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Útdráttur 
 
Ofbeldi gegn börnum á Íslandi er veruleiki sem horfast verður í augu við og 

viðurkenna. Börn eru skilgreind sem börn fram að 18 ára aldri og það er skylda hinna 

fullorðnu að veita þeim vernd og hlúa að grunnþörfum þeirra.  

Þegar brotalamir verða á uppeldisskilyrðum barna ber yfirvöldum skylda að 

hlutast til um að tryggja velferð þeirra. Flest börn á Íslandi dvelja einhvern hluta úr 

degi í leikskóla eða grunnskóla og eru kennarar því mikilvægir í lífi barna. 

Kennarastéttin verður að vera vel undirbúin til þess að takast á við viðkvæm 

barnaverndarmál en þeim ber lagaleg skylda til þess að tilkynna til 

barnaverndaryfirvalda ef þá grunar að ekki sé allt með felldu. 

Kennarastéttin þarf að hafa grunnþekkingu á helstu einkennum og afleiðingum 

ofbeldis gegn börnum til þess að geta komið auga á og greint slík tilvik. Jafnframt 

þarf hún að vera meðvituð um það hverjir séu í mestri hættu sem þolendur eða 

gerendur. 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna hvort og þá hversu vel 

leikskólakennarar eru í stakk búnir til að takast á við barnaverndarmál. Gerð var 

rannsókn meðal allra starfandi fagmenntaðra leikskólakennara á Akureyri varðandi 

stöðu þeirra gagnvart barnaverndarmálum. Alls tóku 80 leikskólakennarar þátt sem er 

rúmlega 94 % af öllum starfandi fagmenntuðum leikskólakennurum á Akureyri.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að leikskólakennarar þurfi á 

meiri fræðslu og undirbúningi að halda og  jafnframt telji þeir mikilvægt að áætlun 

um hvað skuli gera ef upp komi barnaverndarmál sé til staðar í hverjum leikskóla.  

Ljóst er að opna þarf umræðuna um ofbeldi gegn börnum á Íslandi og fræða 

þarf kennarastéttina  mun betur um barnavernd og tilkynningarskylduna. 
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Abstract 
 
Violence against children in Iceland is a reality that has to be faced and admitted. 

Children are defined as such until the age of 18 and it is the duty of adults to protect 

them and support their basic needs. When problems occur in children’s family 

environment, the authorities are under the obligation to ensure their welfare. 

Most children in Iceland spend some part of the day in pre-school or primary 

school and thus teachers are important in their lives. The teaching profession has to be 

well prepared to deal with sensitive issues of child protection and it is the legal 

obligation of teachers to inform the appropriate authorities if they suspect that 

children are facing a threatening situation. 

The teaching profession requires basic knowledge in relation to the main 

characteristics of violence against children and its consequences in order to be able to 

detect and analyse such incidents. Teachers must also be aware as to who faces the 

highest risk of being exposed to violence or of committing violent actions. 

The aim of this thesis was to study whether and / or how well pre-school 

teachers are prepared to deal with matters relating to the protection of children. A 

study was conducted among all acting, professionally qualified pre-school teachers in 

Akureyri focusing on their position regarding issues of child protection. A total of 80 

pre-school teachers took part, or over 94% of all acting, professionally qualified pre-

school teachers in Akureyri. 

The main conclusions of the research project showed that pre-school teachers 

need further education and preparation. It also demonstrates that teachers feel there 

should exist a contingency plan in every pre-school to provide guidance for proper 

action in the event of a child protection problem occurring in their working 

environment. 

It is clear that the discussion relating to violence against children in Iceland 

must to be opened up and the teaching profession needs to be considerably better 

trained in matters relating to child protection and the duty of notification.
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