaupstöðum og borgarstjórn í Reykjavík kjósa fulltrúa í nefndirnar en 

minni sveitarfélög skulu þó sameinast um kosningu fulltrúa nefndanna. 

Barnaverndarnefndir eru ábyrgar fyrir öllu barnaverndarstarfi innan síns umdæmis. Í 

hverri nefnd sitja fimm fulltrúar og aðrir fimm til vara. Æskilegast er að í nefndinni sé 

lögfræðingur og einstaklingar af báðum kynjum með fagþekkingu á málefnum barna.109 

106 Barnaverndarlög 80/2000 3.gr. 
107 Barnaverndarstofa. 1998: 1. 
108 Barnaverndarstofa. 1998: 3. 
109 Barnaverndarstofa. 1998: 3-4. 
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Barnaverndarlög lýsa hlutverki barnaverndarnefnda svo: 

 

Eftirlit. Barnaverndarnefndir skulu kanna aðbúnað, hátterni og uppeldisskilyrði 
barna og meta sem fyrst þarfir þeirra sem ætla má að búi við óviðunandi aðstæður, 
sæti illri meðferð eða eigi í alvarlegum félagslegum erfiðleikum.  

 
Úrræði. Barnaverndarnefndir skulu beita þeim úrræðum samkvæmt lögum þessum 
til verndar börnum sem best eiga við hverju sinni og heppilegust þykja til að tryggja 
hagsmuni og velferð þeirra.  

 

Önnur verkefni. Barnaverndarnefndir hafa með höndum önnur þau verkefni sem 
þeim eru falin í þessum lögum og öðrum lögum. Heimilt er sveitarstjórn að fela 
barnaverndarnefndum frekari verkefni sem varða aðstæður barna og ungmenna í 
umdæmi hennar.110 

Lögum samkvæmt eiga starfsmenn barnaverndarnefnda að vera reiðubúnir 

til þess að veita foreldrum og uppeldisstofnunum ráðgjöf, leiðbeiningar og 

viðeigandi fræðslu. Nefndirnar verða að vera í stakk búnar til að gera kannanir, 

bæði félagslegar og sálfræðilegar, á þeim börnum sem á því þurfa að halda.111 

Barnaverndarnefndir voru 33 talsins í lok árs 2004 en þeim hefur farið 

fækkandi síðustu árin. Ástæðan fyrir þessari fækkun er sameining 

barnaverndarnefnda á landsbyggðinni, sem oft er tilkomin vegna sameiningar minni 

sveitarfélaga í stærri einingar. Sameiningin hefur haft mjög jákvæð áhrif á 

barnaverndarstarf á Íslandi sem og aukin fagþekking orðið til í kjölfar hennar.112 Á 

smærri stöðum getur verið erfitt fyrir fulltrúa í barnaverndarnefnd að kanna málefni 

barna og aðstæður á einstaka heimilum, þar sem hagsmunatengsl geta hamlað 

faglegu starfi nefndarmanna. Kunningsskapur, ættartengsl og vinskapur geta einnig 

flækt mál mjög, auk þess sem nægjanleg fagþekking á málefnum barna og 

lögfræðilegum atriðum er ekki endilega til staðar í litlum sveitarfélögum. Stærri 

sveitarfélög hafa frekar bolmagn til að velja úr fagfólki sem hefur þekkingu á 

málefninu og eins og fjárhagur stærri sveitarfélaga að öllu jöfnu rýmri en þeirra 

smærri og því frekar svigrúm til að láta fé í þennan mikilvæga málaflokk. 

 
110 Barnaverndarlög 80/2002. 
111 Barnaverndarstofa. 1998: 4. 
112 Barnaverndarstofa. Ársskýrsla. 2006:85-86. 
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 Árið 2000 höfðu barnaverndarnefndir afskipti af 3.310 börnum og árið 2004 

fór sú tala upp í 5.643 börn. Þessi fjölgun jafngildir því að á síðastnefnda árinu hafi 

barnaverndarnefndir haft afskipti af 72 börnum af hverjum þúsund á landinu öllu.113 

3.1.3 Barnaverndarstofa 

Barnaverndarstofa er stjórnsýslustofnun sem fer með daglega stjórn barnaverndarmála í 

umboði Félagsmálaráðuneytisins. Hún hefur eftirlit með störfum barnaverndarnefnda, 

afgreiðslu kæra og kvartana vegna starfa þeirra ásamt innheimtu ársskýrslna. 

Barnaverndarstofu er ætlað að koma á framfæri upplýsingum og fræðslu til almennings 

jafnt sem fagfólks um málefni barna. Einnig veitir hún barnaverndarnefndum ráðgjöf við 

úrlausn mála og fræðslu um barna-og fjölskylduvernd.114 Námsstefnur, fyrirlestrar og 

námskeið eru haldin á vegum Barnaverndarstofu. Hún gegnir hún jafnframt rannsóknar- 

og þróunarhlutverki, sinnir erlendum samstarfsverkefnum og aflar þekkingar að utan á 

sviði barnaverndar.115 Fram til ársins 2004 safnaði Barnaverndarstofa aðeins saman 

heildartölum yfir störf barnaverndarnefndanna árlega. Í byrjun árs 2005 var tekið upp nýtt 

skráningarkerfi, svokölluð sískráning. Sískráning felur í sér að upplýsingum um fjölda 

tilkynninga allra barnaverndarnefnda á landinu er safnað saman mánaðarlega. Með því 

móti er hægt að svara fyrr ýmsum fyrirspurnum, innlendum og erlendum, um fjölda 

tilkynninga, hvers eðlis þær eru og hvort algengt sé að grípa þurfi til neyðarráðstafana í 

kjölfar tilkynninga. Aðaltilgangur þessa nýja skráningarkerfis er að bæta upplýsingagjöf, 

fylgjast betur með breytingum og skapa skilyrði til að bregðast fyrr við nýjum aðstæðum 

ef tilefni er til.116 

Í Ársskýrslu 2004-2005 frá Barnaverndarstofu má fá ýmsar tölulegar upplýsingar. 

Árið 2004 höfðu barnaverndarnefndir afskipti af 5.643 börnum en það er um 20% fjölgun 

milli ára. Heildarfjöldi nýrra tilkynninga til barnaverndarnefnda á árinu 2004 var 5.555 

og samkvæmt sískráningartölum fyrir árið 2005 voru þær 5.879. Það má því setja dæmið 

upp þannig að á árinu 2005 bárust á degi hverjum 16 tilkynningar til barnaverndarnefnda 

 
113 Barnaverndarstofa. Ársskýrsla. 2006:87. 
114 Barnaverndarstofa. Ársskýrsla. 2006:1. 
115 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:92. 
116 Barnaverndarstofa. Ársskýrsla. 2006:20. 
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á Íslandi. Sambærileg tala fyrir fimm árum síðan voru 11 tilkynningar á dag og því hefur 

árleg fjölgun numið að meðaltali einni tilkynningu á dag allt þetta tímabil.117 Ef nánar er 

skoðað þá má sjá að árið 2005 bárust t.d. 1.779 tilkynningar (30,3%) vegna vanrækslu, 

927 vegna ofbeldis (15,8%), 3164 vegna áhættuhegðunar (53,8%) og 9 vegna þess að 

heilsu eða lífi ófædds barns var stefnt í hættu (0,2%).118 

3.1.3 Barnahús 

Þann 1. nóvember 1998 hóf Barnahús starfsemi. Rekstur þess er á vegum 

Barnaverndarstofu. Hlutverk Barnahúss er að sinna málefnum barna sem grunur leikur á 

að hafi orðið fyrir kynferðislegri áreitni eða kynferðislegu ofbeldi. Börn og forráðamenn 

þeirra geta með tilvísun barnaverndarnefnda fengið alla þjónustu á einum stað sér að 

kostnaðarlausu. Barnahús veitir einnig þjónustu vegna gruns um annars konar ofbeldi eða 

vanrækslu gegn börnum.119 Barnahús er sérstaklega hannað til að mæta þörfum barna. Í 

húsinu er sérútbúið viðtalsherbergi til að taka rannsóknarviðtöl og skýrslur. Viðtalinu er 

sjónvarpað beint í sérstakan fundarsal þar sem þeir sem þurfa að fylgjast með framburði 

barnsins eru staddir. Í Barnahúsi er einnig mjög góð aðstaða til læknisskoðunar. 

Barnalæknir og kvensjúkdómalæknir hafa haft fasta viðveru í Barnahúsi hálfan dag, 

hálfsmánaðarlega. Hlé var gert á þessari læknisþjónustu frá miðju ári 2004 fram til hausts 

2005 vegna þess að Landspítali-háskólasjúkrahús tók þá einhliða ákvörðun um að ekki 

yrði framhald á þjónustunni nema til kæmi greiðsla frá 

Barnaverndarstofu/Félagsmálaráðuneyti sem stæði straum af þeim kostnaði sem af 

læknisþjónustunni hlytist.120 

Árið 2005 voru tekin 186 rannsóknarviðtöl í Barnahúsi við börn sem grunur lék á 

að hefðu sætt kynferðislegu ofbeldi en það er nálægt árlegu meðaltali frá upphafi 

starfseminnar. Aðeins 22% af rannsóknarviðtölum árin 2004 og 2005 voru skýrslutökur 

fyrir dómi. Bæði árin þurftu fleiri börn að mæta í dómshús en í Barnahús vegna 

skýrslutöku. Þrátt fyrir að flestir dómstólar í landinu færi sér Barnahús í nyt þá hafa 

 
117 Barnaverndarstofa. Ársskýrsla. 2006:VII. 
118 Barnaverndarstofa. Ársskýrsla. 2006:91. 
119 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:94. 
120 Barnaverndarstofa. Ársskýrsla. 2006:76-77. 



Lokaverkefni til B.Ed.-prófs  Ofbeldi gegn börnum

38 

dómarar við Héraðsdóm Reykjavíkur ekkert notað Barnahúsið á tímabilinu en í því 

umdæmi eru fleiri kynferðisbrotamál tekin til meðferðar en samanlagt í umdæmum 

annarra dómstóla landsins. Börn í Reykjavík sem verða fyrir kynferðislegri misnotkun 

geta því þurft að fara í skýrslutöku, lækniskoðun, greiningu og meðferð á marga staði.121 

121 Barnaverndarstofa. Ársskýrsla. 2006:IX. 



Lokaverkefni til B.Ed.-prófs  Ofbeldi gegn börnum

39 

3.2 Tilkynningarskyldan 

Þegar kemur að meðferð barnaverndarmála þarf öllum að vera ljóst hvernig standa skuli 

að málinu í heild, hvert upphaf þess á að vera, framvinda og lok málsins. 

Barnaverndarnefnd berst yfirleitt tilkynning í upphafi um upplýsingar um slæman 

aðbúnað og /eða lélega umönnun barns. Í 16. og 17.gr í Barnaverndarlögunum er talað 

um tilkynningarskyldu en ekki er skilgreint nánar hvað felist í orðinu tilkynning.  Þar er 

fjalla um hverjum beri að tilkynna óásættanlegar uppeldisaðstæður barna til 

barnaverndarnefnda.122 Um tilkynningarskyldu almennings segja Barnaverndarlög 

eftirfarandi: 

 

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.123 

Hvað varðar tilkynningarskyldu þeirra sem afskipti hafa af börnum segja 

Barnaverndarlögin eftirfarandi: 

 
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.124 

122 Barnaverndarstofa. 1998:5.kafli. 
123 Barnaverndarlög 80/2002 16.gr. 
124 Barnaverndarlög 80/2002 17.gr. 
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Í Barnaverndarlögunum kemur einnig fram að hver sá sem vanvirði tilkynningarskylduna 

og/eða gefur barnaverndarnefnd rangar upplýsingar um einstök mál skuli sæta refsingum 

í formi sekta eða jafnvel fangelsisvistar sem nemi allt að tveimur árum.125 

Þegar tilkynning berst á að skrá niður þær upplýsingar sem fram koma t.d. hver 

tilkynnir og hvaða börn og foreldrar eiga í hlut. Til að samræmi sé á skráningarferlinu þá 

eru ákveðin stöðluð eyðublöð notuð. Á þeim er m.a. tekið fram samkvæmt hvaða 

lagagrein var tilkynnt og hvort sá sem tilkynni hafi óskað eftir nafnleynd. Helstu ástæður 

nafnleyndar eru að stuðla að auknu upplýsingaflæði og betri barnavernd, því eins og áður 

kom fram geta slík mál verið viðkvæm og vandmeðfarin á smærri stöðum. Þegar 

tilkynning berst frá stofnunum, t.d. leikskólum og grunnskólum, nýtur nafnleyndar ekki 

lengur við. Það er góð vinnuregla að sá sem tilkynnir sé ekki sá aðili sem er í nánu 

sambandi við barnið sjálft. Betra er að leikskólastjórinn tilkynni grun um vanrækslu í 

nafni leikskólans frekar en starfsmenn inn á deildum sem eðli málsins samkvæmt eru í 

nánari daglegum samskiptum við börn og foreldra en leikskólastjórinn. Í mörgum 

tilvikum þurfa þessir aðilar að vera í áframhaldandi vinnu og tengslum við barnið og 

foreldra þess. Þar af leiðandi er mikilvægt að nafnleynd sé virt til þess að hægt sé að 

komast hjá „árekstrum“ við foreldra barnsins.126 

Starfsmenn leikskóla eða skóla hafa oft á tíðum reynt að leiðbeina foreldrum um 

uppeldi og umönnun barnsins án þess að það hafi skilað tilætluðum árangri og því getur 

reynst nauðsynlegt að leita aðstoðar hjá barnaverndarnefnd. Æskilegt er að starfsmenn 

stofnana láti foreldra vita um að meðferð máls fari til barnaverndarnefnda. Fjölskyldan er 

upplýst um ástæður tilkynningarinnar þannig að hún sé virkur þátttakandi og í kjölfarið 

dregur úr ótta og tortryggni hjá fjölskyldunni.127 

125 Barnaverndarlög 80/2002 96.gr. 
126 Barnaverndarstofa. 1998:5.kafli. 
127 Barnaverndarstofa. 1998:5.kafli. 
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Um málsmeðferð segir í Barnaverndarlögum: 

 

Þegar barnaverndarnefnd fær tilkynningu eða berast upplýsingar með öðrum hætti 
um að líkamlegri eða andlegri heilsu bans eða þroska geti verið hætta búin vegna 
vanrækslu eða framferðis foreldra, áreitni eða ofbeldis af hendi annarra eða eigin 
hegðunar þess, skal hún taka afstöðu til þess án tafar, og eigi síðar en innan sjö daga 
frá því henni barst tilkynning eða upplýsingar, hvort ástæða sé til að hefja könnun á 
málinu. Barnaverndarnefnd getur með sömu skilyrðum hafið könnun máls vegna 
upplýsinga sem hún hefur fengið með öðrum hætti....Ákvörðun barnaverndarnefndar 
um að hefja könnun máls eða láta mál niður falla er hvorki kæranleg til kærunefndar 
barnaverndarmála né annars stjórnvalds. Barnaverndarnefnd skal tilynna foreldrum 
um að tilkynning hafi borist og um ákvörðun sína í tilefni af henni. Ákvörðun um að 
hefja könnun skal ekki tekin nema rökstuddur grunur sé um að tilefni sé til. Mál telst 
barnaverndarmál þegar barnaverndarnefnd hefur tekið formlega ákvörðun um að 
hefja könnun. 128 

Málið getur farið á mismunandi vegu þegar búið er að tilkynna það 

formlega, t.d. getur verið að ekki sé talinn grundvöllur fyrir því að aðhafast neitt 

frekar, aðrir aðilar geta verið fengnir til þess að taka málið að sér innan 

hjálparkerfisins, fagaðilar á því sviði sem málið varðar fengnir til þess að sinna því, 

ráðist getur verið í ítarlega úttekt á aðbúnaði barnsins og ef grunur reynist á rökum 

reistur um að barni stafi hætta af því að búa á heimili sínu er því komið fyrir á 

vistheimili eða einkaheimili.129 

Það er mikilvægt að hafa hugfast að þó svo að tilkynnt sé um slæman 

aðbúnað barns til barnaverndaryfirvalda er ekki verið að leggja fram kæru. Í raun er 

sá sem tilkynnir að biðja um aðstoð fyrir viðkomandi barn og fjölskyldu því hann 

telur þau vera í þörf fyrir hjálp. 

 

128 Barnaverndarlög 80/2002. 
129 Anna G. Ólafsdóttir. 2002:B4. 
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3.3 Vinnsla og meðferð barnaverndarmála 

Afar mikilvægt er að mynda traust á milli allra aðila, þ.e. barnsins/fjölskyldunnar, 

barnaverndaryfirvalda og tilkynnanda, því það auðveldar barnaverndarnefndinni að 

veita fölskyldunni aðstoð við að breyta aðbúnaði barnsins til hins betra. Lykilatriði 

við vinnslu slíkra mála er að allir séu meðvitaðir um gang þess og að unnið sé í 

mikilli samvinnu við alla málsaðila.130 

Mikilvægt er að hafa hugfast að þeir einstaklingar sem þarfnst aðstoðar 

barnaverndarnefndar eru jafn misjafnir og þeir eru margir. Starfsmönnum 

barnaverndarnefndar ber að virða sérkenni hvers einstaklings. Með sérkennum er 

átt við t.d. þjóðfélagsstöðu, trú, kynþátt og afstöðu og viðhorfum einstaklingsins til 

þarfa og umönnunar barna. Það er ekki til einhver ein rétt aðferð við að ala upp 

barn, en umönnun barna þarf að taka mið af þroska, aldri og séreinkennum 

þeirra.131 

Barnaverndarstarfið hefur það að markmiði að tryggja aðstæður, líðan og 

öryggi barna og að styðja foreldra í hlutverki sínu sem uppalendur þ.e. að hvetja þá 

til sjálfshjálpar. Til að sem bestum árangri sé náð þurfa foreldrar að vera virkir 

þátttakendur í ferlinu, öll aðstoð þarf að vera án siðferðislegra skilyrða og öllum 

aðilum skal sýnd virðing.132 

130 Barnaverndarstofa. 1998:2.kafli. 
131 Barnaverndarstofa. 1998:2.kafli. 
132 Barnaverndarstofa. 1998:2.kafli. 
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4. Hlutverk leikskólakennara og skyldur 
 
Fyrir nýjan leikskólakennara sem er að hefja störf í leikskóla virðist barnahópurinn oft 

við fyrstu sín vera einsleitur Börnin eru öll á svipuðum aldri, þau eru að læra og uppgötva 

svipaða hluti og virðast hafa áhuga á því sama. Þegar fram líða stundir og við nánari 

athugun fara sérkenni hvers og eins að koma í ljós. Fullyrða má að öll börnin innan 

hópsins hafa sín sérkenni í ljósi þess að hver einstaklingur býr við mismunandi siði og 

venjur á heimili sínu og börnin koma jafnvel frá ólíkum menningarheimum.133 Í 

Aðalnámskrá leikskóla kemur eftirfarandi fram: 

 
Börn búa við mismunandi uppeldisskilyrði, eru úr ólíkum fjölskyldugerðum og eru 
af ólíku bergi brotin. Ber leikskóla að taka tillit til þess í starfi sínu og 
skólanámskrárgerð og efla með því tilfinningu sérhvers barns fyrir því að það 
tilheyri samfélaginu og sé hluti af því. Margvísleg samskipti við starfsemi utan 
leikskólans geta verið hluti þessarar viðleitni.134 

Í stefnu Félags leikskólakennara er sagt að leikskólakennarar skuli líta jákvæðum 

augum á margbreytileika barnahópsins og tileinka sér þann hugsunarhátt að sérþarfir 

hvers einstaklings séu af hinu góða.135 

133 Eggen & Kauchak. 2004:117. 
134 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:27. 
135 Félag leikskólakennara. 2000. 
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4.1 Hlutverk leikskólakennara 
Eitt af því sem Aðalnámskrá leikskóla segir um hlutverk leikskólakennara er: 

,,Leikskólakennari þarf að vera næmur á andlegar og líkamlegar þarfir barnsins og 

fylgjast gaumgæfilega með börnunum í leik. Þannig kynnist hann börnunum betur og 

getur áttað sig á hvað leikurinn kann að endurspegla.“136 Leikskólakennari sem horfir 

gagnrýnum augum á eigin starfsaðferðir í gefandi samstarfi við aðra leikskólakennara 

eykur fagvitun sína sem leikskólakennari og verður í kjölfarið hæfari í sínu starfi sem 

skilar sér í ávinningi til barnanna. Starf leikskólakennarans á að byggja á þekkingu, færni, 

virðingu og trú á getu barnsins. Leikskólakennari skal sýna börnunum hlýju, traust og 

öryggi og vera vakandi fyrir tilfinningum þeirra. Hann á einnig að laða fram það besta hjá 

hverju barni og hópnum sem heild ásamt því að örva ígrundaða og skapandi hugsun 

barnanna. Leikskólakennari er fagmaður í leikskólafræðum og á því að starfa samkvæmt 

gildandi lögum og reglugerðum um leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla.137 Í 

Aðalnámskrá leikskóla segir: ,,Leikskólakennari þarf að fylgjast vel með líðan hvers 

barns og breytingum á hegðun þess...“138 Ef Barnaverndarlögin eru skoðuð kemur 

eftirfarandi fram um tilkynningaskyldu allra þeirra sem hafa afskipti af börnum: 

 
...Sérstaklega er leikskólastjórum, leikskólakennurum, dagmæðrum, skólastjórum, 
kennurum...skylt að fylgjast með hegðun, uppeldi og aðbúnaði barna eftir því sem 
við verður komið og gera barnaverndarnefnd viðvart...Tilkynningarskylda 
samkvæmt þessari grein gengur framar ákvæðum laga eða siðareglna um 
þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta.139 

136 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:14. 
137 Félag leikskólakennara. 2000. 
138 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:15. 
139 Barnaverndarlög 80/2002. 17.gr. 
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4.2 Siðareglur leikskólakennara 

Siðferði felur í sér þá lágmarkskröfu að menn leitist við að haga breytni sinni í samræmi 

við skynsemi. Fylgja skal bestu rökum eftir en taka um leið tillit til hagsmuna hvers og 

eins einstaklings. Í beinu framhaldi af því opnast augu okkar fyrir því hvað það þýðir að 

vera samviskusamur siðferðilegur gerandi en hann á að gæta óhlutdrægni í garð allra sem 

verða fyrir áhrifum af breytni hans. Hinn samviskusami siðferðilegi gerandi er ávallt 

tilbúinn til að hlýða á rödd skynseminnar jafnvel þó það þýði að hann verði að láta af 

fyrri trú sinni og sannfæringu. Síðast en ekki síst þá er hann tilbúinn að breyta í samræmi 

við niðurstöður.140 

Eftir margendurteknar umræður innan Kennarasambands Íslands þess efnis að 

kennarar yrðu að setja sér siðareglur, dró loks til tíðinda. Á þingi Kennarasambandsins í 

mars árið 2002 var samþykkt af öllum félögum þess að útbúa samræmdar siðareglur 

Kennarasambandsins. Félag leikskólakennara hafði að vísu útbúið sér siðareglur árið 

1991 og unni eftir þeim þar til það sameinaðist Kennarasambandinu. Þó svo að 

siðareglurnar séu að öllum líkidum skráðar í hjarta flestra kennara þá auðveldar 

skrásetningin kynningu á þessum skyldum kennara.141 Þær eru hvatning til kennara um að 

vanda sig í starfi og eru þar með styrkur fyrir félagið. Siðareglurnar miðla til nýrri 

kennara uppsafnaðri reynslu og visku eldri félagsmenn á til hvers er ætlast af þeim. Það 

að efla fagmennsku kennara og styrkja fagvitund þeirra er ástæða þess að siðareglurnar 

voru búnar til. Þær eru ætlaðar til þess að leiðbeina kennurum í starfi. Siðareglur kennara 

eru eftirfarandi og skulu endurskoðaðar reglulega: 

1. Kennarar vinna að því að mennta nemendur og stuðla að alhliða þroska þeirra 
með fræðslu, uppeldi og þjálfun.  

2. Kennurum ber að virða réttindi nemenda og hafa hagsmuni þeirra að leiðarljósi, 
efla sjálfsmynd þeirra og sýna sérhverjum einstaklingi virðingu, áhuga og 
umhyggju.  

3. Kennurum ber að hafa jafnrétti allra nemenda að leiðarljósi í skólastarfi. 
Kennarar eiga að vinna gegn fordómum og mega ekki mismuna nemendum t.d. 
vegna kyns, þjóðernis eða trúarbragða.  

4. Kennarar skulu leitast við að skapa góðan starfsanda, réttlátar starfs- og 
umgengnisreglur og hvetjandi námsumhverfi.  

 
140 Rachels. 1997:30-31. 
141 Gunnar Hersveinn. 2002. 
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5. Kennarar leitast við að vekja með nemendum sínum virðingu fyrir umhverfi sínu 
og menningarlegum verðmætum.  

6. Kennurum ber að viðhalda starfshæfni sinni, auka hana og fylgjast með 
nýjungum og umbótum á sviði skólamála.  

7. Kennurum ber að hafa samvinnu við forráðamenn eftir þörfum og gæta þess að 
upplýsingar sem þeir veita forráðamönnum séu áreiðanlegar og réttar.  

8. Kennarar skulu virða ákvörðunarrétt forráðamanna ósjálfráða nemenda og hafa 
ekki samband um málefni nemanda við sérfræðinga utan viðkomandi skóla, 
nema slíkt sé óhjákvæmilegt til að tryggja velferð og rétt barnsins.  

9. Kennurum ber að gæta trúnaðar við nemendur.  
10. Kennurum ber að gæta þagmælsku um einkamál nemenda og forráðamanna 

þeirra sem þeir fá vitneskju um í starfi.  
11. Kennarar skulu gæta heiðurs og hagsmuna kennarastéttarinnar.  
12. Kennurum ber að vinna saman á faglegan hátt, taka þátt í að marka stefnu og 

móta daglegt starf í skólanum.  
13. Kennurum ber að sýna hver öðrum fulla virðingu í ræðu, riti og framkomu.142 

142 Kennarasamband Íslands. 2002. 
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4.3 Viðbrögð ef grunsemdir vakna um óviðunand uppeldisskilyrði 

Við heimildaleit við ritgerðarsmíðinavar ekki um auðugan garð að gresja þegar kom að 

því að finna leiðbeiningar um viðbrögð leikskólakennara þegar grunur vaknar um 

óviðunandi uppeldisskilyrði. Þó voru haustið 2006 samdar verklagsreglur varðandi 

tilkynningarskyldu til barnaverndar fyrir skólastigin þrjú þ.e. leik-, grunn- og 

framhaldsskóla. Jafnframt var gefin út bókin Verndum þau, en bókin og verklagsreglurnar 

leiðbeina leikskólakennurum varðandi hvernig bregðast skuli við, vakni grunur um 

óviðunandi uppeldisskilyrði. 

 Verklagsreglunum er ætlað að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður 

eða stofna heilsu og þroska sínum í hættu fá nauðsynlega aðstoð. Tilkynningar þurfa 

ávallt að vera rökstuddar. Það er oft erfitt að meta hvort um vanrækslu sé að ræða því oft 

er um að ræða einhverja óræða tilfinningu sem leikskólakennarinn fær um að eitthvað sé 

ekki í lagi en til að barnið fái notið vafans er nauðsynlegt að hafa samband við 

viðkomandi barnaverndarnefnd og ræða þessa tilfinningu og í framhaldi af því er 

ákvörðun tekin hvort tilkynna eigi um málið eða ekki. Í verklagsreglunum er fjallað um 

helstu einkenni mismunandi flokka ofbeldis þ.e. vanrækslu, andlegs-, líkamlegs- og 

kynferðislegs ofbeldis og að barn stofni heilsu sinni og þroska í hættu með eigin 

hegðun.143 Halldóra Gunnarsdóttir, verkefnastjóri Barnaverndar Reykjavíkur, segir það 

mikilvægt að starfsfólk grunn- og leikskóla líti á þessar verklagsreglur sem sínar eigin og 

rík áhersla sé lögð á að þær séu aðgengilegar á heimasíðum vinnuveitenda og þaðan 

kæmi hvatning til þess að notast við þetta verklag í daglegum störfum.144 

Ef grunur leikskólakennara vaknar um það að barn sé þolandi kynferðislegrar 

áreitni eða ofbeldis er mikilvægt að fylgjast með og afla upplýsinga í starfi.145 Ekki er þó 

ráðlegt að fara í beina rannsóknavinnu en gott er að fylgjast með og skrá niður 

upplýsingar.146 Upplýsingarnar má t.d. fá með því að hlusta á orð og frásagnir barnsins og 

skoða teikningar þess, skoða einkenni/merki sem barnið sýnir/gefur frá sér s.s. vanlíðan, 

líkamlega áverka, skoða viðbrögð barnsins við ýmiss konar áreitum í umhverfinu. 

 
143 Barnaverndarstofa. „Skýrsla starfshóps...“ 2006:1-3. 
144 Halldóra Gunnarsdóttir. 11.04.07. Tölvupóstur. 
145 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:13. 
146 Menntasvið Reykjavíkurborgar. 2006:16. 
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Ofsafengin viðbrögð við fjölmiðlaumfjöllun, hegðun eða tali annarra getur verið 

vísbending um að ekki sé allt með felldu. Eins getur verið gagnlegt að fylgjast með 

hegðun og viðbrögðum fjölskyldunnar skoða hvort fjölskyldan er í vörn/afneitun eða 

hvort hún bregst illa við athugasemdum.147 Þegar grunsemdir vakna um það að barn verði 

fyrir ofbeldi gilda í stórum dráttum sömu viðbrögð og þegar grunur vaknar um 

kynferðislega áreitni. Fylgjast á með barninu og skrá hjá sér þau atriði sem vekja 

grunsemdir148, hlusta á barnið og leyfa því að tjá sig og varast að spyrja það leiðandi 

spurninga.149 Þegar grunur er um vanrækslu þarf að fylgjast með hvort að um eitt einstakt 

tilvik sé að ræða eða hvort að tilvik endurtaki sig.150 

4.3.1 Rétt viðbrögð þegar barn segir frá 

Þeir barnaleikir sem eru oft á tíðum taldir sem ,,leikir leikjanna“ eru þykjustu- og 

hlutverkaleikir. Þessir leikir veita börnunum mikla þroskamöguleika en í þeim fá þau 

útrás fyrir tjáningaþörf sína. Það er allt leyfilegt í þykjustu- og hlutverkaleikjum, vegna 

þess að þeir hafa engar afleiðingar í för með sér. Í hlutverkaleik geta börnin unnið sig út 

úr erfiðum aðstæðum.151 Í Aðalnámskrá leikskóla segir: 

 

Leikskólakennari á að fylgjast vel með leiknum og ávallt að vera reiðubúinn að örva 
eða taka þátt í leiknum og þá á forsendum barnanna. Leikskólakennarinn veitir 
þannig öryggi, getur...svarað spurningum, spurt spurninga eða frætt börnin.152 

Markmið hlutverkjaleikja er að börnin geti sett sig í spor persóna úr umhverfi sínu. 

Hlutverkaleikurinn er flókið fyrirbæri en í honum geta börnin, í þykjustunni, breytt 

hlutum og persónum eftir eigin höfði. Hlutverkaleikurinn verður lífstjáning barnsins þar 

sem það breytir flóknum atburðum úr lífi sínu yfir í leik.153 

147 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:13-14. 
148 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:38. 
149 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:41. 
150 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:47. 
151 Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónasdóttir. 1995:175-177. 
152 Aðalnámskrá leikskóla. 1999.13. 
153 Hrafnhildur Sigurðardóttir. 1992:120-123 
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Þar sem leikurinn er þungamiðjan í starfi leikskólans þá er nauðsynlegt að 

leikskólakennarinn fylgist með og skilji eðli leiksins. Leikinn er t.d. hægt að nota sem 

úrvinnsluform og það er einmitt það sem góð fagmanneskja þarf að kunna.154 

Þegar barn segir frá ofbeldi gagnvart sér er mjög mikilvægt að sá sem barnið velur 

að segja frá leyfi barninu að tala án þess að trufla frásögn þess. Starfsmaður þarf að hrósa 

barni fyrir að hafa sagt frá og sýna því að hann trúi frásögninni og veita því stuðning. 

Börn eru oft búin að vera lengi að velja stað, stund og hverjum skuli segja frá ofbeldinu. 

Þó má ekki gleyma því að oft er það algjör tilviljun að þau segi frá, óvart missa þau 

eitthvað út úr sér í leik við önnur börn. Það er mikilvægt að hlusta á barnið en ekki 

yfirheyra það, fullvissa það um að ofbeldið sé ekki því að kenna og ef barnið trúir 

fullorðnum einstaklingi fyrir þessu ,,leyndarmáli“ (oft byrja þau frásögn á því að segjast 

ætla að segja frá leyndarmáli) á að hafa hugfast að viðbrögð hans skipta máli fyrir horfur 

barnsins og hvernig það tekst á við afleiðingar ofbeldisins.155 

Það er erfitt fyrir barn sem býr við ofbeldi að treysta fullorðnum einstaklingi nógu 

vel til að segja frá ofbeldinu sem það verður fyrir. Það er því ákaflega brýnt að sá sem 

barnið opnar sig fyrir bregðist rétt við, hlusti og dæmi ekki og fullvissi barnið um að það 

sé að breyta rétt. Það er síðan á ábyrgð hins fullorðna að koma málinu áfram í réttan 

farveg og tryggja að barnið þurfi ekki áfram að búa við ofbeldið. 

 

154 Guðrún Bjarnadóttir. 2000:47-50. 
155 Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. 2006:28-29. 
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5. Lokaorð 
 
Ný vögguvísa 
Farðu að sofa, blessað barnið smáa, 
Brúkaðu ekki nokkurn fjárans þráa. 
Haltu kjafti, hlýddu og vertu góður. 
Heiðra skaltu föður þinn og móður. 
 Káinn (Kristinn N. Júlíus) 
 (1859-1936) 
 
Þetta er harðneskjuleg vögguvísa en er þó í anda efnisins hér á undan. Fyrr á öldum þótti 

ekki óeðlilegt eða sérlega harðneskjulegt að slá börn eða hirta þau líkamlega á annan hátt 

til að fá þau til að hlýða hinum fullorðnu. Mikilvægi bernskunnar var ekki í hávegum haft 

og virðing fyrir börnum sem einstaklingum var takmörkuð. Mikið vatn hefur runnið til 

sjávar og nú árið 2007 er meiri virðing borin fyrir börnum og þeirra rétti eins og 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og barnaverndarlög eru til vitnis um. Tilgangur þeirra 

er að styrkja og standa vörð um rétt barna. En þrátt fyrir öll lög, greinagerðir og sáttmála 

til verndar börnum þá eru enn til börn úti í samfélaginu sem verða fyrir hörmulegum 

atburðum. Gróflega er brotið á rétti þeirra, svo dögum, mánuðum og jafnvel árum skiptir 

og það oft á tíðum af þeirra nánustu ættingjum og aðstandendum. Í forvarnarstefnu 

Reykjavíkurborgar er eitt af markmiðunum að árið 2010 alist börn upp án þess að verða 

fyrir ofbeldi eða einelti. Þetta er fallegt markmið og óskandi að það verði að veruleika. Ég 

leyfi mér þó að efast stórlega um það með tilliti til tölfræðinnar um fjölda 

barnaverndarmála sem fjallað var um hér að framan. Ekki má gleyma því að á bak við 

þessar tölur eru litlir, yndislegir, saklausir og varnarlausir einstaklingar.  

Þó svo að enga lýsingu þolenda sé að finna hér í þessari ritgerð voru þær margar 

lýsingarnar sem ég las sem fengu tárin til að renna. Í því sambandi langar mig sérstaklega 

að nefna bókina The Truth is Longer Than a Lie sem kom út árið 2006 en þar segja m.a. 

börn og unglingar frá tilfinningum sínum og upplifunum sínum af því að vera beitt 

ofbeldi. Þegar maður les þessar frásagnir þá kemur svo sannarlega í ljós að blóð er 

þykkara en vatn. Nánast undantekningarlaust vilja þolendur (þ.e. börnin) ekki að 

gerandinn (þ.e. foreldrið) sé tekinn í burtu af heimilinu. Barnið virðist hugsa sem svo: 

,,Þetta er pabbi/mamma mín og ég elska hann/hana og hann/hún elskar mig“, þrátt fyrir 

að gerandinn beiti barnið ofbeldi og bregðist trausti þess. 
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Mikið umræða er búin að vera i þjóðfélaginu upp á síðkastið um ofbeldi gegn 

börnum og einn umræðupunkturinn er varðandi það hvað fáar tilkynningar berist 

barnaverndarnefnd frá leikskólum. Leikskólakennarar eru margir hverjir óöruggir þegar 

kemur að því hvort ástæða sé til að tilkynna um vanrækslu. Gæti ekki verið einhver 

brotalöm í nám leikskólakennara. Ef námskrá Kennaraháskóla Íslands og Háskólans á 

Akureyri er skoðuð þá virðist þessum málaflokki ekki verið gefið mikið rými í grunnnámi 

leikskólakennara. Þau fjögur ár sem ég hef stundað þetta námi var þessu efni ætlaður 

mjög knappur tími en vonandi verður ráðin bót á því í nálægðri framtíð. 

Börn í dag dvelja allt að 9,5 klst. á leikskólanum á dag og því verða 

leikskólakennarar að vera meðvitaðir um þær hremmingar sem börnin geta lent í utan 

leikskólans og þeim afleiðingum sem þær hafa. Hafa ber í huga að betra er að tilkynna 

einu máli of mikið en einu of lítið og máltækið um að of seint sé að byrgja brunninn 

þegar barnið er dottið ofan í á vel við í þessum efnum. 

Það er skylda okkar að sjá til þess að börn fái að alast upp við bestu aðstæður sem 

völ er á. Börn eiga að njóta ástar og umhyggju og fá að þroskast og dafna. Barn sem býr 

við gott atlæti lærir að koma vel fram við aðra og sýna þeim virðingu og sanngirni. Barn 

sem býr við ótta og ofbeldi er svipt möguleikanum til að fá að vaxa upp í öryggi. Þeir sem 

beita börn ofbeldi af einhverju tagi eru því í raun að ræna þau bernskunni, spilla 

framtíðarmöguleikum þeirra og bregðast skyldum sínum, bæði við barnið og samfélagið í 

heild. Leikskólakennarar, rétt eins og aðrir þegnar þjóðfélagsins, eiga að leggja sitt að 

mörkum til að tryggja að börn fái notið sakleysis bernskunnar, laus við ótta. 
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