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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um barnavernd í leikskólum, hversu vel starfsfólk leikskóla er undirbúið 

þegar upp kemur grunur um ofbeldi eða vanrækslu í leikskóla og hver viðbrögðin ættu að vera 

auk þess sem einnig er leitað úrræða. Skoðað er hvernig ofbeldi getur snúið að börnum bæði á 

andlegan sem líkamlegan hátt. Auk þess er leitast við að varpa ljósi á hvað það er nauðsynlegt 

að efla sjálfsmynd barna til að styrkja þau í að virða sig sjálf. Einnig er sjónum beint að 

hlutverki foreldra í þessu samhengi. Heimildir eru að stórum hluta fengnar úr 

barnaverndarlögum, af heimasíðu Barnaverndarstofu, reglugerðum, erlendum fræðigreinum, 

íslenskum og erlendum fræðiritum. Einnig er leitað fanga í óbirtu efni, m.a. B.- og M.Ed. 

ritgerðum og munnlegum heimildum. 

Helstu niðurstöður, eftir að hafa skoðað efnið út frá mörgum sjónarhornum, eru þær að 

það virðist vera bráðnauðsynlegt að bæta vitund og kunnáttu starfsfólks leikskóla um 

barnaverndarlögin og barnavernd svo hægt sé að treysta því að brugðist sé rétt við í slíkum 

tilvikum. Þó svo að í þjóðfélaginu hafi átt sér stað vitundarvakning sem snýr að börnum og 

barnavernd, réttindum barna og skyldum foreldra og hins almenna borgara með 

tilkynningaskylduna, þá má alltaf gera betur í því að fræða um þessa hluti. Að lokum er því 

sett fram leiðbeiningaskrá eða eins konar árvekni- og viðbragðsáætlun fyrir starfsmenn 

leikskóla þar sem sýnt er hver fyrstu viðbrögð ættu að vera ef upp kemur grunur um ofbeldi 

eða vanrækslu í leikskóla. Áætlunin er byggð á og studd af þeim heimildum sem áður er getið.  

 

Abstract 

The subject of this thesis is child protection in preschools, how well prepared the staff are 

when suspected cases of abuse or neglect arise ,what the response should be and the 

procedure for resolution. The signs of both physical and psychological abuse and their impact 

on the child are discussed. In addition this thesis throws light on the ways of increasing 

awareness of the importance of developing children´s self- confidence in order to improve 

their ability to protect themselves. The role of parents in this situation is examined. The 

references are in the majority sourced from child protection legislation, the website of The 

Icelandic Government Agency for Child Protection, national regulations, international 

academic articles and national and international journals. Information from unpublished 

sources was also used, ie. B.- and M.Ed. theses and personal interviews. 

The most important conclusion, derived from many sources, is that it is of the 

foremost importance to increase the awareness and knowledge of playschool staff of the child 

protection laws and their practical application so that the correct response to an incident can 

be relied upon. Even though the national awareness of child protection and the rights of 

children, the responsibilities of parents and the obligation of the general public to report any 

suspicions has increased in recent years there is always room for improvement. The findings 

of this research have been condensed into a single sheet placard designed to educate and 

advise staff on the spot should they be presented with a evidence of abuse during their 

working day. 
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1 Inngangur 

Ekki eru öll börn svo lánsöm að búa á heimili þar sem er kærleikur, jákvæðni og samheldni. 

Mörg börn eru beitt ofbeldi á eigin heimili og einnig af einhverjum sem er þeim nákomin.  

Vanræksla er alvarlegt vandamál og getur verið á hvaða heimili sem er í þjóðfélaginu. Það er 

því í höndum hins almenna borgara að vera vakandi yfir líðan barna því þau eru það 

dýrmætasta sem við eigum og ber okkur að tryggja þeim góðar uppeldisaðstæður.  

 Barnavernd er gamalt hugtak og er hægt að rekja það orð langt aftur í tímann. En hvað 

felst í orðinu barnavernd? Samkvæmt 8. grein í lögum um leikskóla er sagt að leikskólastjóri 

skuli brýna fyrir starfsfólki sínu tilkynningarskylduna samkvæmt barnaverndarlögum (Lög 

um leikskóla, 2008). Það er því áhugavert að skoða hver réttu viðbrögð eiga að vera og hver 

vitneskja leiðbeinenda og kennara í leikskólum eru á þessu málefni. 

Í ritgerðinni mun ég skoða rétt barna, það er að segja barnaverndarlögin og 

tilkynningarskylduna og skoða hvernig ferli barnaverndarmála geta verið. Ég segi einnig frá 

Barnaverndarstofu og starfsemi Barnahúss. Markmið mitt með ritgerðinni er að gera fólk 

meðvitaðra um hvernig vanræksla og ofbeldi lýsir sér. Ennfremur er markmiðið að sýna fram 

á mikilvægi fræðslu, áætlanagerðar og tilkynningaskyldu. Það er brýnt að starfsmenn séu 

meðvitaðir og viti hvernig bregðast skal við þegar ofbeldi og/eða vanræksla á í hlut.  

 Eftir að hafa setið í Barnaverndarnefnd í fimm ár í mínu heimahéraði og unnið í 

leikskóla í fjölda ára og sótt námskeiðið Verndari barna frá Blátt áfram samtökunum brann á 

mér að skoða betur hvernig barnaverndarmál eru meðhöndluð í leikskólum. Ég hef farið á 

fundi og námskeið og hef ég tekið eftir því að leikskólakennarar og leiðbeinendur spyrja alltaf 

um það hvað þeir eigi að gera ef þessi mál koma upp og hefur fólki ekki fundist það vita nógu 

vel hvernig á að bregðast við og hvað er rétt að gera. Til að starfsfólk geti sinnt skyldu sinni 

innann leikskólans þarf það meiri fræðslu og aðgang að upplýsingum til að geta brugðist rétt 

við þegar þess þarf. 

Ég beini sjónum að fræðilegum heimildum og nýlegri rannsókn sem var gerð en hún 

fól í sér að kanna hve vel starfsfólk er undirbúið ef að upp kemur í leikskóla grunur um 

ofbeldi eða vanrækslu. Í rannsókninni kemur í ljós að starfsfólk fær ekki kynningu í flestum 

tilfellum á vinnuferli ef upp kemur grunur um ofbeldi eða vanrækslu á börnum sem ætti að 

fara fram þegar starfsmaður byrjar að vinna á leikskóla og á því langar mig að vekja athygli 

(Anna Egilsdóttir og Elsa Rut Róbertsdóttir, 2010). 

Ég skoða skilgreiningar ofbeldis og vanrækslu og einkum hvernig Barnaverndarstofa 

lítur á hugtökin, en þar er tekið með í reikninginn líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, 
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vanræksla og kynferðislegt ofbeldi. Ég kanna hvaða afleiðingar ofbeldi og vanræksla geta haft 

á börn og hvað fræðsla og forvarnir geta gert til að fyrirbyggja kynferðislegt ofbeldi. Ég ætla 

að skoða hvað það er sem að leikskólinn og leikskólakennarar geta gert fyrir börn sem að eru 

vanrækt eða lifa við ofbeldi. Ennfremur verður farið í möguleg viðbrögð leikskólans þegar 

börn eru vanrækt eða búa við ofbeldi. Þá verður hlutverk foreldra og skyldur skoðaðar á 

fræðilegum grundvelli. 

Ég kynni mér leikskólann og skyldur hans og skoða hvað ný Aðalnámskrá leikskóla 

hefur að segja um þennan málaflokk. Einnig verður skoðað hvaða viðbrögðum er rétt að beita 

þegar grunur leikur á óviðunandi uppeldisaðstæðum leikskólabarns. Í því sambandi verður 

greint frá verklagsskyldum starfsfólks í leikskóla í slíkum aðstæðum.  

Í lok ritgerðar set ég fram árvekni og viðbragðsáætlun sem er hægt að fara eftir ef 

einhver grunur vaknar í leikskólanum um brot á barni. Mín reynsla er nefnilega sú að ef 

leiðbeiningar eru í stóru formi þá fara þær bara upp í skáp með öllum hinum bókunum. Mér 

finnst mjög mikilvægt að starfsfólk sé með fyrstu viðbrögð á hreinu ef að það hefur grun um 

brot á barni og sé upplýst um hvað beri að gera. Í ljósi þess vonast ég til að 

leiðbeiningarblaðið verði aðgengilegt og stuðli jafnframt að því að opna augu starfsmanna 

leikskóla á tilkynningarskyldunni. 

Við gerð verkefnisins var tekið óformlegt viðtal við Rannveigu J. Bjarnadóttur, 

leikskólastjóra í leikskólanum Gullborg í Reykjavík. Viðtalið þ.e. heimildir sem þar fengust 

var svo nýtt, ásamt öðrum heimildum, með hennar leyfi þegar leiðbeiningarblaðið um árvekni 

og viðbragðsáætlun var útbúið. Gullborg hefur unnið með Blátt áfram samtökunum, að gerð 

skýrslu um stefnu og starfsaðferðir um viðbrögð starfsmanna þegar grunur vaknar um 

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Í verkefninu er unnið markvisst að því að efla sjálfsmynd 

barna til að þau geti ákvarðað og sett sín mörk og sagt nei við hverju því sem þau vilja ekki og 

er það opinber stefna og markmið leikskólans með þessu verkefni. Leikskólinn fékk 

Hvatningarverðlaun Leikskólaráðs Reykjavíkur árið 2008 fyrir verkefnið. 

Eftirfarandi spurningar eru hafðar að leiðarljósi í ritgerðinni: Hvers vegna eru ekki fleiri 

tilkynningar frá leikskólum? Er það kannski vegna vankunnáttu starfsmanna leikskóla á 

einkennum ofbeldis og vanrækslu eða vankunnátta á barnaverndarlögum?  
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2 Barnavernd 

Frá örófi alda hefur ofbeldi og vanræksla gegn börnum fylgt manninum. Fyrr á öldum í 

vestrænum ríkjum var ekki talið að börn þyrftu vernd fyrir foreldrum sínum. En það hefur 

sýnt sig og sannað að börn hafa búið við óviðunandi uppeldisskilyrði (Scannapieco og 

Connel, 2005). Í nútímasamfélagi á það ekki að líðast að brotið sé gegn börnum eða þau 

vanrækt og því eru lög og reglur í gildi til þess að vernda börn og eru börn orðin meðvitaðri 

um hvað er rétt og rangt gagnvart þeim. Barnavernd á Íslandi er mjög víðfeðm og fer fram á 

mörgum sviðum. Alþingi hefur sett barnaverndarlög og ber að fara eftir þeim. Sveitastjórnir 

hafa skipunarvaldið og skipa fólk í barnaverndarnefndir í hverju sveitarfélagi. 

Barnaverndarnefndir vinna svo undir handleiðslu Barnaverndarstofu.  

Árið 1992 var undirritaður og fullgildur á Alþingi samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, eða Barnasáttmálinn eins og hann er oft kallaður. Barnasáttmálinn hefur 

verið staðfestur af 192 aðildarríkjum og er hann sá mannréttindasamningur sem hefur verið 

staðfestur af flestum þjóðum. Fullgilding hans felur í sér að Ísland er skuldbundið að 

þjóðarétti til að virða og uppfylla ákvæði samningsins. Lög og reglur sem gilda hér á landi 

ættu því að vera í samræmi við Barnasáttmálann. Samningurinn felur í sér alþjóðlega 

viðurkenningu á að börn þarfnist sérstakrar verndar umfram hina fullorðnu. Öllum þeim sem 

koma að málefnum barna ber að gera það sem í þeirra valdi stendur til að framfylgja 

samningnum. Hér er átt við stjórnvöld, foreldra, skóla og alla aðra sem vinna með börnum 

(Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, 1992).  

Í þessum kafla verða barnaverndarlögin kynnt sem að tilheyra vanrækslu, ofbeldi og 

kynferðisofbeldi. Farið verður inn á hvaða greinar/reglur eiga við í hverju tilfelli sem upp 

koma. Hlutverk Barnaverndarstofu og Barnahúss er kynnt og skoðað. Farið verður í saumana 

á tilkynningarskyldunni og hvernig hún virkar fyrir kennara í starfi sínu og einnig verður ferli 

barnaverndarmála rætt. Leikskólar og grunnskólar skipa háan sess í barnavernd og bera mikla 

ábyrgð. Því er nauðsynlegt að kunna að bregðast rétt við.  

2.1 Barnaverndarlög 

Með orðinu barnavernd er átt við starf sem er í höndum opinberrar félagsþjónustu. 

Barnaverndin beinist þá að einstökum börnum og fjölskyldum þeirra samkvæmt lögum. Mesti 

vandi barnaverndarstarfs er oft talinn á mörkum milli þess að styðja við og að þvinga til 

úrræða, þessar aðstæður eru þó aðeins hluti af mörgum í barnaverndarstarfi (Guðrún 

Kristinsdóttir 1993:14, 17 og Guðrún Kristinsdóttir 2004:20).  
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Fyrstu barnaverndarlögin á Íslandi gengu í gildi 1932 og voru þau einungis til að 

barnaverndarstarfsmenn hefðu heimild til að hafa afskipti af börnum sem ólust upp við erfiðar 

aðstæður. Ekki var gert ráð fyrir að nefndin hefði samskipti við börn og foreldra. Árið 1966 

höfðu lögin þróast og var hagur barnsins orðin meiri og skýrari í lögunum og fengu foreldrar 

og börn að koma að máli við barnaverndarnefnd á fundi til að tjá sig um sín mál (Anni G. 

Haugen, 2007:32).  

Í gegnum tíðina hafa verið gerðar endurbætur á barnaverndarlögunum og eru 

núgildandi barnaverndarlög síðan 2002, en þó með nýjum endurbótum til 2011. Í 

barnaverndarlögunum er fjallað um tilkynningarskyldu almennings og svo þeirra sem hafa 

afskipti af börnum í störfum sínum eins og segir í 16.- 17. og 18. grein barnaverndarlaga nr. 

80/2002 og verður skoðað nánar hér í kaflanum. 

Ofbeldi gegn barni getur haft gríðarleg áhrif á framtíð barns. Mikilvægt er að leyfa 

barninu að njóta vafans og láta fagfólk um að ákveða hvort að grípa þurfi til ráðstafana. 

Samkvæmt íslenskum barnaverndarlögum gegna barnaverndaryfirvöld gríðarlega miklu 

hlutverki við að vernda öll börn undir 18 ára aldri. Barnaverndarlögin eiga að tryggja börnum 

vernd gegn vanrækslu, líkamlegu-andlegu og kynferðislegu ofbeldi í samræmi við lög 

(Barnaverndarlög, 80/2002). Í barnaverndarlögunum segir að allir sem koma að uppeldi og 

umönnun barna skulu sýna þeim virðingu og umhyggju og óheimilt er með öllu að beita börn 

ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi. Þar segir einnig að markmið með lögunum sé að 

tryggja að börn sem búi við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í 

hættu fái nauðsynlega aðstoð. Einnig þurfi að leita leiða við að ná markmiðum laganna með 

því að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og beita úrræðum til verndar börnum þegar 

á við (Barnaverndarlög, 80/2002. 1.gr og 2.gr). Á Íslandi eru starfandi 28 barnaverndarnefndir 

víðsvegar um landið og er þeim skylt að taka við tilkynningum þegar þær berast, en eins og 

gefur að skilja geta þær alvarlegustu borist á hvaða tíma sólarhringsins sem er 

(Barnaverndarstofa, 2012).  

Barnaverndarstofa fer með umsjón og eftirlit barnaverndarmála hér á landi en hún var 

stofnuð árið 1995 og starfar undir stjórn Velferðarráðuneytisins. Barnaverndarstofa sér um 

fræðslu, eftirlit og ráðgjöf við barnaverndarnefndir í landinu og sér um eftirfylgni við þær og 

fræðslu á málefnum sem viðkoma barnavernd, almenningi og fagfólks. Á Barnaverndarstofu 

eru starfandi sérfræðingar í málefnum barna og lögfræðingar sem er hægt að leita til ef þarf. 

Barnaverndarstofa leitast við að afla sér þekkingar erlendis og miðla þeim áfram til starfsfólks 

barnaverndarnefnda. Í 7. grein Barnaverndarlaga nr. 80/2002, er komið ítarlega inn á hlutverk 

Barnaverndarstofu en þar segir meðal annars að hlutverk hennar sé að efla og samhæfa 
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barnaverndarstarf í landinu og vera til ráðgjafar. Hún hefur einnig eftirlit með störfum 

barnaverndarnefnda og hefur hún gefið út handbók fyrir nefndirnar með leiðbeinandi 

upplýsingum um hvernig á að vinna að málum. Barnaverndarstofa sér um námskeið fyrir 

verðandi fósturforeldra og starfsfólk meðferðarheimila og veitir þeim ráðgjöf 

(Barnaverndarlög, 80/ 2002).  

2.2 Barnahús 

Það var árið 1998 sem Barnaverndarstofa stofnaði Barnahús. Barnahús sinnir málefnum barna 

sem að grunur leikur á að hafi sætt kynferðislegu áreiti eða ofbeldi (Barnaverndarstofa, 2012). 

Barnaverndarnefndir um allt land bera ábyrgð á vinnslu mála og geta leitað til barnahúss 

þegar við á. Helstu markmið Barnahúss er að skapa vettvang fyrir samstarf og samhæfingu 

stofnana sem bera ábyrgð á rannsókn og meðferð mála er varða kynferðisofbeldi gegn 

börnum, dómara, ákæruvalds, lögreglu, barnaverndaryfirvalda og lækna. Markmiðið er einnig 

að koma í veg fyrir að börn þurfi að endurtaka sögu sína á ólíkum stöðum og við mismunandi 

aðstæður og aðila og að tryggja barni greiningu og viðeigandi meðferð. Eitt af markmiðum 

Barnahúss er að efla sérþekkingu um kynferðisbrot gegn börnum og miðla þeirri þekkingu 

jafnt til fagfólks sem og almennings. Könnunarviðtöl í Barnahúsi fara fram að beiðni 

barnaverndarnefnda ef grunur er um kynferðislega misnotkun (Barnaverndarstofa, 1998). Á 

heimasíðu Barnahúss er leiðbeiningarhefti og kemur fram þar hvernig eigi að bregðast við 

þegar grunur vaknar um einhverskonar ofbeldi á barni. 

2.3  Tilkynningaskyldan 

Barnaverndarstofa birtir samanburð á fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda skv. 

sískráningu nefndanna fyrir árin 2010 og 2011. Sískráningarkerfi hófst hér á landi árið 2005 

og er tilgangurinn með sískráningunni sá að geta fylgst betur með tilkynningunum sem að fara 

áfram í gegnum kerfið til að geta haft svör á reiðum höndum um fjölda tilkynninga og umfang 

starfsins (Barnaverndarstofa, 2008a:18). Endanlegar upplýsingar um fjölda tilkynninga koma 

fram í yfirliti barnaverndarnefndanna sem birtast í ársskýrslu Barnaverndarstofu. Einnig 

birtast upplýsingar um fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu fyrir árin 2010 og 

2011. Á vef Barnaverndarstofu segir að tilkynningum til barnaverndarnefnda hafi fækkað um 

6,5 % á árinu 2011 samanborið við árið 2010. Fjöldi tilkynninga á árinu 2011 var 8.661, en 

9.264 árið á undan. Tilkynningum á höfuðborgarsvæðinu fækkaði um tæplega 2% og um 17% 

á landsbyggðinni þegar allt árið er skoðað. Þar kemur einnig fram að tilkynning til 

barnaverndarnefndar verður að barnaverndarmáli ef tekin er ákvörðun um könnun máls í 

kjölfar hennar.  
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Flestar tilkynningar voru vegna áhættuhegðunar barna eða 44,4% árið 2011, en 47,2% árið 2010. Alls 

voru 31,6% tilkynninga árið 2011 vegna vanrækslu, en 30,6% árið 2010. Hlutfall tilkynninga um 

ofbeldi árið 2011 var 23,1%, en 21,6% árið 2010. Hlutfall tilkynninga árið 2011 vegna þess að heilsu 

eða lífi ófædds barns var stefnt í hættu var 0,9%, en 0,6% árið 2010 (Barnaverndarstofa, 2011). 

 

 

Tilgangurinn með tilkynningarskyldunni er sá að vernda hag barna og frelsi þeirra til að lifa 

lífinu áhyggjulaust. Það er í höndum almennings að tilkynna til barnaverndarnefnda á 

viðkomandi stöðum ef grunur vaknar um brot á barni og segir í 16. gr. barnaverndarlaga nr. 

80/2002 um tilkynningarskyldu almennings: 

 
Öllum er skylt að tilkynna til barnaverndarnefndar ef þeir hafa ástæðu til að ætla að barn:  

 búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi, stofni heilsu 

sinni og þroska í alvarlega hættu. Þá er hverjum manni skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart ef 

ástæða er til að ætla að heilsu eða lífi ófædds barns sé stefnt í hættu með óviðunandi eða háskalegu 

líferni þungaðrar konu, t.d. með ofneyslu áfengis eða fíkniefnaneyslu, eða með því að þunguð kona er 

beitt ofbeldi eða ef ástæða er til að ætla að þunguð kona sé beitt ofbeldi, eða um hvert það tilvik sem 

telja má að barnaverndarnefnd eigi að láta sig varða.  

 

Í 17.grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 segir að þeir sem vinna með börnum sé skylt að 

tilkynna til barnaverndarnefnda ef þeir hafa ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi 

uppeldisaðstæður eða verði fyrir einhverskonar ofbeldi og vanvirðandi háttsemi eða stofni 

heilsu sinni og þroska í hættu. Einnig er öllum þeim sem að stöðu sinnar og starfa vegna hefur 

afskipti af málefnum barna skylt að tilkynna það til barnaverndarnefnda. Þar kemur einnig 

fram að leikskólastjórar, leikskólakennarar, grunnskólakennarar, skólastjórar, prestar, læknar 

og þeir sem vinna í félagslegu þjónustunni eigi að tilkynna til barnaverndarnefnda ef að mál 

koma inn á borð til þeirra og er skýrt tekið fram að tilkynningarskyldan stendur framar 

þagnarskyldunni þegar kemur að ákvörðunum um hvort eigi að tilkynna eða ekki 

(Barnaverndarstofa, 2012). Barnaverndarlögin segja því skýrt í þessum reglum að það sé í 

höndum starfsmanna eins og fyrr greinir að tilkynna og svo fellur það í hlut barnaverndar að 

kanna málin nánar með aðstoð fagaðila. Það getur vafist fyrir sumum að tilkynna og er fólk 

óöruggt með það hvort að það sé að gera rétt eða ekki. En alltaf á að láta barnið njóta vafans 

og tilkynna til lögreglu eða barnaverndarnefnda. 

Þar sem skólaskylda er á Íslandi og meirihluti Íslenskra barna eða um 19.000 börn á aldrinum 

tveggja til sex ára eru í leikskóla (Hagstofa Íslands, 2010) er því talsvert í höndum fagmanna 

skólanna að ákvarða hvort að þeim finnist mál eða grunur sem kemur upp vera 

tilkynningarskylt eða ekki.  

Barnaverndarnefndir hafa oft verið gagnrýndar af þeim sem tilkynna fyrir það að 

viðkomandi fái ekki neinar upplýsingar til baka um afdrif tilkynningarinnar. Í þeim tilvikum 

sem tilkynning fer fram á fundi þar sem tilkynnandinn er mættur ásamt foreldri og 
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barnaverndarstarfsmanni kemur þessi spurning ekki upp. Annað mál er þegar tilkynnt er í 

síma eða skriflega. Ljóst er að viðkomandi á ekki rétt á neinum persónuupplýsingum um 

barnið sem tilkynnt er um eða fjölskyldu þess og undir þetta falla upplýsingar um hvort mál er 

kannað eða ekki og allar upplýsingar um vinnslu málsins í kjölfarið (Handbók 

Barnaverndarstofu, 2012). Hins vegar getur oft skipt máli að viðkomandi fái bréf um að 

tilkynningin hafi verið móttekin og að málið verði unnið í samræmi við lög og reglugerðir. 

Tilkynnandinn sér þá að henni verði sinnt. Svar af þessu tagi skapar ákveðið traust og getur 

einnig skipt máli ef upp kemur spurning um samstarf vegna stuðnings við barnið og/eða 

fjölskyldu þess síðar.  

2.4 Ferli barnaverndarmála 

Þegar tilkynning kemur á borð til barnaverndarnefndar er það hlutverk starfsmanns hennar að 

skoða/kanna málið frá grunni og hafa samband við foreldra barnsins, leikskóla, grunnskóla, 

lækni og þá sem að koma að barninu og fá skriflegt álit þeirra á högum barnsins. Þetta þarf að 

gera innan sjö daga frá tilkynningu samkvæmt 21. grein barnaverndarlaga og foreldrar 

boðaðir í viðtal. Ef að grunur er um kynferðislegt ofbeldi á heimili eða bráð hætta steðjar að 

barni á heimili sínu og meintur gerandi er þar getur verið hætta á að hann gæti haft áhrif á 

vitnisburð eða beitt það enn frekara ofbeldi eða hótunum og skal það metið í hverju tilviki 

fyrir sig ef hagsmunir barnsins eru í húfi hvort foreldrum er tilkynnt strax eða ekki samkvæmt 

18. grein barnaverndarlaga nr.80/2002. Í þeim tilvikum þar sem barn er í bráðri hættu er það 

tekið af heimilinu meðan könnun fer fram. Meginreglan er þó að tilkynna foreldrum strax um 

könnun en hafa ber í huga 16.grein barnaverndarlaga um nafnleynd tilkynnanda ef hún hefur 

komið frá einstaklingi. Þegar könnun máls fer af stað og það skoðað fer það eftir því hvort um 

er að ræða fyrstu tilkynningu eða ítrekaðar tilkynningar hvað framkvæmdina varðar. Reynt er 

eftir fremsta megni að vera í samvinnu við foreldra og gerð er áætlun um að bæta 

uppeldisskilyrði barns ef hún næst (Barnaverndarstofa, 2012). Alltaf er það meginhugsun og 

tilgangur að vinna með foreldrum eftir fremsta megni ef það gengur. Ef það gengur ekki og 

málið telst fullreynt með foreldrum fer það lengra í kerfinu. 

  Hér hefur verið farið yfir ramma um barnavernd á Íslandi. Barnaverndarlögin og 

tilkynningaskylda voru skoðuð. Einnig var tæpt á starfsemi Barnaverndarstofu og Barnahúss. 

Að endingu var ferill Barnaverndarmála skoðaður. Í næsta kafla verður fjallað um hvað 

flokkast og telst til barnaverndarmála. 
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3 Vanræksla og ofbeldi 

Forsenda eðlilegs þroska felst m.a. í því að sinna tilfinningalegum þörfum barns. Ef það er 

ekki gert er um tilfinningalega vanrækslu að ræða (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000:52). 

Það telst líka tilfinningaleg vanrækslu þegar barn er sniðgengið dags daglega af foreldi, vegna 

þess að foreldrið er svo upptekið af eigin þörfum. Vanræksla getur haft mikil áhrif á 

sjálfsmynd barna. Fyrir barnið er það mjög vond tilfinning að vera lítilsvirt af sínum nánustu 

og getur það haft mjög slæm áhrif á sjálfsmynd barns. Börn sem fá uppörvandi uppeldi og 

hvatningu fá sterka sjálfsmynd og hafa trú á sjálfum sér og eiga mun auðveldara með að 

höndla lífið og allt sem að fellst í daglegum athöfnum.  

Vanræksla og ofbeldi/misnotkun á börnum á sér stað í fjölskyldum á öllum 

þjóðfélagsstigum og í öllum trúarlegum og þjóðfræðilegum hópum. Það er enginn ein staðfest 

orsök fyrir misnotkun á börnum. Þegar misnotkun á sér stað er það samspil af mörgu sem 

hefur áhrif á fjölskylduna. Ákveðnir áhættuþættir leiða ekki alltaf til ofbeldis í fjölskyldum og 

áhættuþáttur sem getur valdið ofbeldi í einni fjölskyldu veldur ef til vill ekki ofbeldi í annarri 

fjölskyldu. Það eru fjórar aðaltegundir af ofbeldi og misnotkun barna: Líkamlegt ofbeldi, 

vanræksla, kynferðisleg misnotkun og andlegt ofbeldi (Sálfræðivefurinn, á.á). Ofbeldi er 

vísvitandi meiðandi hegðun þar sem einstaklingur eða hópur notar vald sitt að til að 

niðurlægja eða meiða aðra. Allt ofbeldi gagnvart börnum er ólíðandi hvort sem að það er 

andlegt eða líkamlegt (Umboðsmaður barna, 1995). 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir hefur unnið skilgreiningar og flokkunarkerfi í barnavernd í 

samvinnu við Barnaverndarstofu sem kallast SOF- kerfi. Þessu kerfi hefur verið skipt í tvo 

flokka, ofbeldi og vanrækslu og svo eru margir undirflokkar innan þeirra. Hér í kaflanum um 

vanrækslu og ofbeldi verður skoðað nánar hvað fellst í þessum undirliðum. Ofbeldi felur í sér 

athöfn sem leiðir til eða er líkleg til að leiða til skaða á þroska barns, vanræksla felur í sér 

skort á nauðsynlegri athöfn, sem leiðir til skaða eða er líkleg til að leiða til skaða á þroska 

barns (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000:50, Knutson, 1995: 401). Það getur verið erfitt að 

sjá vanrækslu á börnum en ef viðkomandi þekkir einkennin er frekar hægt að taka eftir því. 

Börn eru misjafnlega sterk að eðlisfari og geta misvel unnið sig úr aðstæðum ef þau ná að 

skipta um umhverfi. Langtíma áhrif ofbeldis og vanrækslu í hvaða mynd sem það er geta 

komið fram á ýmsan máta. Þau geta til dæmis komið fram í þunglyndi, kvíða, áfengis eða 

fíkniefnaneyslu og persónuleikatruflunum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000:53).  

Í eftirfarandi kafla verður fjallað um skilgreiningar á ofbeldi gegn börnum. Fyrst verður 

sjónum beint að líkamlegu ofbeldi sem getur verið allt frá sjáanlegum áverkum til 
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kynferðislegs ofbeldis. Því næst verður andlegt ofbeldi skoðað og skilgreint. Afleiðingar 

kúgunar og ofbeldis hvað börn varðar verður einnig til umfjöllunar og afleiðingar þess á 

fullorðinsár. Að lokum verður skoðað hvernig fræðsla og efling sjálfsmyndar getur haft góð 

áhrif á barnið og sjálfsmynd þess. Blátt áfram samtökin verða einnig kynnt til sögunnar. 

3.1 Líkamlegt ofbeldi 

Ofbeldi telst líkamlegt þegar líkamlegu afli er beitt gegn öðrum einstaklingi. Líkamlegt 

ofbeldi gagnvart barni er flokkað undir afbrot og varðar við lög (Ólöf Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006:33). Ofbeldi getur haft áhrif á börn til langs tíma og þau jafnvel 

aldrei jafnað sig. Líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum er falið og því er ekki einfalt að meta 

hve mikið það er í raun. Foreldrar sem hafa beitt börn sín ofbeldi leita sjaldan eftir stuðningi 

hjá sérfræðingum og er líklegt að foreldrar gefi upp aðra ástæðu en sönn er fyrir áverkum á 

börnum í þeim tilvikum sem leitað er til heilbrigðisstofnunar. Það að slá barn með flötum lófa, 

kýla eða sparka í barn er ofbeldi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000:52).  

Í stað þess að búa við öryggi og alhliða, andlega og líkamlega næringu þá búa 

þolendur heimilisofbeldis við stöðugan kvíða, ótta, reiði, stjórnleysi og vanmátt. Þannig þurfa 

börn og unglingar jafnvel alla ævi að glíma við afleiðingar ofbeldisins bæði á líkama og sál. 

Ofbeldið getur líka sett mark sitt á samskipti þolenda við aðra, nokkuð sem getur dregið 

verulega úr tækifærum þeirra á að njóta sín í lífinu. Börnin læra takmarkað um hvað einkennir 

venjulegt heimilislíf, því á heimilinu búa þau ef til vill með föður sem er nokkuð sjálfmiðaður 

og illa sveigjanlegur og leysir gjarnan ágreining með valdbeitingu (Vilborg G. Guðnadóttir, 

2001).  

Líkamlegt ofbeldi gegn börnum flokkast undir afbrot og varðar við lög (Almenn 

hegningarlög nr. 19/1940). Þó verður að athuga að það sem er bannað í einu landi telst 

eðlilegt í öðru landi. Það að slá börn, kýla þau með krepptum hnefa, sparka í þau eða henda í 

þau einhverjum hlut eru dæmi um líkamlegt ofbeldi. Það flokkast líka undir líkamlegt ofbeldi 

að hrista ungabörn (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2003, e.d.; Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Líkt og fyrr var sagt telst það líkamlegt ofbeldi þegar fullorðnir meiða börn af ásetningi. 

Líkamlegt ofbeldi getur verið alls kyns meiðingar eins og barsmíðar, kæfingar, spörk og 

margt fleira (Barnaverndarstofa). Þegar börn eru þolendur líkamlegs ofbeldis upplifa þau 

hræðslu, niðurlægingu, skömm, sekt, einmanaleika og varnarleysi og auk þess líkamleg meiðsl. 

Algengt er að börn sem verða fyrir ofbeldi eða verða vitni að því þjáist af svefnleysi og 

martröðum (Umboðsmaður barna, 1995). Ýmsir aðrir aukakvillar sem eiga sér ekki 

læknisfræðilegar skýringar geta einnig komið fram á börnum sem verða fyrir líkamlegu 
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ofbeldi, t.d. magaverkir, höfuðverkur og að pissa undir (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006:37). 

Þegar börn eru gerendur er gjarnan um að ræða afleiðingar eigin ofbeldis eða vanrækslu 

en þær geta komið fram í hegðunarerfiðleikum. Auk þess sem þær geta komið fram í 

hugrænum, félagslegum og tilfinningalegum erfiðleikum. Í sumum tilfellum geta 

afleiðingarnar einnig komið fram líkamlega. Börn sem beitt hafa verið ofbeldi geta átt erfitt 

með líkamlega snertingu og eru alltaf á varðbergi gagnvart fullorðnu fólki. Þau geta einnig átt 

mjög erfitt þegar verið er að skamma þau. Mjög algengt er að börnin verji sig með því að setja 

hendurnar fyrir sig ósjálfrátt til að vernda sig fyrir höggi (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006:37). Ekki sést alltaf á börnum þó að þau séu beitt ofbeldi heima fyrir, hægt 

er slá börn og meiða án þess að það sjáist ummerki eða þau hverfa fljótt. Börn fá sár og 

marbletti hér og þar um líkamann í leikjum og eru þessi sár oftast á stöðum á líkamanum sem 

sjást eins og á sköflung, olnbogum og enni. Börn sem eru beitt harðræði heima fyrir fá áverka 

af öðru tagi eins og fingurstóra margbletti á upphandlegg eins og rifið hafi verið í þau, mar á 

baki eða hálsi og eru þetta meiðsli sem að hægt er að ætla að komi ekki af eðlilegum orsökum 

(Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006:38). 

3.2 Andlegt ofbeldi/ vanræksla 

Tengsl fyrstu áranna gefa tóninn um hvernig barnið og síðar hinn fullorðni, hugsar um og 

annast sjálft sig. Megin forsenda þess að barn læri að treysta á sjálft sig er að barn hafi fengið 

traust uppeldi og hafi getað treyst á aðra, ekki bara stundum heldur alltaf. Þetta gerir miklar 

kröfur til foreldra og þurfa þeir oft að standa vaktina þó að þeir séu kannski ekki andlega og 

líkamlega í ástandi til þess. Stundum hafa foreldrarnir sjálfir ekki fengið það sem þau þurftu í 

sínu uppeldi og eiga því erfitt með að standast kröfurnar sem að foreldrahlutverkið krefst 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2009:28).  

Dæmi um andlegt ofbeldi er þegar sífellt er verið að setja út á barn líkamlega eða 

eitthvað í skapi barns af foreldri eða einhverjum nákomnum. Andlegt ofbeldi er líka þegar 

barn verður síendurtekið vitni að barsmíðum foreldra sinna. Andlegt ofbeldi hefur slæm áhrif 

á sjálfsmynd barna og unglinga (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006:40). Það 

er mun auðveldara að sjá þegar barn er beitt líkamlegu ofbeldi en þegar barn er beitt andlegu 

ofbeldi þó að það geti þó oft verið erfitt að sjá líkamlegu áverkana ef að þeir eru á stöðum sem 

leynast (Smith, Polloway, Patton & Dowdy, 2004:398). Vanræksla og andlegt ofbeldi á 

börnum er félagslegt vandamál. Vanræksla á börnum getur farið mjög dult og verið lengi í 

gangi áður en samfélagið verður þess vart. Oft er það svo að þegar kemur á fullorðinsaldurinn 
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eftir misbrest á uppeldi barna að það verður yfirleitt viðvarandi mynstur, fremur en einstakur 

atburður að það haldi eins og skilgreining Rogosch, Cicchetti, Shields og Toth (1995:127) úr 

skilgreiningarhefti BVS gefur til kynna:  

Misbrestur í uppeldi barna felur í sér alvarlega truflun í foreldrahlutverki, og jafnframt verulega 

truflun í tengslum foreldris og barns, sem getur leitt til alvarlegra aðlögunarerfiðleika hjá barni eða 

afbrigðilegs þroska, misbrestur á uppeldi barna felur í sér samkvæmt skilgreiningu, vítaverða, 

ófullnægjandi eða niðurbrjótandi uppeldishætti 

 

Börn þurfa örvun með talað mál og endurtekningu orða og getur skortur á málörvun orðið 

frekar til þess að þau verði með lélegri málþroska. En ef að þessi börn fá að breyta um 

umhverfi getur þetta snúið fljótt við (Guðrún Kristinsdóttir, 2004:33). Samkvæmt SOF- 

kerfinu teljast börn vanrækt þegar þau fá ekki húsaskjól við hæfi, föt og mat. Líkamleg 

vanræksla felst í eftirfarandi atriðum samkvæmt SOF- kerfinu.  

 
-Döfnunarfeill, en það er þegar ungabarn, oftast undir eins árs aldri þyngist ekki og lengist á 

við önnur börn og hreyfiþroski þess er ekki á við börn á sama aldri. 

-Þegar fæði barns er ekki við hæfi aldurs og þroska og barn getur þjáðst af næringarskorti. 

-Þegar klæðnaður barns er ekki fullnægjandi fyrir heilsu þess og velferð og er þannig 

ábótavant ef barn gengur ítrekað í fötum sem eru of lítil eða skór meiða fætur. 

-Þegar hreinlæti er ábótavant og ekki sinnt daglegum hreinlætisvenjum barns. 

-Vanræksla varðandi nám, léleg skólasókn sem foreldrar láta afskiptalaust og sinna ekki ósk 

skólans um að barn fari í greiningu vegna vandamála í námi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir. 

2004: 5-9 ). 

 

Vanræksla barna í lengri tíma eins og það að fá ekki nesti í skólann, vera ekki böðuð, og fara 

illa til fara í skólann getur haft slæm langtímaáhrif á andlega og félagslega stöðu viðkomandi 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2004:33). En hvaða máli skiptir fortíðin? Það er ekki til nein ein 

aðferð hvernig fólk vinnur úr fortíð sinni. Það er ekki staðfest að vanrækt barn verði 

óhamingjusamt á fullorðinsaldri. Og það er ekki endilega víst að barn sem nýtur góðrar æsku 

verði endilega hamingjusamt og lánsamt þegar það er fullorðið. Heimurinn og lífið er of 

flókið og margslungið til að hægt sé að staðhæfa það og áhrifavaldarnir of margir. En eitt er 

víst að manneskjan hefur einstaka hæfileika til að laga sig að aðstæðum (Sæunn 

Kjartansdóttir, 2009:25).  

3.3 Kynferðislegt ofbeldi 

Það telst kynferðislegt ofbeldi þegar fullorðnir snerta börn eða gera eitthvað við börn sem að 

þeim finnst óþægilegt eða eru fengin til að taka þátt í einhverju sem þeim finnst óþægilegt 

(Umboðsmaður barna, 1995). Börn geta verið beitt kynferðisofbeldi af þeim sem eru í 

fjölskyldu sem og ókunnugum og er í flestum tilvikum gert á börnum undir 15 ára aldri og 



13 
 

mun hafa mikil áhrif á börnin í komandi framtíð og setja mark sitt á þau (Smith o.fl., 

2004:398). 

Í bæklingi samtakanna Blátt áfram kemur fram að það að neyða þvinga, hvetja eða 

sannfæra barn um að taka þátt í hvers kyns kynferðislegri athöfn er kynferðisleg misnotkun. 

Einnig eru samskipti á kynferðislegum nótum í gegnum síma, internetið og fleira flokkað sem 

kynferðisleg samskipti þó að það feli ekki í sér snertingu (Úr dimmu í ljósið:1).  

  Kynferðislegt ofbeldi getur birst á margan hátt, það getur verið í nánustu fjölskyldu, í 

skólum, leikskólum, inni á heimilum vina og fleira og er það mismunandi að hve miklu leyti 

gerendur eru meðvitaðir um að þeir séu í raun að misþyrma fórnarlambinu. Erlendar og 

innlendum rannsóknum hafa sýnt fram á að þeir sem fremja kynferðisglæpi á börnum þekkja 

þau og eru annaðhvort tengdir barninu fjölskylduböndum eða eru kunnugir því á annan hátt. 

Yfirleitt treystir barnið einnig viðkomandi. Kynferðisafbrotamenn velja fórnarlömb sem eru 

trúgjörn og saklaus og auðvelt er að láta gera hluti sem að önnur börn myndu ekki gera. Þeir 

finna börn sem eru veik fyrir og sjá það fljótt hver eru meðvituð um hvað er rétt og hvað er 

rangt þegar kemur að þess konar ofbeldi á barni (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006:10-11). Gerendur reyna að ná yfirráðum á þolendum á meðan þeir eru 

hræddir, niðurlægðir, finna til sektar, einmanaleika og hafa algert vald og varnarleysi. Ung 

börn hins vegar gera sér síður grein fyrir að misnotkunin er eitthvað sem ekki má og finna því 

síður til þessara tilfinninga (Umboðsmaður barna, 1995). Börn eru auðveld fórnarlömb 

kynferðisafbrotamanna vegna þess að þau eru saklaus og trúa gjarnan ekki á hið illa í 

manninum og getur verið auðvelt að fá þau til þess að gera ýmislegt sem að þau myndu annars 

ekki gera. Það eru karlmenn í meirihluta sem að misnota konur og börn kynferðislega og er 

það kynferðislegt ofbeldi sem er ein alvarlegasta tegund ofbeldis sem til er og skaðar 

tilfinningalíf fórnarlamba hvað lengst.  

Nauðgun, sifjaspell, barnaklám, kynferðisleg áreitni og vændi eru allt tegundir 

kynferðisofbeldis, sama hvort atburðurinn á sér stað einu sinni eða oftar (Umboðsmaður barna, 

1995).  

 

Í almennum hegningarlögum er að finna ákvæði sem miðar að því að vernda börn og unglinga 

fyrir kynferðislegri misnotkun frá eldra fólki sem vill nýta sér þroska og reynsluleysi barna: 

202. gr. 

Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn, yngra en 15 ára, skal sæta fangelsi 

ekki skemur en 1 ár og allt að 16 árum. Lækka má refsingu eða láta hana falla niður, ef gerandi 

og þolandi eru á svipuðum aldri og þroskastigi. Önnur kynferðisleg áreitni en sú sem greinir í 

1. Mgr. Varðar fangelsi allt að 6 árum. Hver sem með blekkingum, gjöfum eða á annan hátt 

tælir ungmenni yngra en 18 ára til samræðis eða annarra kynferðismaka skal sæta fangelsi allt 

að 4 árum. Hver sem greiðir barni yngra en 18 ára endurgjald gegn því að hafa við það 
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samræði eða önnur kynferðismök skal sæta fangelsi allt að 2 árum (Almenn hegningarlög, 

1940).  
 

Í bókinni, Þetta er líkami minn, eftir Lory Freeman segir að það sé mikilvægt að börn 

fái ekki röng skilaboð þegar rætt er um ofbeldi annars vegar og svo þeirra eigin stjórn yfir 

eigin líkama og tilfinningum hins vegar. Það má ekki láta þau halda að þau beri ábyrgð á 

gerðum annarra og hefðu getað hindrað ofbeldið sem að þau urðu fyrir. Það er afar mikilvægt 

að þau geri sér grein fyrir að þau eru ekki ábyrg af gerðum annarra (Freeman, 2007:3). Það 

geta komið upp einkenni hjá barni sem geta valdið því að grunur vaknar um kynferðislega 

misnotkun/ofbeldi en það er meðal annars ef barn kvartar þegar það þarf að hafa þvaglát eða 

fær mikinn áhuga á og vitund um kynferðisleg athæfi, sýnir framkomu sem ekki er eðlileg 

miðað við aldur, eins og að vera í kynferðislegum leik með öðru barni (Kay, J. 2003:126).  

Það getur verið afskaplega erfitt fyrir barn að segja frá því þegar það hefur verið beitt 

kynferðisofbeldi. Það getur oft tekið börn langan tíma að öðlast kjark til að segja frá. 

Sektarkennd, skömm og óttinn við að gerandinn láti verða af hótunum sínum ef barn segir frá 

verður oft yfirþyrmandi en stundum segir barn óvart frá ofbeldinu án þess að hafa ætlað sér 

það og segir stundum jafnvel bara að hluta frá því sem gerðist (Umboðsmaður barna, 1995). 

Mikilvægt er að bregðast rétt við ef barn hefur ákveðið að segja frá því það getur haft mikil 

áhrif á barnið að fyrstu viðbrögð séu rétt svo að það geti tekist á við afleiðingar ofbeldisins. 

Það skiptir miklu máli að hlusta á barnið og leyfa því að segja frá án þess að barnið upplifi að 

það sé verið að yfirheyra það (Umboðsmaður barna, 1995).  

3.3.1 Afleiðingar ofbeldis  

Afleiðingar ofbeldis og vanrækslu geta verið margvíslegar. Þeim hefur verið skipt í tvo 

meginflokka, innhverf vandamál og úthverf vandamál. Þunglyndi og kvíði eru dæmi um 

innhverf en hegðunarvandamál eru dæmi um úthverf. Það eru dæmi um að drengir beiti frekar 

ofbeldi en stúlkur þunglyndi og kvíða (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000:52). Afleiðingar af 

misnotkun getur farið eftir því hversu langt gerandinn gengur í því að misnota barnið. Það 

getur líka haft áhrif á afleiðingarnar hversu vel barnið þekkir gerandann og hve náin tengslin 

eru og hve lengi misnotkunin hefur staðið yfir (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2003:181-189). 

Afleiðingarnar geta verið sálrænar og líkamlegar. Sektarkennd, kvíði, svefntruflanir, 

lystarleysi og reiði geta verið einn hluti af afleiðingum kynferðisofbeldis og hafa stúlkur lýst 

tilfinningum sínum sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi og sagt frá því að þeim finnist þær 

hjálparvana, hræddar,valdalausar og að þær geti engum treyst. Þær finna fyrir sjálfsásökun og 

að þær séu öðruvísi en aðrir (Guðrún Jónsdóttir, 2001:14-15). Skýr tengsl eru á milli barna 

sem hafa upplifað ofbeldi og vanrækslu og þeirra sem að hafa fengið eðlilegt uppeldi. Börn 
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sem verða vitni að og lifa við ofbeldi heima hjá sér eða í samfélagi sínu sýna oft skapbresti, 

slæma hegðun, svefntruflanir og eru í miklu ójafnvægi. Upplifun barns af ofbeldi getur orðið 

til þess að það treystir síður öðrum. Þegar komið er á fullorðinsaldur getur fólk sýnt 

streituröskun eftir að hafa lent í miklum áföllum (Osofsky, 1999:36). Rannsóknir Mihaly 

Csikszentmihalyi hafa leitt í ljós að einstaklingar sem hafa lent í einhverskonar ofbeldi sem 

börn eða verið misnotuð á einhvern hátt, lifað við vanrækt eða fátækt eiga erfiðara með að 

höndla lífið seinna meir á lífsleiðinni. Það er kannski vel skiljanlegt þegar barn er svipt æsku 

sinni að þá gerist ýmislegt innra með því og sjálfsmynd þess verður brotin, sem gerir það að 

verkum að erfiðara er fyrir barnið að einbeita sér til fullnustu (Csikszentmihalyi, 1999:98).  

3.3.2 Fræðsla og aðgerðir til að fyrirbyggja kynferðislegt ofbeldi 

Sjálfsmynd er sú mynd sem við drögum upp af okkur sjálfum og er hún sambland af því 

hvernig við sjáum okkur og hvernig við speglum okkur í samfélaginu. Eins og fyrr segir er 

það nauðsynlegt að börn viti hver þeirra persónuleg mörk eru og er efling sjálfsmyndar barna 

mjög áríðandi og að þau þori að segja ”nei” og ”hættu þessu” ef að þau vilja ekki að við þau 

sé gert eitthvað sem að þeim finnst óþægilegt. Það á að hlusta á börn og leyfa þeim að koma 

skoðun sinni á framfæri. Sjálfsmynd barns skiptir miklu máli fyrir þroska þess og hvernig 

framtíð barnsins verður og hvernig því muni vegna. Sjálfsmyndin hefur áhrif á okkur alla ævi 

og því er mjög mikilvægt að allir sem umgangast barnið stuðli að því að þroska heilbrigða 

sjálfsmynd. Sjálfsöryggi fylgir jákvæðri sjálfsmynd en óöryggi og óframfærni fylgir 

neikvæðri sjálfsmynd. Leikskólinn getur átt stóran þátt í því að efla sjálfsmynd barna með 

jákvæðu starfi (Rannveig J. Bjarnadóttir, Leikskólastjóri Gullborgar, munnleg heimild, 30. 

mars 2012). Rannsókn Burwells og Shirk sýnir m.a fram á það að með því að efla sjálfsmynd 

barna með örvandi og jákvæðu uppeldi strax í æsku hjálpi þeim að höndla lífið og verði til 

þess að þegar á fullorðinsaldur er komið eigi þau síður við þunglyndi að stríða og eru sterkari 

einstaklingar en börn sem að hafa ekki fengið uppörvandi uppeldi (Burwell og Shirk, 

2009:770).  

Börn þurfa að vita hver eru þeirra persónulegu mörk um líkama sinn og að aðrir eiga 

að koma fram við þau af kurteisi og virðingu. Slæm leyndarmál er ekki æskilegt að eiga með 

einhverjum fullorðnum og þurfa börn að vera meðvituð um það. Börn þurfa að vita að 

mikilvægt er að tala við einhvern fullorðinn sem þau treysta ef að þeim líður illa með eitthvað 

í hjarta sínu (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006:11, 60). Börn sem beitt eru 

kynferðislegu ofbeldi er oft sagt það af gerandanum að þetta sé leyndarmál sem ekki megi 

segja frá. Í því ljósi er mikilvægt að kenna börnum að leyndarmál eigi að vera eitthvað sem er 
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gott og skemmtilegt en ekki eitthvað sem að manni líður illa með að geyma með sjálfum sér 

(Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006:13).  

Blátt áfram samtökin voru stofnuð árið 2004 af Sigríði og Svövu Björnsdætrum en þær 

eru systur sem voru misnotaðar í æsku og fram á unglingsár af nánasta aðstandanda. Þær 

kynntust grasrótarsamtökum Blátt áfram í Suður Karolínu en þar heita þar ”Darkness to 

light”. Samtökin leitast við að vernda börn gegn kynferðislegri misnotkun og sáu þær systur 

bækling hjá samtökunum sem að þeim fannst mjög góður og var ákveðið að láta þýða hann á 

Íslandi og heitir hann hér á landi ”7 skref til verndar börnum, Úr dimmu í ljósið”. Í kjölfarið 

stofnuðu þær svo samtökin Blátt áfram sem eru rekin áfram á styrkjum og góðvild fólks. Þær 

systur halda fyrirlestra víða um land og segja frá á mjög hreinskilinn hátt hvernig þær voru 

misnotaðar og svo hvað er hægt að gera til að fyrirbyggja það að þetta geti gerst. Megin 

innlegg þeirra er að það þarf að kenna börnum að setja sín mörk og efla sjálfsmynd þess. Að 

þau viti hvað er í lagi og hvað ekki í samskiptum við fullorðna og að þau megi segja nei og 

stopp. Skrefin sjö tilgreina leiðir til að koma í veg fyrir kynferðislegt ofbeldi á börnum, 

greiningu þess og viðbrögð. Í bæklingnum segir að um 93% barna þekki þann sem að 

misnotar þau. Í kaflanum Fækkaðu tækifærunum er talað um að það eigi að forðast það að láta 

barn vera eitt með fullorðnum aðila eins og í einkatímum í öllu æskulýðsstarfi, trúarhópum, 

íþróttatímum og klúbbum í skólum og reyna eigi að sjá til þess að fleiri séu alltaf á staðnum. 

Einnig á að gera kröfur á það að þeir sem vinna með börnum skuli vera með hreina sakaskrá 

og búið sé að kanna bakgrunn þeirra. Í kaflanum Talaðu um það er rætt um það að börn geti 

verið hrædd um að valda foreldrum sínum vonbrigðum og hrædd við að valda uppnámi í 

fjölskyldunni með því að segja frá ofbeldi. Þar kemur einnig fram að foreldrar eigi að hlusta 

án þess að grípa fram í og að börn eiga erfitt með að segja frá vandamálum sínum, erfiðum 

atvikum og sársaukafullri reynslu. Einkenni tengd tilfinningum og hegðun eru algeng. Þau 

geta verið allt frá því að barn dregst inn í sjálft sig sem er vant að vera opið og til barns sem 

sýnir einkennilega hegðun sem það er ekki vant að sýna (Úr dimmu í ljósið, 2004).  

Til þess að auðvelda og aðstoða kennara og foreldra til að vinna að forvörnum er vert 

að benda á Þetta er líkami minn eftir Lory Feeman og Þetta eru mínir einkastaðir eftir Diane 

Hansen. Það getur verið mjög erfitt fyrir kennara og foreldra að ræða við börn um þessi mál 

en með því að styðjast við þessar bækur ætti að vera auðveldara að fá börnin til að tjá sig um 

þetta. Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í því að fræða börnin sín um þessi mál ekki síður 

en kennarinn og ef að byrjað er snemma að gera barnið meðvitað um þeirra einkastaði þá er 

búið að byrgja vel brunninn og börnum finnst sjálfsagt þá að tala um sína einkastaði og eru 

meðvitaðir um þá.  
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Hér hefur verið fjallað um skilgreiningar á ofbeldi, líkamlegt, andlegt og kynferðislegt. 

Rætt hefur verið um fyrirbyggjandi aðgerðir gegn kynferðislegu ofbeldi en þær felast einkum 

í fræðslu og eflingu sjálfsmyndar sem ætlað er að leiði til þessa að börnin þori að segja nei. 

Ennfremur var komið inn á mikilvægi þess að foreldrar séu jafn meðvitaðir um gildi 

fræðslunnar en farið verður nánar í það í næsta kafla. Blátt áfram samtökin voru einnig kynnt 

og greint frá fyrir hvað þau standa.  
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4  Foreldrið og barnið  

Nýfætt barn er algjörlega á valdi tilfinninga sinna en fljótlega eru því settar skorður um það 

hvað er æskileg hegðun og hvað óæskileg. Barnið er fljótt að læra muninn á góðri hegðun og 

þeirri sem talin er slæm. Það tengir hvaða tilfinningar eru jákvæðar og æskilegar, og með því 

að mæta kröfunum sem eru gerðar um góða hegðun upplifir það ánægju. En barnið verður 

einnig hrætt um að missa ástúð þess sem að annast það ef góða hegðunin er ekki notuð 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 1995:73).  

Hlutverk og skyldur foreldra eru miklar gagnvart börnum sínum. Foreldrar eiga að 

sýna börnum sínum nærfærni og umhyggju í öllum samskiptum. Það er skylda að veita 

börnum sínum viðunandi uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar þeirra. Foreldum ber að vera 

góð fyrirmynd og útskýra fyrir barninu hvaða hegðun er við hæfi. Foreldrum ber einnig að 

virða skoðanir barns og lífsreynslu og stuðla þannig að auknum þroska og sjálfsvitund ( 

Barnaverndarlög nr. 80/2002). Báðir foreldrar eru ábyrgir fyrir barni sínu og ber því báðum að 

vernda það. Því er annað foreldrið samsekt hinu foreldrinu ef það horfir upp á hitt foreldrið 

beita barni þeirra ofbeldi og aðhefst ekkert. Með því að gera ekkert bregst það skyldu sinni að 

vernda barnið ( Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000:51). Hlutverk foreldra og kennara er að 

leiðbeina börnum og fræða og aðstoða þau í að taka réttar ákvarðanir. Ennfremur að vera 

meðvituð um hvað er rétt og hvað er rangt þegar kemur að líkama þeirra og fræða þau um 

góða og slæma snertingu eins og til dæmis milli fullorðins og barns í þeim tilgangi að verja 

þau fyrir kynferðislegu áreiti. Einnig er nauðsynlegt að fræða þau um hvað felst í orðinu 

kynferðislegt ofbeldi og er það mjög vandmeðfarið. Margir foreldrar eiga áhættubakgrunn þar 

sem þau sjálf geta hafa verið vanhirt. Þar sem þessir foreldrar fá ekki hjálp og vítahringurinn 

heldur áfram getur slík umönnun færst á milli kynslóða. Tilfinningar fléttast inn í líf okkar frá 

fyrstu tíð og inn í þroskaferli barnsins. Þær tengjast nánast öllum daglegum athöfnum okkar. 

Við upplifum reiði, gleði, sorg, samkennd, öfund, meðaumkun og ást. Umhverfið gerir þær 

kröfur að stjórn sé höfð á tilfinningunum en ekki er lögð áhersla á að læra að þekkja 

tilfinningar þær sem að bærast innra með hverjum og einum. En að þekkja eigin tilfinningar 

getur spilað stórt hlutverk í því hvernig einstaklingnum farnast í lífinu (Guðrún Friðgeirsdóttir 

og Margrét Jónsdóttir, 1995:72). 

Það geta myndast erfiðleikar hjá börnum þegar þau alast upp við erfiðar 

fjölskylduaðstæður. Foreldrarnir eru kannski ekki í stakk búnir til að sjá um uppeldi barna 

sinna vegna sálrænna vandamála og/eða eru í vímuefnaneyslu. Barn sem fær ekki næga 

umönnun getur lent í tilvistarkreppu. Foreldrar sem láta þarfir barnanna koma á eftir eigin 

þörfum, gera oft óraunhæfar kröfur og væntingar til barnanna. Það eru dæmi um það að börn 
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taka bæði ábyrgð og vinnu að sér. Börn sem lifa við erfiðar fjölskylduaðstæður, geta lifað við 

stöðuga hræðslu við að starfsfólkið og börnin í leikskólanum fái að vita hvernig aðstæður eru 

heima hjá þeim. Allt getur þetta orsakað það að barnið eigi í miklum erfiðleikum en ef barnið 

fær aðstoð sem fyrst má koma í veg fyrir erfiðleikana (Sjövik, 2007).  

Það að upplifa erfiðleika er eitthvað sem allir ganga í gegnum, bæði börn og fullorðnir. 

Hver einstaklingur upplifir og vinnur úr erfiðleikum á mismunandi hátt Svo að það sé hægt að 

hjálpa börnum í gegnum erfiðleikaferlið verðum við að læra að takast á við viðbrögðin sem 

það hefur í för með sér. Við bregðumst öll misjafnlega við erfiðleikum og því er mjög erfitt að 

alhæfa eitthvað um þá hluti. Börn upplifa það öðruvísi en fullorðnir og geta sorgarviðbrögð 

þeirra markað djúp spor í sálarlíf þeirra. En allra mikilvægast er fyrir börnin að þau hafi 

einhvern til að tala við sem er ekki sama um þau, sem veitir þeim hjálp til að takast á við 

þessa slæmu upplifun (Sjövik, 2007). Ef barni er sagt að gleyma bara tilfinningum sínum eða 

bæla þær niður þá dregur það úr virkni barnsins og lífsgleði og þar með þroska. Barninu líður 

betur ef að það fær að tjá sig um það sem að það er að hugsa og mæta skilningi foreldra eða 

annarra uppalenda. Það að barn geti tjáð sig dregur úr spennu og barni og foreldri líður betur 

og barn upplifir að á það sé hlustað og finnur þá umhyggju og traust (Guðrún Friðgeirsdóttir 

og Margrét Jónsdóttir, 1995:99). 

4.1 Efling sjálfsmyndar barna 

Stöðugleiki í fjölskyldulífi stuðlar að því að sjálfsmynd eflist hjá börnum. Skilnaður foreldra 

hefur oftast neikvæð áhrif á börn sérstaklega ef þau hafa orðið vitni að miklum deilum 

foreldra. Miklar og stöðugar breytingar geta skapað langvarandi streituástand með alvarlegum 

afleiðingum fyrir sjálfsmynd barnsins. Til að barnið öðlist góða sjálfsmynd þarf það eðlilega 

örvun og verðskuldað hrós (Umhuga.is, 2008). Barn sem fær jákvætt uppeldi þar sem 

sjálfsmyndin er styrkt daglega og hlustað er á lærir snemma að það ræður sjálft yfir sér og 

getur sett mörk fyrir aðra um nálægð við sig. Jákvætt viðmót, viðurkenning, styðjandi 

umhverfi og hvatning stuðlar að heilbrigðari og sterkari sjálfsmynd (Rannveig J. Bjarnadóttir, 

2012). Sterk sjálfsmynd barna kemur ekki bara að sjálfu sér heldur hefur uppeldi mikið með 

það að gera að barn öðlist hana. Manneskja með veika sjálfsmynd á erfiðara með að segja 

skoðanir sínar og standa fast á sínu og treysta á sjálfan sig, sjálfstraustið er þá af skornum 

skammti hjá viðkomandi. Með stuðningi foreldra á barnið auðveldara með að vera sjálfstætt 

(Ferkany, 2009:267).  

Áhrif slæmra uppeldisaðstæðna voru til umfjöllunar í þessum kafla. Bent var á að 

foreldrar gera sér ekki grein fyrir þeim langtímaáhrifum sem neikvæðni, hirðuleysi og ofbeldi 
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hefur á börn sín. Einnig var mikilvægi þess að efla sjálfsmynd barna rætt en barn með sterka 

sjálfsmynd er líklegra til að segja nei. Samvinna foreldra og leikskóla er afar mikilvægt og í 

næsta kafla verður skoðað hvað felst í starfi leikskólans í sambandi við barnaverndarmál og 

hvað kennarar og leikskólinn geta gert til að efla sjálfsmynd barna.  

  



21 
 

5 Leikskólinn og skyldur hans 

Leikskólar á Íslandi starfa undir Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Í lögum um 

leikskóla, 1.gr, 2008, segir að leikskólinn sé fyrsta skólastigið í skólakerfinu og að hann sé 

fyrir börn undir skólaskyldualdri. Leikskólinn sér um uppeldi, umönnun og menntun barna í 

samráði við foreldra í samræmi við þessi lög (Lög um leikskóla, 2008). Það er því mikil 

ábyrgð sem hvílir á leikskólastjórnendum og kennurum og er það skylda þeirra samkvæmt 

lögum að vera vakandi og athugult gagnvart breytingu á barni og högum þess. Leikskólinn 

vinnur eftir reglum og skyldum og fer eftir Aðalnámskrá leikskóla eins og fram hefur komið 

hér áður. Í nýrri Aðalnámskrá kemur fram að virðing fyrir manngildi og heilbrigði barna og 

ungmenna feli í sér bæði virðingu fyrir mannréttindum þeirra og viðurkenningu á hæfileikum 

þeirra og þroskamöguleikum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:19).  

Í íslenskum leikskólum starfa margir leiðbeinendur en kröfurnar um fagmenntun og 

fagvitund starfsfólks eru miklar og þær sömu og eru til grunnskóla sem eru með kennara í 

meirihluta stöðugilda. Því er það mjög áríðandi að stjórnendur leikskóla séu meðvitaðir um 

fræðslu- og upplýsingaskyldu sína gagnvart starfsfólki sínu.  

Mikilvægt er að starfsmenn leikskóla séu í stakk búnir til að takast á við aðstæður þar 

sem grunur leikur á ofbeldi og/eða vanrækslu í garð barns. Hér á eftir verður því fjallað um 

forvarnarstarf og viðbrögð leikskólans í slíkum aðstæðum. 

5.1 Leikskólinn 

Leikskólinn er skilgreindur sem fyrsta stig skólagöngunnar og í lögum um leikskóla nr. 

90/2008 kemur fram að eitt af aðalhlutverkum leikskóla er að stuðla að því að börn verði 

sjálfstæðir, ábyrgir og virkir þátttakendur í lýðræðislegu þjóðfélagi. Í kaflanum Leiðarljós 

leikskóla í nýrri Aðalnámskrá leikskóla er sagt að í leikskólastarfi mynda hugtökin uppeldi, 

umönnun og menntun eina heild. Börnum eigi að sýna virðingu og umhyggju og þau eiga að 

fá hvatningu og viðfangsefni við hæfi og skal stuðlað að því að þau þrói með sér samkennd, 

tillitsemi og vináttu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:32). Það er því mikil ábyrgð sem hvílir á 

leikskólanum og starfsfólki, að upphefja virðinguna fyrir manninum og að kenna börnunum 

að hver einstaklingur er einstakur: 

Líðan barns hefur mikil áhrif á sjálfsmynd þess. Daglegar athafnir í leikskóla eiga að stuðla að 

líkamlegri og andlegri vellíðan og góðri heilsu. Umhyggja á að skipa stóran sess í starfi 

leikskóla og mikilvægt er að starfsfólk leikskóla myndi góð og náin tengsl við börnin 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:43)  

 

Leikskólinn ber mikla ábyrgð á uppeldi barna og að þau fái allt það sem þau þarfnast í 

leik og starfi til að geta orðið sjálfstæðir einstaklingar. Börn nú til dags dvelja lengi í 
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leikskólanum yfir daginn og gegnir hann því stóru hlutverki. Leikskólinn er ef svo má segja 

annað heimili fyrir mjög stóran hóp barna og getur því verið mikilvægt að foreldrar láti 

leikskólann vita þegar upp koma erfiðleikar í fjölskyldu barns svo að hann geti unnið með 

barninu í erfiðleikum eða sorg. Sorg og erfiðleikar birtast í mörgum myndum hjá börnum. Þau 

skynja erfiðleika og sorg á mismunandi hátt eftir aldri, persónuleika og þroska. Það eru 

misjafnar aðstæður sem valda sorginni t.d. flutningur, skilnaður foreldra, dauði einhvers, 

vináttuslit, vanræksla o.fl. (Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 2001:5-6).  

Bæði í leikskóla- og barnaverndarlögum er lögð mikil ábyrgð á leikskóla þegar um 

ræðir brot á umönnun barna og verður að sjá til þess að barnið fái hjálp. Starfsfólk í 

leikskólum þarf að vera vakandi fyrir þeim einkennum sem gætu þýtt að barnið lifi við 

óæskilegar heimilisaðstæður og er skyldugt að berjast fyrir að þau fái rétta meðhöndlun. 

Starfsfólk í leikskólum á alltaf að hafa barnið í forgang og bera hag þess fyrir brjósti og ef 

starfsmanni finnst að brotið sé á hag barnsins ber honum að tilkynna það til barnaverndar. En 

leikskólanum ber jafnframt að sýna virðingu fyrir tryggð barnanna við foreldra sína. Huga 

þarf að því hvernig talað er um foreldra, á jákvæðan hátt um leið og maður styður barnið 

(Sjövik, 2007).  

Hver leikskóli þarf að vinna eftir ákveðnum verklagsreglum sem að skólinn er búinn 

að setja sér og þyrfti leikskólinn að vera búinn að skipuleggja það með starfsfólki á 

starfsmannafundi ár hvert. Áríðandi er að leikskólar skapi góðar aðstæður þar sem ekki eru í 

boði lokuð svæði og herbergi þar sem kennari er einn með barni. Betra er að hafa hlið á 

baðherbergjum og dregið frá gluggum svo að starfsmenn séu aldrei einir í lokuðu rými með 

börnum (Rannveig J. Bjarnadóttir, 2012).  

5.2 Leikskólakennarinn 

Samkvæmt siðareglum kennara er það skylda þeirra að mennta nemendur og efla með þeim 

gagnrýna hugsun og virðingu fyrir sjálfum sér. Það er einnig skylda kennara að skapa 

hvetjandi námsumhverfi og vinna gegn fordómum og einelti (Siðareglur kennara, 2003). Ef að 

það vaknar upp grunur hjá leikskólakennara um að barn búi við óviðunandi aðstæður þarf að 

fylgjast með því og skoða það nánar. Þessar aðstæður geta verið allt frá því að barn mæti illa 

klætt í leikskólann og til ofbeldis. Stundum er nóg að ræða við foreldra, en í öðrum og stærri 

tilfellum þarf að tilkynna til barnaverndar. Svo virðist vera að leikskólakennarar vilji hafa 

sterk rök fyrir því að tilkynna til barnaverndarnefndar en ekki bara grun. Margir 

leikskólakennarar vilja hafa sönnun í höndunum á því að barn búi við ofbeldi eða vanrækslu 
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svo að þeir þurfi ekki að óttast að þeir séu að segja rangt frá (Kenny, 2001:81). Kannski er 

það óöryggi vegna vankunnáttu á barnaverndarlögunum að ekki er tilkynnt.  

Skólastjórnendur, kennarar og annað starfsfólk leikskóla þarf að vera meðvitað um 

hvað fellst í orðunum heilsutengd forvörn til að geta nýtt sér áreiðanlegar upplýsingar um 

þætti sem hafa áhrif á börn. Kennarar þurfa að skapa börnum aðstæður til heilbrigða lífshátta. 

Kennarar þurfa að geta stuðlað að því að börn efli sjálfsmynd sína. Markmið með því er 

meðal annars að styðja þau svo að þau geti tekið upplýstar og ábyrgar ákvarðanir í tengslum 

við eigið heilbrigði (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:21). Það er áríðandi að koma því inn í 

leikskólana hvað það er mikilvægt að efla sjálfsmynd barna. Ennfremur er brýnt að sýna 

börnum fram á það að sjálfsmyndin hefur svo mikil áhrif, það er aðalmarkmið í leikskólanum 

og viðbót við annað gott starf sem unnið er þar (Rannveig J. Bjarnadóttir, 2012). Ef börn finna 

sjálfsöryggi öðlast þau frekar trú á sjálfum sér og upplifa sig þá sem hluta af hóp, á deildinni í 

leikskólanum eða í fjölskyldu sinni (Bruce, 2004:95). 

  Börn á leikskólaaldri leita sífellt meira til annarra en foreldra sinna þegar þau þurfa að 

tala um eitthvað og er það þá oft leikskólakennarinn sem þau leita til sem trúnaðarmanns og 

treysta þeim fyrir umhyggjuefni sínu. Þegar börn ákveða að segja frá ofbeldi hafa þau valið 

þann sem það segir frá af kostgæfni og segja frá þegar þau hafa fengið nóg og líður illa (Ólöf 

Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006:27, 50). Barn tjáir sig í gegnum leik og 

teikningar og er það skylda kennara að fylgjast með leik þeirra. Margt getur komið fram í 

leiknum sem gæti bent til þess að barn sé beitt einhverskonar ofbeldi eða kennari tekur eftir 

vanlíðan hjá barni sem er ekki hægt að tengja við skilnað foreldra, sjúkdóma, dauðsfalla eða 

annarra vandamála í fjölskyldu. Hlutverk kennarans er að fylgjast betur með og afla 

upplýsinga í starfinu með því að athuga breytingar á högum barns og bregðast við (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006:14). 

Töluverður munur er á grunnþekkingu á kynferðisofbeldi og vanrækslu meðal 

starfsfólks eftir því hvort það starfar í leikskóla sem gefur sig út á það að hafa aflað sér 

sérþekkingar á kynferðisofbeldi eða ekki. Starfsfólk með sérþekkingu er líklegra til að vita 

hvernig á að bregðast við ef barn greinir frá kynferðisofbeldi (Vigdís Guðmundsdóttir, 

2010:82). Kennarar þurfa að vita af og virða þagnarskylduna. Hún er bæði innan veggja 

leikskólans sem og utan hans. Þagnarskylduna ber að virða bæði gagnvart barni og foreldri og 

gildir hún enn þó svo að starfsmaður er hættur störfum í leikskólanum, ólíkt 

tilkynningarskyldunni. Í minni samfélögum getur það oft verið erfiðara að greina muninn á 

hvenær þagnarskyldan er brotin og hvenær ekki. Hafa ber í huga að tala aldrei um mál barns 
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sem kennarinn finnur í hjarta sér og veit að er mál sem að hann myndi ekki vita um nema frá 

leikskólanum. 

5.2.1 Viðbrögð og verklagsskyldur kennarans 

Í hvert sinn sem kennari sér áverkamerki á barni ætti hann að spyrja sjálfan sig hvort ekki sé 

ástæða til að athuga þetta nánar. Kennarar ættu ekki að þurfa að hafa áhyggjur af því að koma 

sér í vandræði með því að spyrja foreldrið á opinn hátt hvað hafi gerst og athuga hvort það 

samræmist svari foreldris (Bergljót Baldursdóttir, 1986:18). Þetta getur verið erfitt fyrir 

kennarann að gera en þó bráðnauðsynlegt fyrir barnið. Ef að grunsemdir vakna hjá kennara 

um að barn búi við slæman aðbúnað eða ofbeldi þó að það hafi ekki sagt frá og þá til dæmis 

vegna hegðunar, talsmáta, kynferðislegs leiks, áverka eða sjáanlegra einkenna vanrækslu 

getur verið gott fyrir kennarann að vera vakandi með það að fylgjast með barninu í nokkra 

daga og skrá niður þau atriði sem að þeim þykir vekja grunsemdir. Ef að barn opnar sig við 

kennarann upp úr þurru og fer að tala um eitthvað sem að var gert við það eða að barnið hafi 

þurft að horfa á eitthvað sem að samræmist ekki aldri þess verður kennari að passa sig á því 

að sýna ekki furðu og hneykslunarsvip því að það gæti fælt barnið frá því að segja meira frá 

og skammast sín að tala um þetta. Það næsta sem kennari gerir er að tilkynna yfirmanni sínum 

frá áhyggjum sínum og grunsemdum. Þegar börn eru í leik með öðrum börnum eiga þau það 

til að segja frá atburðum af algjörri tilviljun og missa eitthvað út úr sér við leikfélaga sinn sem 

gefur til kynna að barnið hafi sætt ofbeldi. Ef að kennari verður vitni að slíku má hann ekki 

horfa fram hjá því sem barnið sagði heldur tilkynna til yfirmanns þannig að málið fari áfram 

réttan farveg og þá í hendur barnaverndaryfirvalda.  

Kennarar ættu ekki að tilkynna til barnaverndarnefndar án samráðs við yfirmann. Hafa 

ber í huga að vinna fljótt eftir að ákvörðun hefur verið tekin um að tilkynna (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006:28,74-82). Mjög mikilvægt er að allir sem starfa í 

skólanum viti hvernig eigi að bregðast við þegar grunur kemur upp um vanrækslu eða ofbeldi 

á hvaða hátt sem það er og að hver skóli hafi ákveðið verklag um hvernig tilkynnt er til 

barnaverndarnefnda og hver geri það innan skólans eins og fyrr sagði. Það er einnig mjög 

mikilvægt að þetta verklag sé öllum kennurum ljóst. Gera þarf ráð fyrir að tilkynningin sé í 

nafni leikskólans en ekki einstaklings eins og 16. grein Barnverndarlaga segir til um. Ef að 

starfsmaður hins vegar ákveður að tilkynna á eigin ábyrgð án samþykkis leikskólastjóra getur 

hann sótt um nafnleynd gagnvart foreldrum samkvæmt 19. grein barnaverndarlaga 

(Barnaverndarstofa, 2006:2).  
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Það er brýnt að leikskólakennarinn sé upplýstur um reglur og lög og viti hvaða 

viðbrögð eigi að nota við þær aðstæður þegar leikskólakennari vill ekki tilkynna en ekki 

leikskólastjóri. Sem fyrr segir er mikilvægt að starfsfólk leikskóla viti hvernig eigi að bregðast 

við grun um ofbeldi. En í lögum um barnavernd er kveðið skýrt á um að það sé nóg að hafa 

grun um að eitthvað sé að og ekki þurfi frekari sannanir til að tilkynna til 

barnaverndarnefndar. Það er einnig mikilvægt fyrir þá sem að starfa með börnum að vita að 

tilkynningarskyldan gengur framar þagnarskyldunni og því er ekki hægt að lofa barni því að 

tilkynna ekki (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006:117). Oftar en ekki hefur 

leikskólakennurum ekki fundist mikið gagn í því að tilkynna til barnaverndarnefndar því að 

málin væru ekki það alvarleg. Þeim hefur líka fundist að þeir fái ekki mikinn stuðning frá 

fagaðilum og vilji því leysa málin sjálfir innan leikskólans (Kenny, 2001:84).  

5.2.2 Rannsóknir á vitneskju kennara á tilkynningaskyldunni  

Margar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar um kunnáttu leikskólakennara á 

barnaverndarmálum þar sem kannað er hvort þeir teldu sig geta borið kennsl á einkenni 

vanrækslu og ofbeldis, viðhorf þeirra gagnvart líkamlegum refsingum, þekkingu á 

tilkynningarskyldu og hvort þeir væru meðvitaðir um hversu alvarleg vanræksla og ofbeldi 

gagnvart börnum er. Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir hér á landi en kannanir eru 

nokkrar og hafa nýst vel í þeim tilgangi að skoða hvernig þessi mál eru stödd hér á landi.  

Könnun Önnu Egilsdóttur og Elsu Rutar Róbertsdóttur sem þær gerðu árið 2010 um þekkingu 

leikskólastarfsfólks á Akureyri um ofbeldi og vanrækslu á börnum og tilkynningarskyldu til 

barnaverndarnefnda en þessa könnun gerðu þær í óbirtri B.Ed ritgerð sinni frá Háskólanum í 

Reykjavík. Að fengnu leyfi þeirra Önnu og Elsu Rutar (sjá fylgiskjal 1) ætla ég að setja hér 

niðurstöður þeirra í grófum dráttum á athugunum á vitneskju og skoðun kennara á 

tilkynningaskyldunni. 

Könnuninni svöruðu 129 starfsmenn á Akureyri. 76% þeirra sem tóku þátt voru með 

háskólamenntun en 65,12% þeirra voru með leikskólakennaramenntun.  

 

 Í könnun þeirra kom það í ljós að langflestir eða 78% sögðust ekki hafa verið 

upplýstir af leikskólastjóra eða deildarstjóra um einkenni ofbeldis eða vanrækslu á 

börnum þegar þeir hófu störf hjá leikskólanum.  

 Þegar starfsmenn voru spurðir að því hvort til væru gögn í leikskólanum tengd ofbeldi 

eða vanrækslu svöruðu 86,05% því að þau væru til.  
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 Í spurningunni um það hvort að starfsmenn væru upplýstir um lög og reglur varðandi 

skyldu starfsmanna leikskóla að tilkynna um ofbeldi eða vanrækslu á börnum sbr. 17. 

grein barnaverndarlaga svaraði rúmlega helmingur játandi en 32,56% svöruðu 

neitandi. 

 Rúmlega helmingur þátttakenda sagði að leikskólastjóri væri ábyrgur fyrir því að 

tilkynna ofbeldi eða vanrækslu á börnum en 18,16% töldu deildarstjóra eiga að bera 

ábyrgð á því. 26,36% töldu að einhver annar ætti að tilkynna eins og að tilkynna 

sameiginlega eða að sérkennslustjóri ætti að gera það. 

 Starfsmenn voru spurðir um hvort að þá hefði grunað að barn sæti ofbeldi eða 

vanrækslu og svöruðu 64,34% því að þá hefði grunað það, en 24,03% að þeir hafi 

ekki grunað það í sínu starfi.  

 Í spurningunni hvort að starfsmenn hafi tilkynnt um ofbeldi eða vanrækslu svöruðu 

74,2% að þeir hefðu ekki gert það. En 24,81% sögðust hafa gert það. Sautján af 32 

einstaklingum sem sögðust hafa tilkynnt gerðu það beint til barnaverndarnefndar.  

 Starfsmenn voru spurðir að því hvort að þeir teldu að með því að tilkynna um ofbeldi 

eða vanrækslu á börnum væru þeir að brjóta trúnað og trúnaðarskyldu gagnvart 

fjölskyldu. 92,25% svarenda sagði nei við þessari spurningu og 7,75% sögðust ekki 

vita það. 

 Þeir sem töldu siðferðislega rétt að tilkynna voru 98,45% af þátttakendum og sögðu 

það vera á ábyrgð fullorðinna að vernda hagsmuni barna og að það væri réttur 

barnanna að fá að njóta vafans (Anna Egilsdóttir og Elsa Rut Róbertsdóttir, 2010:21-

36).  

Könnun þeirra stalla gefur vísbendingar um hvernig staðan er í leikskólunum hvað viðbrögð 

og ofbeldi gegn börnum varðar. Því er vert að ræða það frekar í kaflanum sem fylgir hér á 

eftir.  
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6 Umræður 

Athygli mína vekur að starfsfólk leikskóla virðist ekki fá fræðslu frá stjórnendum leikskóla 

um það hvað eigi að gera þegar upp kemur grunur um ofbeldi eða vanrækslu. Það virðist ekki 

vera eitt af aðalatriðunum í upplýsingaflæðinu þegar nýr starfsmaður byrjar að vinna á 

leikskóla. Þó virðast gögnin vera til í leikskólum en kannski eru þau ekki þannig gerð að 

auðvelt sé að hafa þau með í þeim upplýsingapakka sem nýr starfsmaður fær. Í raun þyrfti það 

að vera með rétt eins og trúnaðarupplýsinga blaðið sem nýr starfsmaður þarf að skrifa undir 

við ráðningu. Þó að rúmlega helmingur starfsmanna í fyrrnefndri rannsókn sé meðvitaður um 

skyldu sína að tilkynna um vanrækt og ofbeldi er hluti ómeðvitaðra of stór (Anna Egilsdóttir 

og Elsa Rut Róbersdóttir, 2010:26). Þessu þarf að breyta. Þannig væri gagnlegt að útbúa 

leiðbeiningarbækling eða einhvers konar lýsingu á verklagsskyldum sem starfsmaður þarf að 

sinna er grunur leikur á vanrækslu eða ofbeldi. Slíkur bæklingur myndi stuðla að árvekni 

starfsfólks í þessum efnum.  

Starfsmönnum ber ekki saman um hver ber ábyrgð á því að tilkynna ofbeldi eða 

vanrækslu (Anna Egilsdóttir og Elsa Rut Róbersdóttir, 2010:27). En nauðsynlegt er að það sé 

samræmi um það og virkar verklagsreglur hjá kennurum í hverjum skóla um það hver tilkynni 

til barnaverndarnefndar. Að öðrum kosti er hætt við að ringulreið skapist sem tefur fyrir því 

að málið komist í réttan farveg.  

Þegar skoðað er hve marga kennara hafi grunað að barn hafi verið beitt ofbeldi eða 

vanrækslu athyglisvert hversu margir höfðu grun sem þeir fylgdu ekki eftir með tilkynningu 

til barnaverndarnefndar (Anna Egilsdóttir og Elsa Rut Róbersdóttir, 2010:28). Ástæðan að 

baki því er e.t.v. hræðsla við barnaverndarkerfið. Einnig gætu starfsmenn haldið að þeir séu 

ekki með nægar sannanir í höndunum fyrir tilkynningu sinni. Einnig getur verið að 

starfsmanninum finnist hann vera að gera eitthvað sem er ekki auðvelt að draga til baka.  

Mjög hátt hlutfall aðspurðra virðast vera á þeirri skoðun að þeir séu ekki bundnir trúnaði 

við barn og fjölskyldu þegar kemur að einhvers konar broti á barni og beri að tilkynna til 

barnaverndarnefndar (Anna Egilsdóttir og Elsa Rut Róbersdóttir, 2010:32). Það eitt styrkir 

von mína á því að starfsfólk geti tekið ákvörðun í að tilkynna. 

Flestir aðspurðra eru á því að það sé siðferðisleg skylda þeirra að tilkynna þegar upp 

kemur grunur um ofbeldi eða vanrækslu. Það virðist vera alltof mikill munur á þeim sem að 

tilkynna og þeim sem finnst það vera siðferðisleg skylda en tilkynna þó ekki (Anna Egilsdóttir 

og Elsa Rut Róbersdóttir, 2010:36).  
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Eins og sagði í kaflanum um tilkynningarskylduna er kennurum skylt að tilkynna til 

barnaverndarnefnda þegar upp kemur grunur um einhvers konar ofbeldi eða vanrækslu gegn 

barni og ef að það er ekki tilkynnt í nafni leikskólans þá má kennari tilkynna en hafa ber þó í 

huga að þá tilkynnir hann í eigin nafni og ekki undir nafnleynd. 

 En hvaða leið skyldi vera best að fara? Sem fyrr segir getur verið erfitt fyrir 

leikskólakennarann að taka ákvörðun um að tilkynna þegar að hann kannski veit að það getur 

verið löng og erfið leið framundan í réttarkerfinu ef að málið fer svo langt. Kannski er það of 

mikið álag á kennarann að fylgja því eftir og óraunhæfar kröfur settar á hann ef hann þarf að 

vera barnaverndarnefnd innan handar og einnig að sinna barninu áfram í leikskólanum og eiga 

samskipti við foreldra.  

Barnaverndarlögin voru mikið til umfjöllunar og skoðað hvaða reglur það eru sem 

aðallega er hægt að styðjast við í leikskólanum. Það eru margar stofnanir sem vinna að því að 

vernda börn og vinna þær eftir reglugerðum sem gefnar hafa verið út og er það í höndum 

margra að framfylgja lögum og reglugerðum. Það er því mikið matsatriði hvers og eins 

kennara hvort að farið er lengra með málið eða ekki. Barnaverndarnefndir víða um land taka 

við tilkynningum og þurfa að kanna þær og getur verið misjafnt hvernig þær eru undir það 

búnar að taka á málum. Í litlum samfélögum hefur það sýnt sig þar sem allir þekkja alla að 

fólk getur orðið mjög meðvirkt. Það líðst kannski frekar að börn búi við aðstæður sem eru 

ekki í lagi þar sem að þetta hefur alltaf verið svona að áliti bæjarbúa, sem þá átta sig ekki á að 

það þarf að tilkynna til barnaverndarnefndar þegar barn býr við slæmar aðstæður.  

Ég tel mikilvægt að opna augu fólks fyrir því hvað vanræksla, andlegt ofbeldi og 

kynferðislegt ofbeldi er mikil böl yfir þjóðfélagi okkar. Einnig er mikilvægt að gera fólki það 

ljóst að samhent átak í því að útrýma því getur gert mikið.  

Ekkert er mikilvægara en góð tengsl milli foreldra og barna og er það verndandi þáttur 

með það í huga að barninu líði vel. Það er því mikilvægt að tryggja að foreldrar fái stuðning í 

uppeldishlutverkinu. Það þarf að upplýsa og fræða foreldra um það hve mikilvægt er að efla 

sjálfsmynd barna og þurfa foreldrar stuðning og fræðslu frá fagfólki til þess. Hrós getur haft 

gífurlega jákvæð áhrif á barnið og eflt sjálfstraust þess. Barn sem er rifið niður fær litla 

hvatningu og/eða jákvæðar athugasemdir öðlast ekki sterka sjálfsmynd. 

Leikskólinn er að mestu mannaður fagfólki og hefur það fengið menntun í því að sjá 

einkennin hjá börnum þegar þau búa við óæskileg skilyrði eða koma með sjáanleg einkenni 

ofbeldis í leikskólann og ber hann því mikla ábyrgð. Niðurstaða mín er þó sú að það vantar 

mikið upp á að starfsfólk og leikskólakennarar séu tilbúnir til að mæta ábyrgð og skyldu sem 

barnaverndar og leikskólalögin segja til um. Það er skoðun mín að ófagmenntað starfsfólk 
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vantar mjög mikið vitneskju um það hvernig á að bregðast við einkennum ofbeldis samkvæmt 

niðurstöðum rannsókn Önnu og Elsu Rutar.  

Ég ákvað því í framhaldi af niðurstöðu minni að setja fram Árvekni- og leiðbeiningablað 

til stuðnings starfsfólki í leikskólanum og geri grein fyrir forsendum þess í kaflanum sem hér 

fer á eftir. 
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7 Leiðbeiningaskrá- árvekni og viðbragðsáætlun 

Í inngangi var rætt um tilgang ritgerðar þessar, þ.e. að skoða hvernig unnið er með barnavernd 

í leikskólum á Íslandi og að skoða hver fyrstu viðbrögð starfsfólks ættu að vera samkvæmt 

heimildum mínum og viðtali. Ég ákvað snemma í ferlinu að gera leiðbeiningaskrá, stutta og 

hnitmiðaða sem segir frá einkennum og fyrstu viðbrögðum starfsfólks. Með gerð hennar er 

tilgangur minn sá að starfsfólk geti verið meðvitaðra um einkenni ofbeldis og vanrækslu og 

verði þá fyrr vart við þau og geti þá frekar brugðist við á réttan hátt því að það skiptir svo 

miklu máli að bregðast rétt við frekar en að upp komi ringulreið í leikskólanum.  

Í framangreindum köflum var bent rækilega á að það er skylda kennarans að vera meðvitaður 

um öryggi barnsins og að það á alltaf að láta barnið njóta vafans ef grunur leikur á því sé beitt 

ofbeldi eða vanrækslu. Starfsmaður sem byrjar í leikskóla ætti að fá fræðslu um 

barnaverndarmál og er þessi viðbragðaáætlun því eitt af því sem að ætti að vera í 

starfsmannamöppu sem allir nýir starfsmenn við leikskólann fá. Einnig þurfa kennarar að vera 

áminntir á það alla daga hve mikilvægt er að vera vakandi yfir einkennum um misbeitingu á 

barni. Því er svo brýnt að leiðbeiningarskráin þurfi að vera uppi á vegg á deildum leikskóla til 

að áminna starfsfólk alla daga um einkennin og réttu viðbrögðin ef að þetta kemur upp í 

leikskólanum.  

7.1 Uppsetning leiðbeiningaskrárinnar 

Við gerð leiðbeiningaskrár um viðbragðsáætlun leikskólans finnst mér vera mikilvægt að hafa 

einfaldar en skilvirkar leiðbeiningar sem segja hver einkennin gætu verið og hver fyrstu 

viðbrögð starfsfólks ættu að vera samkvæmt heimildum mínum. Við heimildavinnu mína að 

gerð leiðbeiningaskrár las ég bókina Verndum börnin og tók viðtal við Rannveigu J. 

Bjarnadóttur leikskólastjóra í Reykjavík eins og sagði frá í innganginum. Einnig nota ég 

heimildir frá Blátt áfram samtökunum eins og fyrr segir í ritgerðinni. 

Í fyrstu er sagt frá hver einkennin gætu verið þegar grunur er um einhverskonar ofbeldi og 

kynferðisofbeldi. Þar á eftir er komið inn á hver einkenni andlegs ofbeldis, vanrækslu eða 

óviðunandi uppeldisaðstæðna. Í þriðja lagi er skoðað hver réttu viðbrögð starfsfólks ættu að 

vera svo að ekki komi upp fum og fát og í fjórða lagi er sagt frá því hvert kennarar eiga að 

leita þegar þeir verða varir við eitthvað að ofantöldu.  
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7.2 Árvekni- og Viðbragðsáætlun leikskólans. 

 

 

Grunur um ofbeldi, vanrækslu og/eða kynferðisofbeldi 

Einkenni: 

Sýnilegir áverkar sem erfitt er að útskýra 

Beinbrot 

Áverkar eða marblettir á andliti, sprungin vör, áverkar á höfði 

Marblettir á baki, maga, handleggjum og fótum eins og eftir fingur 

Rispur og klór 

Áverkar á innanverðum lærum, kynfærum 

Barn á erfitt með að sitja eða ganga 

Barn kvartar um sviða eða kláða á kynfærum 

Vont að pissa eða blóðleitur vökvi í buxum 

Sýking eða útferð  

Vill ekki fækka fötum í leik í leikskóla 

Óeðlileg vitneskja um kynferðislegar athafnir miðað við aldur 

Segir frá kynferðislegri hegðun gagnvart sér 

 

 

Grunur um andlegt ofbeldi/vanrækslu eða óviðunandi uppeldisaðstæður 

Einkenni: 

Barn illa hirt og fatnaður illa lyktandi 

Vannæring 

Barn sótt of seint eða illa 

Ekki farið með barnið til tannlæknis eða læknis 

Barn sýnir almenna vanlíðan 

Barn fer að sýna óeðlilega hegðun í samskiptum og leik 

Barn segir starfsmanni eða barni frá einhverju sem telst óeðlilegt  

 

 

Hver ættu viðbrögð starfsmanna í leikskóla að vera þegar grunur vaknar um 

kynferðisofbeldi eða vanrækslu? 
Halda ró sinni 

Skrá niður öll atvik þegar það á við 

Sýna ekki of sterk viðbrögð með upphrópunum eða andlitssvip 

Mikilvægt að hlusta á barnið og leyfa því að tala, ekki spyrja barnið leiðandi spurninga heldur spyrja 

„hvar varstu þegar það gerðist“ og „hvar var hann eða hún þá“ 

Aldrei láta barnið í hendur á foreldri eða aðstandenda ef það er sýnilega undir áhrifum áfengis eða 

vímuefna. 

 

 

Hvert skal starfsmaður leita til að láta vita um atburði? 
Starfsmaður tilkynni deildarstjóra/ leikskólastjóra og þar er málinu velt upp eftir ástæðu þess. Þegar 

um greinilegan kynferðisglæp eða ofbeldi er að ræða af hálfu einhvers á heimili barnsins skal 

Barnaverndarnefnd tilkynnt málið strax og fagmenn fengnir til að taka við.  

Leikskólinn tilkynnir samkvæmt 16. grein barnaverndarlaga og þá í nafni leikskólans en ef að 

leikskólastjóri vill hins vegar ekki tilkynna getur starfsmaður tilkynnt samkvæmt 19.grein 

barnaverndarlaga og farið fram á nafnleynd gagnvart foreldrum. 

 

(Blátt áfram, 2004 og Rannveig J. Bjarnadóttir, 2012). 
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8 Lokaorð 

Í huga flestra barna er heimilið heilagur staður þar sem að þau eiga sitt örugga athvarf og líður 

vel á. Því miður er það ekki svo með öll börn að þau geti leitað í öruggt skjól heima hjá sér. 

Hvers konar ofbeldi gagnvart barni og svo vanræksla er stór hluti af málum sem starfsfólk 

leikskóla þarf að vera meðvitað um að bera kennsl á og bregðast þá við á réttan hátt. Í 

ritgerðinni hefur komið fram að kennarar gegna mikilvægu hlutverki í lífi barna og verða að 

vera vel vakandi yfir velferð þeirra og hvernig þeim líður. Í þjóðfélagi okkar er ör og mikil 

þróun í skólastarfi. Margir leikskólar eru farnir að huga meira að þessu efni sem ritgerð mín 

snýst um og komnir með einhverskonar áætlun til að fara eftir ef grunur vaknar. En alltaf má 

gera betur og einfalda hlutina, því að við lifum í hröðu þjóðfélagi þar sem mikið er að gerast, 

og er því gott að hafa hlutina stutta og hnitmiðaða. Í því ljósi var leiðbeiningaskrá mín m.a. 

sett fram. 

Ekki er hægt að segja að barnaverndarmál komi upp frekar á einum stað en öðrum. 

Þau eru allstaðar í þjóðfélaginu og brýnt er að fræða starfsfólk um einkennin og afleiðingar 

svo að það geti brugðist við á réttan hátt og verið upplýstir um hvað beri að gera. Það er von 

mín að þessi ritgerð stuðli að því.  

Í nýrri Aðalnámskrá vantar alveg að mínu áliti kafla þar sem fjallað væri um ábyrgð 

og skyldur kennara þegar grunur vaknar um ofbeldi eða vanrækslu. Starfsfólk þarf að vera 

meðvitað um tilkynningaskyldu sína til að geta brugðist við á réttan hátt. Með því að hafa ekki 

kafla/ klausu í nýrri Aðalnámskrá eru foreldrar síður meðvitaðir um skyldur og vinnureglur 

kennara. Ég hefði því talið mikilvægt að í nýrri Aðalnámskrá leikskóla ætti að vera umræða 

um ábyrgð og tilkynningaskildu starfsfólks til barnaverndarnefndar ef grunur vaknar um 

ofbeldi og /eða vanrækslu og kennarar gætu þá vitnað til þess. 

Að mínu mati er ekki nægilega mikil áhersla lögð á fræðslu um barnavernd og 

barnaverndarlög í kennaranáminu og skyldur kennara gagnvart þeim. Það gæti kannski skýrt 

óöryggi kennarans og tregðu til þess að tilkynna. Á þessum fjórum árum sem ég hef verið í 

mínu leikskólakennaranámi hefur aðeins verið fjallað um þessi mál sérstaklega í einu 

námskeiði sem fyrirfram ákveðið námsefni og finnst mér það miður því þetta er það 

mikilvægt málefni. Sterk sjálfsmynd og framtíð barna er í húfi og hef ég þá trú að ef það væri 

meira farið inn á þetta sem námsefni þá myndi það skila sér betur til leikskólans, og þar með 

til velferðar barnanna, með nýútskrifuðum leikskólakennurum. 

Eftir vinnu mína við þessa ritgerð er ég enn sannfærðari um það en áður hvað það er 

mikilvægt að kennaranemar fái meiri fræðslu í námi sínu til að geta brugðist rétt við 
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aðstæðum. Ég er líka enn sannfærðari um hvað það er mikilvægt að efla sjálfsvitund barna 

svo þau verði ákveðnari og öruggari og geti sagt nei við aðra þegar þau vilja og þurfa. Ég 

vona einnig að árvekni- og viðbragðsblað mitt verði notað á þann hátt sem ég ætlast til og 

muni koma kennurum og börnum til hjálpar.  

Ég er þakklát fyrir að hafa lagt í þessa vegferð því aukin þekking mín á þessum 

málaflokk gerir mig að betri kennara!  
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Viðauki 1 - Leyfi frá Önnu Egilsdóttur og Elsu Rut Róbertsdóttur 

 


