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Ágrip 

 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að rýna í reynslu leikskólastjóra af tilkynningum til 

barnaverndar vegna ofbeldis eða vanrækslu gegn börnum. Markmiðið var að öðlast frekari 

skilning á því hvaða ástæður valda því að hlutfallslega fáar tilkynningar berast frá leikskólum 

til barnaverndaryfirvalda vegna ofbeldis eða vanrækslu gegn börnum. Viðtöl voru tekin við 

sex leikskólastjóra sem allir höfðu yfir 10 ára starfsreynslu. Í fræðilegum kafla er fjallað um 

ofbeldi og vanrækslu gegn börnum og afleiðingar þess, barnaverndarlög, verklagsreglur um 

tilkynningarskyldu leik- grunn- og framhaldsskóla og rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

tilkynningarhegðun kennara og annars fagfólks sem starfar með börnum. Einnig er fjallað um 

hlutverk leikskólans, kennara og skólastjóra. 

Þemu rannsóknarinnar eru fimm; reynsla leikskólastjóra af tilkynningum til 

barnaverndar, ástæður fárra tilkynninga, öryggi og þekking starfsfólks, aðkoma foreldra og 

samvinna leikskóla og barnaverndar. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að fáar tilkynningar bærust frá 

leikskólum og að fjöldi mála væri ekki lýsandi fyrir þann fjölda sem hefði átt að tilkynna. 

Fram kom að sú nánd sem skapaðist við foreldra barna í leikskólum hefði áhrif á 

tilkynningarhegðun og einnig ótti við að bera rangar sakir á fólk. Skortur á samstarfi við 

barnavernd var einnig talin ástæða fárra tilkynninga frá leikskólum. Leikskólastjórar töldu 

færni og öryggi starfsfólks í að greina ástæður til tilkynninga og þekking þess á einkennum 

ofbeldis og vanrækslu nokkuð góða. Reynsla af samskiptum við foreldra vegna mála sem 

snerta ofbeldi eða vanrækslu var oftast góð og einnig var samstarf við barnavernd nokkuð 

gott. Skortur á upplýsingum frá barnavernd vegna mála sem tilkynnt höfðu verið skapaði þó 

óöryggi meðal starfsmanna.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar eru að mörgu leyti samhljóma rannsóknum sem gerðar 

hafa verið á tilkynningarhegðun kennara og annarra sem hafa tilkynningarskyldu samkvæmt 

lögum. Þó telja leikskólastjórar þekkingu starfsfólks á tilkynningarskyldunni og einkennum 

ofbeldis og vanrækslu betri en komið hefur fram í rannsóknum á þessum þáttum. 
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Summary 

 

The purpose of this research was to examine the experience of kindergartens supervisors 

regarding notifications to child protection services due to child abuse or neglect. The main 

goal was to obtain an understanding for the reasons behind the low number of such 

notifications that child protection services receive from kindergartens. Six kindergartens 

supervisors were interviewed, all of them being veterans in their field with over 10 years‘ 

experience. The academic part of this research paper discusses abuse and neglect towards 

children and its consequences, laws regarding the protection of children, procedures for the 

notification duty of kindergartens, elementary schools, and secondary schools, as well as 

research on the notification behavior of teachers and other professionals who work with 

children. The role of kindergartens, teachers and supervisors is also discussed. 

The research themes are five: kindergartens supervisors‘ experience with notifications 

to child protection services; reasons behind the scarcity of notifications; kindergartens staff 

knowledge and confidence; the influence of parents; and cooperation between kindergartens 

and child protection services. 

The main findings of this research were that the number of notifications received by 

child protection services did not accurately reflect the number of notification-worthy incidents 

that took place. It came to light that the closeness that develops between parents and 

kindergartens staff influences notification behavior, and fear of wrongful accusations plays a 

role as well. The lack of cooperation between kindergartens and child protection services is 

also a factor. Kindergartens supervisors are fairly confident in the skills and confidence of 

their staff in detecting incidents worthy of notification, as well as symptoms of abuse and 

neglect. They also regarded their dealings with parents in matters of abuse or neglect to be 

fairly good, and that cooperation with child protection services has been satisfactory. 

However, the lack of information from child protection services regarding incidents that had 

been notified played a role in undermining staff confidence. 

The findings of this research in many ways reflect that of other research efforts 

conducted regarding the notification behavior of teachers and others who are bound by law to 

perform notification duties. Regardless, these supervisors have more confidence in their 

staff‘s knowledge of notification duties, and their skills in detecting symptoms of abuse and 

neglect, than research in these matters has indicated. 
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Formáli 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga verkefni lagt fram til fullnaðar meistaraprófi til M.Ed-gráðu í 

stjórnun menntastofnana við Háskólann á Akureyri. Ritgerðin fjallar um tilviksrannsókn þar 

sem skoðuð var reynsla leikskólastjóra af tilkynningum til barnaverndar. Gagnaöflun fór fram 

í mars 2012. Leiðsögukennari var Sigrún Sveinbjörnsdóttir sálfræðingur og dósent í 

félagsvísindum við Háskólann á Akureyri. Henni til aðstoðar var Kristín Aðalsteinsdóttir 

prófessor við Háskólann á Akureyri og færi ég þeim bestu þakkir fyrir samstarfið, góð ráð og 

uppbyggilega gagnrýni á verkefnið. Viðmælendum mínum færi ég bestu þakkir fyrir að gefa 

sér tíma og fyrir áhugaverð samtöl en ljóst er að engin rannsókn hefði verið framkvæmd án 

þátttöku þeirra. Eiginmanni mínum Ottó Karli Tulinius þakka ég fyrir yfirlestur, ábendingar, 

hvatningu og góðan stuðning á meðan á verkefninu stóð. Foreldrum mínum, systur og mági 

þakka ég fyrir aðstöðu til að vinna að skrifum og einnig þakka ég samstarfsmanni mínum og 

góðum vini til margra ára Berglindi Bergvinsdóttur fyrir góðar samræður og stuðning. 

Akureyrarbæ þakka ég fyrir að hafa veitt mér leyfi frá störfum til að stunda nám mitt. Án allra 

þessara góðu aðila hefði verkefnið orðið mér erfiðara í smíðum. 
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1 Inngangur 

Í framhaldsnámi mínu við Háskólann á Akureyri vann ég verkefni þar sem ég ræddi við tvo 

leikskólastjóra um reynslu þeirra af tilkynningum til barnaverndar. Í því verkefni voru 

niðurstöður þær að lítið væri um tilkynningar frá leikskólum til barnaverndar. Mat 

viðmælendanna var það að ástæður þess væru meðal annars ónóg þekking starfsfólks, nánd 

við foreldra og skortur á samstarfi við barnavernd. Þessar niðurstöður kveiktu áhuga minn á 

að skoða innlendar og erlendar rannsóknir á þessu sviði auk þess að fá sýn fleiri 

leikskólastjóra á þessum málum.  

Sjálf hef ég starfað sem leikskólakennari í 10 ár. Á þessum 10 árum hef ég aðeins einu 

sinni tilkynnt foreldra vegna barns til barnaverndar og er það annað tilfellið af þremur sem 

leikskólinn sem ég starfa við hefur tilkynnt mál til barnaverndar. Þetta vakti mig til 

umhugsunar og ég fór að velta fyrir mér hvort við í þessum leikskóla værum svona heppin, 

hvort við værum svona blind á einkenni ofbeldis og vanrækslu eða þyrðum jafnvel ekki að 

horfast í augu við vandann.  

Börn og þá sérstaklega ung börn treysta á hinn fullorðna til að fullnægja bæði 

líkamlegum þörfum þeirra, þörfinni fyrir áhyggjuleysi, öryggi, ást og þeirri tilfinningu að 

tilheyra. En stundum bregðast hinir fullorðnu þessu trausti og hefur það einstaka sinnum gerst 

að börn deyja vegna ofbeldis eða vanrækslu af hendi þeirra. Oftast er það þó þannig að hinn 

fullorðni sinnir ekki grunnþörfum þeirra, hvort sem það er vegna áhugaleysis umönnunaraðila 

við að uppfylla þær þarfir, ónógrar þekkingar á grunnþörfum barna eða að þeir eru uppteknir 

við að sinna eigin þörfum (Beckett, 2007, bls. 5). Rannsóknarstofnun UNICEF gaf árið 2003 

út skýrslu sem fjallaði um dauðsföll barna vegna vanrækslu í velferðarríkjum. Þar kom fram 

að á ári hverju deyja 3500 börn undir 15 ára aldri í velferðarríkjunum. Á Íslandi hafði eitt barn 

dáið af völdum vanrækslu á 5 ára tímabili (UNICEF, 2003, bls. 2,8). 

Því miður virðist það því stundum gerast að fjölskylda barns bregst því hlutverki sínu 

að uppfylla líkamlegar og tilfinningalegar þarfir þess. Eins og fram kemur síðar í þessari 

ritgerð geta börn sem verða fyrir einhvers konar ofbeldi eða vanrækslu glímt við afleiðingar 

þess mjög lengi. Allir sem starfa með börnum ættu því að huga að velferð þeirra og líðan og 

leitast við að skapa þeim öruggt og gott umhverfi. Ef fylgst er með því hvort barn verður fyrir 

einhvers konar ofbeldi eða vanrækslu og það tilkynnt til réttra aðila getur leitt til þess að barn 

fær þá vernd sem það þarf til að þroskast og dafna á sem bestan hátt. Þó ekki sé mikið vitað 
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um umfang ofbeldis og vanrækslu á börnum í íslensku samfélagi þá benda þær rannsóknir 

sem gerðar hafa til að það sé til staðar (Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 

2008, bls. 53) en tilkynningar sem berast frá leikskólum til barnaverndar eru hlutfallslega fáar 

miðað við þann fjölda tilkynninga vegna barna á leikskólaaldri sem berast þangað ár hvert 

(Barnaverndarstofa, 2012, bls. 73). Leikskólinn er staður þar sem börn eiga að geta treyst því 

að fá þá umönnun og vernd sem þau þurfa til að vaxa og dafna. Í leikskólum á Akureyri 

starfar margt fagfólk með góða menntun og þar er unnið faglegt og framsækið starf með 

börnum og kemur það t.d. fram í könnun sem gerð var meðal foreldra barna í leikskólum 

Akureyrar (Trausti Þorsteinsson, 2011, bls. 6). Einn liður í starfi leikskólakennara er að 

fylgjast með því hvort börn búa við ofbeldi eða vanrækslu og ef grunur leikur á að svo sé að 

tilkynna þann grun til yfirmanns síns, sem er leikskólastjóri eða beint til barnaverndar. 

Leikskólastjóri á samkvæmt verklagsreglum um tilkynningarskyldu starfsfólks leik- grunn- og 

framhaldsskóla til barnaverndarnefnda (2006, bls. 1) að vísa þeim málum sem til hans berast 

frá starfsfólki áfram til barnaverndar sem tekur síðan ákvörðun um frekari könnum í framhaldi 

af því. 

Megintilgangur þeirrar rannsóknar sem gerð var er að gera grein fyrir reynslu 

leikskólastjóra af tilkynningum til barnaverndar vegna ofbeldis eða vanrækslu gegn börnum. 

Einnig að rýna í hvort það eru einhverjir ákveðnir þættir sem hafa áhrif á hvort þeir tilkynna 

til barnaverndar eða ekki ef grunur vaknar um ofbeldi eða vanrækslu gegn barni. Tekin voru 

viðtöl við sex leikskólastjóra á Akureyri sem allir höfðu starfað sem leikskólastjórar í meira 

en 10 ár. Nákvæmur starfsaldur þeirra sem leikskólastjórar er ekki gefinn upp og einnig er 

nöfnum þeirra breytt til að tryggja trúnað. 

 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðarinnar er með eftirfarandi hætti. Í kafla eitt er fjallað um aðdraganda 

rannsóknarinnar og í öðrum kafla er fjallað stuttlega um viðhorf til barnæskunnar. Í kafla þrjú 

er fjallað um ofbeldi og vanrækslu gegn börnum og afleiðingum þess, greint frá 

barnaverndarlögum og tilkynningarskyldu og verklagsreglum sem gilda um 

tilkynningarskylduna hjá starfsfólki leik- grunn- og framhaldsskóla og sagt frá skilgreiningum 

á ofbeldi og vanrækslu samkvæmt skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnvernd. Því næst er 

greint frá atriðum sem fram hafa komið í rannsóknum og talin eru hafa áhrif á 

tilkynningarhegðun þeirra sem samkvæmt lögum bera tilkynningarskyldu og í lok kaflans er 

stutt samantekt úr honum. Fjórði kafli fjallar um hlutverk leikskólans, kennara og skólastjóra 

samkvæmt lögum um leikskóla, aðalnámskrá leikskóla og barnaverndarlögum og greint er frá 
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rannsóknum er varða tilkynningarskyldu þeirra. Í lok fjórða kafla er stutt samantekt. Í fimmta 

kafla er gerð grein fyrir rannsóknaraðferðinni, undirbúningi, úrtaki, framkvæmd og greiningu 

gagna, réttmæti og siðferðilegum atriðum rannsóknarinnar. Í sjötta kafla er greint frá helstu 

niðurstöðum rannsóknarinnar og í umræðukafla eru niðurstöður túlkaðar og bornar saman við 

aðrar rannsóknarniðurstöður og fræðilega umfjöllun um efnið. Ritgerðinni lýkur með 

hugleiðingum mínum um þessa rannsóknarvinnu. 
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2 Sagan, viðhorf til barnæskunnar  

Í rannsókn sem byggði á sögulegum heimildum, rannsóknum sagnfræðinga og annarri 

heimildaöflun kom fram að lítið væri vitað um tíðni, umfang og eðli ofbeldis gegn börnum á 

Íslandi í gegnum aldirnar. Túlkun sagnfræðinga á eldri heimildum, sem varpa ljósi á 

barnauppeldi fyrr á öldum, benda þó til þess að ófá börn hafi búið við illan aðbúnað og 

harkalegt uppeldi (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004, 

bls. 22). Í bók sem fjallar um íslensk börn, kjör þeirra og aðbúnað kemur fram að börn hafi 

búið við æði misjafnt atlæti í gegnum tíðina. Þó ekki sé um fræðirit að ræða þá var við gerð 

bókarinnar leitað fanga í ýmsum heimildum og áttu ævisögur Íslendinga þar stóran hlut. 

Samkvæmt lýsingum heimildarmanna tíðkaðist mikil vinnuharka hér á landi og ef börn 

stóðust ekki þær kröfur sem til þeirra voru gerðar í starfi og hegðun var refsingum beitt. 

Gamalt máltæki sem segir Berja skal barn til batnaðar endurspeglar því nokkuð þann 

hugsunarhátt sem ríkti fyrrum (Símon Jón Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir, 1990, bls. 7–

10). Í rannsókn sem gerð var á fjölskyldu- og uppeldisferlum á Íslandi á árunum 1750–1850 

kom fram að viðhorf yfirvalda til bernsku og ungdóms á Íslandi hefði fyrst komið fram í 

skýrri mynd um miðbik 18. aldar í Tilskipan um húsagann. Þar kom m.a. fram að einkum 

skyldi stefnt að því að temja börnum guðsótta, hlýðni og erfiði. Þannig hefði 

húsagatilskipanin markað tímamót í lagasetningu um uppeldi barna á Íslandi þar sem fram að 

því giltu ekki neinar lögformlegar reglur um uppeldishætti foreldra (Loftur Guttormsson, 

1983, bls. 67,71). Í rannsókn sem sneri m.a. að þróun lagaákvæða á Íslandi var greint frá því 

að með húsagatilskipaninni hefðu verið lagðar ýmsar skyldur á foreldra og eftirlit verið sett í 

hendur presta, hreppstjóra og sýslumanna. Hreppstjóri hafði heimild til að áminna foreldra og 

taka frá þeim börnin en í tilskipuninni voru ekki bein ákvæði um tilkynningar til annarra en 

hreppstjóra (Hrefna Friðriksdóttir, 2010, bls. 219,227).  

Á síðari hluta 19. aldar fór að bera á nýjum hugmyndum er vörðuðu uppeldi barna og 

varð meðferð á börnum smám saman mildari eftir það. Á síðustu öld virðist draga mjög úr 

þeirri hörku sem ríkti í garð barna samhliða því sem áhugi á börnum færist í vöxt. Smátt og 

smátt fóru menn að átta sig á gildi þess að hlúa vel að börnum í æsku og hugleiða hvaða áhrif 

uppeldi hefði á atorku þeirra þegar fram liðu stundir (Símon Jón Jóhannsson og Bryndís 

Sverrisdóttir, 1990, bls. 15–16). Bylting varð í umræðu um réttindi barna undir lok 19. aldar 

og á 20. öldinni. Í svokallaðri Genfaryfirlýsingu má finna fyrstu merki alþjóðlegrar 
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viðurkenningar á réttindum barna sem samþykkt var af Þjóðarbandalaginu 1924. 

Genfaryfirlýsingin grundvallaðist á því að börn ættu skilið allt hið besta sem mannkynið gæti 

boðið þeim og innihélt meginreglur um rétt barns til umönnunar og verndar. Yfirlýsing 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins leit dagsins ljós árið 1959 og varð hún síðar 

grundvöllur að samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá 1989 (Hrefna 

Friðriksdóttir, 2010, bls. 224). Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna tók gildi á Íslandi árið 

1992. Eitt helsta markmið samningsins er að börn fái tækifæri til að þroskast þannig að þau 

verði upplýstir og ábyrgir einstaklingar. Þau ríki sem fullgilda samninginn taka m.a. á sig þær 

skyldur að sjá til þess að börn njóti verndar gegn líkamlegu og andlegu ofbeldi 

(Umboðsmaður barna, e.d.).  
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3 Vernd barna 

Í þessum kafla er greint frá rannsóknum sem gerðar hafa verið um ofbeldi og vanrækslu gegn 

börnum og afleiðingum þess á börn. Í kaflanum er einnig sagt frá barnaverndarlögum og 

tilkynningarskyldu, verklagsreglum um tilkynningarskyldu starfsfólks leik- grunn- og 

framhaldsskóla og skoðaðar skilgreiningar á ofbeldi og vanrækslu samkvæmt skilgreiningar- 

og flokkunarkerfi barnaverndar (SOF). Þá er fjallað um hvað helst er talið hafa áhrif á 

tilkynningarhegðun þeirra sem koma að uppeldi og menntun barna. 

 

3.1 Ofbeldi og vanræksla gegn börnum 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á Íslandi á ofbeldi gegn börnum. Rannsókn sem 

byggði á skýrslum frá Barnavernd Reykjavíkur á árunum 1961–1969 á tilvist heilkennisins 

barnamisþyrmingar (battered child syndrom) leiddi í ljós að líklega væri ofbeldi á börnum á 

Íslandi óverulegt. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að einungis fjögur tilfelli 

barnamisþyrminga voru skráð á þessum árum, þar af eitt sem átti við heilkennið. Ályktað var 

að það væri sjaldgæft hérlendis og talið að fá tilvik skýrðust af smæð þjóðarinnar, félagslegri 

samhjálp og almennri innsýn í málefni fjölskyldna (Guðrún Kristinsdóttir, Ingibjörg 

Harðardóttir, Margrét Ólafsdóttir og Steinunn Gestsdóttir, 2007, bls. 6–7). Þrátt fyrir að 

fræðilegar rannsóknir á ofbeldi séu fáar hér á landi kom í ljós í rannsókn sem Guðrún 

Kristinsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir (2008, bls. 53) gerðu á þekkingu og skilningi barna 

og unglinga á ofbeldi á heimilum þekkti um fjórðungur þeirra einhvern sem varð fyrir ofbeldi 

á heimili sínu. Ekki var spurt hvort þátttakendur hefðu sjálfir orðið fyrir ofbeldi á heimili sínu 

en athugað í hvaða mæli börnin þekktu persónulega til ofbeldis á heimilum. Rúmlega 10% 

unglinganna og 5% barnanna merktu við svarmöguleikann ,,vill ekki svara“ og töldu Guðrún 

og Ingibjörg það mögulegt að börn í þeim hópi hefðu persónulega reynslu af ofbeldi þó að 

varlega skyldi álykta um það. Alþjóðasamtök gegn ofbeldi og vanrækslu í garð barna 

(ISPCAN) og Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) fóru þess á leit við 

Barnaverndarstofu að Ísland tæki þátt í alþjóðlegri rannsókn á ofbeldi í garð barna. Tilgangur 

rannsóknarinnar var m.a. að afla upplýsinga um reynslu barna af ofbeldi. Lagðir voru 

spurningalistar fyrir bekkjardeildir sjöundu og níundu bekkja grunnskóla, alls staðar af 

landinu. Helstu niðurstöður könnunarinnar, sem kynntar voru árið 2007, voru að um fimmta 

hvert barn á grunnskólaaldri hefði sætt líkamlegu ofbeldi á heimili, um þriðjungur taldi sig 
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hafa sætt andlegu ofbeldi og tæplega einn af hverjum tíu greindi frá kynferðislegu ofbeldi í 

einhverri mynd (Barnaverndarstofa, e.d.). Á heimasíðu World Health Organization (2010) 

kemur fram að ekki sé til nein heildarrannsókn á umfangi ofbeldis og vanrækslu gegn 

börnum. Þó sýni alþjóðlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið að á heimsvísu segist um 20% 

kvenna og 5–10% karla hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi sem börn og 25–50% barna 

segjast hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi. Að auki hafi mörg börn sætt andlegu ofbeldi og 

vanræsklu. Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á Íslandi eru þannig í nokkru 

samræmi við alþjóðlegar rannsóknir. Nýlega var einnig gerð rannsókn sem byggði á því að 

farið var yfir þær 417 tilkynningar sem bárust 27 barnaverndarnefndum á Íslandi árið 2006 

vegna gruns um að barn yrði fyrir líkamlegu ofbeldi þar sem markmiðið var m.a. að skoða 

umfang þess og eðli. Þar kom í ljós að í 329 tilkynningum sem bárust vegna barna á aldrinum 

0–18 ára var grunur um barn hefði orðið fyrir líkamlegu ofbeldi. Í hinum 88 lék grunur á 

annars konar ofbeldi eða vanrækslu (Steinunn Bergmann, 2010, bls. 5). 

 

3.2 Afleiðingar ofbeldis og vanrækslu á börn 

WHO hefur lagt áherslu á að áhrif ofbeldis og vanrækslu gegn börnum sé alheimsvandamál 

og geti haft alvarlegar langtíma afleiðingar á heilsu barna. Þannig geti dregið úr þroska tauga- 

og ónæmiskerfis þeirra barna sem verða fyrir ofbeldi og vanrækslu vegna þess mikla álags 

sem börnin upplifa. Það auki svo hættu á að börnin glími við hegðunarvandamál ásamt 

líkamlegum og andlegum heilsufarsvandamálum seinna á lífsleiðinni (World Health 

Organization, 2010). 

Ofbeldi og vanræksla gegn börnum getur haft margvíslegar afleiðingar en þeim hefur 

gjarnan verið skipt í tvo flokka, innhverf vandamál og úthverf vandamál. Innhverf vandamál 

birtast m.a. í þunglyndi og kvíða en úthverf vandamál t.d. í hegðunarvanda. Úthverf vandamál 

birtast fremur meðal drengja en innhverf hjá stúlkum (Moylan o.fl., 2010, bls. 53,57). 

Langtímaáhrif vanrækslu og ofbeldis getur birst á ýmsan hátt og kom það m.a. fram í 

bandarískri rannsókn sem gerð var meðal 7233 barna (Mills o.fl., 2011, bls. 4,9). Niðurstöður 

sýndu að bæði ofbeldi og vanræksla í barnæsku hefðu skaðleg áhrif á vitsmunalegan þroska 

og á námshæfileika á unglingsárum. Rannsakendur fundu marktækan mun á vitsmunaþroska 

þeirra barna sem tilkynnt hafði verið um að yrðu fyrir ofbeldi eða vanrækslu og sem líklegt 

væri að hefðu víðtæk áhrif á þroska þeirra þegar þau kæmust á fullorðinsár. Þá virðist það 

skipta máli á hvaða þroskaskeiði ofbeldi og vanræksla á sér stað, hvert umfang þess er og hve 

óslitið það varir frá fæðingu til níu ára aldurs. Hegðun, greindarvísitala og félagshæfni var 

metin hjá fjórum hópum barna að meðaltali á 21 mánaða fresti (Jaffee, Maikovich-Fong, 
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2011, bls. 184). Niðurstöður sýndu að börn sem urðu fyrir ofbeldi eða vanrækslu á fleiri en 

einu þroskaskeiði ævinnar áttu við meiri innri og ytri vandamál að stríða og höfðu lægri 

greindarvísitölu en þau börn sem urðu fyrir ofbeldi eða vanræsklu á einu þroskaskeiði. Börn 

sem urðu samfellt fyrir ofbeldi eða vanrækslu bjuggu við töluvert fleiri áhættuþætti en þau 

börn sem urðu fyrir því á einu þroskaskeiði og hafði það áhrif á innri og ytri 

hegðunarvandamál en ekki greindarvísitölu. Hvenær ofbeldið og vanrækslan byrjaði hafði 

ekki afgerandi áhrif á vitsmunaþroska eða hegðun en ef ofbeldið eða vanrækslan var 

viðvarandi hafði það áhrif á félagshæfni. 

Líkamlegt ofbeldi hefur neikvæð áhrif m.a. á líkamlegan, tilfinningalegan, 

hegðunarlegan og félagslegan þroska. Þetta staðfesta niðurstöður langtímarannsóknar sem 

byggði á gögnum frá 2000 körlum og konum sem lýstu líkamlegu ofbeldi af hendi foreldra í 

æsku (Springer, Sheridan, Kuo og Carnes, 2007, bls. 518). Niðurstöður voru þær að það hefði 

forspárgildi um aukið þunglyndi, kvíða, reiði, líkamleg einkenni og læknisfræðilegar 

sjúkdómsgreiningar hjá þeim þegar komið væri á miðjan aldur. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á áhrifum vanrækslu gefa til kynna að ýmis 

vandkvæði séu afleiðingar hennar og geti m.a. haft alvarlegar skammtíma- og 

langtímaafleiðingar í för með sér á vitsmunalegan, félagstilfinningalegan og hegðunarlegan 

þroska barna (Hildyard og Wolfe, 2002, bls. 679). Það kom t.d. fram í langtímarannsókn sem 

gerð var á 242 börnum þar sem tilgangurinn var að rannsaka áhrif meintrar vanrækslu sem átt 

hefði sér stað fyrir fjögurra ára aldur. Hjá 154 þessara barna lék grunur á vanrækslu en ekki 

hjá 88 þeirra. Hóparnir voru bornir saman við 4 ára, 6 ára, 8 ára og 10 ára aldur. Niðurstaðan 

var sú að þar sem grunur lék á vanrækslu á fyrstu fjórum árum barnæskunnar spáði fyrir um 

tvo þætti hegðunarvandamála þ.e. kvíða/depurð og athyglisbrest (Thompson og Tabone, 2010, 

bls. 907). 

Sálrænar afleiðingar þolenda kynferðislegs ofbeldis eru margvíslegar og hafa bæði 

skammtíma- og langtímaáhrif. Erfiðleikar vegna kynferðislegs ofbeldis koma m.a fram í 

tilfinningalegri líðan, félagslegri færni, kynhegðun, líkamlegri heilsu og vitsmunalegri virkni. 

Í nýlegri íslenskri rannsókn sem kannaði langvarandi afleiðingar kynferðislegs ofbeldis í 

bernsku á heilsufar og líðan kvenna voru tekin viðtöl við sjö konur þar sem ofbeldi gegn þeim 

hafði byrjað um 4–5 ára aldur (Sigríður Halldórsdóttir og Sigrún Sigurðardóttir, 2009, bls. 

38,44). Niðurstöður sýndu að mikil vanlíðan einkenndi líf kvennanna í bernsku og á 

unglingsárum, þeim leið illa í skóla, lentu í einelti og voru í stöðugum ótta. Konurnar þjáðust 

allar af alls kyns líkamlegum vandamálum og höfðu einnig allar átt við geðræn vandamál að 

stríða s.s. þunglyndi. Sigrún Sigurðardóttir, Sigríður Halldórsdóttir og Sóley S. Bender hafa 
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einnig nýlokið rannsókn á afleiðingum kynferðisofbeldis gegn drengjum en í henni var rætt 

við sjö íslenska karlmenn sem orðið höfðu fyrir kynferðisofbeldi frá aldrinum 4–5 ára (2012, 

bls. 2,7). Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ofbeldið hafði mjög alvarlegar og 

langvarandi afleiðingar á andlega, tilfinningalega, kynferðislega, líkamlega og félagslega 

heilsu mannanna. Þá telja þær að kynferðisofbeldi gegn drengjum sé enn meira falið en 

kynferðisofbeldi gegn stúlkum og því sé umfang þess stórlega vanmetið. Í viðtali sem tekið 

var við Hrefnu Ólafsdóttur fyrir 10 árum kom fram að samkvæmt rannsókn sem hún væri að 

leggja lokahönd á hefðu 17% íslenskra barna eða um fimmta hver stúlka og tíundi hver 

drengur orðið fyrir kynferðislegri misnotkun fyrir 18 ára aldur. Hrefna sagði að þær 

tilfinningar sem gerðu vart við sig hjá börnum fyrst eftir misnotkunina, væru skömm, 

vanmáttur, hjálparleysi, sektarkennd, ótti, hræðsla og andúð. Tilfinningar eins og reiði, andúð, 

hryggð, depurð og vonbrigði kæmu fram hjá þolendum kynferðisafbrota eftir að 

fullorðinsaldri væri náð og lengri tími liði frá atburðinum. Skömmin, sektarkenndin, 

vanmátturinn, hjálparleysið, kvíðinn, óttinn og hræðslan væru þó enn til staðar. Í rannsókn 

Hrefnu kom fram að hjónaskilnaðir væru fleiri í hópi þolenda og einnig væri menntunarstaða 

aðeins lægri hjá þolendum en hjá þeim sem ekki hefðu verið misnotaðir. Færri þeirra byggju 

við mjög eða frekar góða fjárhagsstöðu og miklu fleiri þolendur höfðu gert sjálfsvígstilraunir 

en þeir sem ekki höfðu verið misnotaðir. Þolendur lýstu því einnig að þeir ættu erfiðara með 

að mynda tengsl, bæði við konur og karla, þeir ættu í meiri erfiðleikum í makasamskiptum 

sínum og ættu við meiri kynlífsvanda og andlega erfiðleika að etja en hinir sem ekki urðu 

fyrir kynferðislegri misnotkun (Nína Björk Jónsdóttir, 2002, án bls.). 

En hvernig upplifa kennarar líðan og hæfni þeirra barna sem grunur leikur á að búi við 

óviðunandi uppeldisskilyrði? Í rannsókn sem gerð var meðal kennara í leik- og grunnskólum í 

Bandaríkjunum og Kanada var leitað eftir áliti þeirra á áhrifum líkamlegs og kynferðislegs 

ofbeldis og tilfinningalegrar vanrækslu á árangur og hegðun nemenda. Kennararnir töldu að 

afleiðingar slíks ofbeldis og vanrækslu kæmu greinilega fram hjá nemendum í 

námserfiðleikum, athyglisbresti, truflandi hegðun og innri vandamálum s.s. feimni, kvíða og 

depurð (Martin, Cromer og Freyd, 2010, bls. 245,250). 

Af ofansögðu má sjá að afleiðingar ofbeldis og vanrækslu gegn börnum getur haft 

mikil áhrif á þroska þeirra, velferð og líðan. Lög sem sett hafa verið um vernd barna eiga að 

stuðla að því að börn sem búa við einhvers konar ofbeldi eða vanrækslu fái þá aðstoð sem þau 

eiga rétt á. 
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3.3 Barnaverndarlög og tilkynningarskylda 

Í fyrstu lögum um barnavernd sem sett voru árið 1932 eru bein ákvæði um tilkynningarskyldu 

til barnaverndarnefnda. Gert var ráð fyrir að barnaverndarnefnd rannsakaði kærur og kvartanir 

sem henni bárust um meðferð barna. Í 16. grein var svohljóðandi ákvæði: 

Sérhverjum þeim, sem kunnugt er um börn eða heimili, sem getið er um í 8. 

grein þessara laga, er skylt að tilkynna það nefndinni tafarlaust (Lög um 

barnavernd nr. 43/1932, 16. grein). 

Þessi lög voru í gildi svo til óbreytt fram til ársins 1947 þegar lög nr. 29 leystu þau af 

hólmi með nokkuð ítarlegri ákvæðum um tilkynningarskyldu. Í 18. grein þeirra laga 

var ákvæði sem hljóðaði svo: 

Ef opinber starfsmaður verður í starfa sínum var við misfellur á uppeldi og 

aðbúð barna og ungmenna, er honum skylt að gera barnaverndarnefnd 

viðvart. Sérstaklega er kennurum, prestum, læknum, ljósmæðrum, 

hjúkrunarkonum og þeim sem fara með framfærslumál, skylt að fylgjast 

eftir föngum með hegðun og uppeldi barna og ungmenna og hafa náið 

samstarf við barnaverndarnefnd (Lög um vernd barna og ungmenna nr. 

29/1947, 18. grein). 

Lögin frá 1947 voru felld úr gildi með lögum nr. 53/1966 og voru ákvæði um 

tilkynningarskyldu nánast óbreytt. Þó var sálfræðingum og félagsráðgjöfum bætt við 

upptalningu fagstétta í 18. grein. Með setningu laga nr. 58/1992 var ákvæðum laga um 

tilkynningarskyldu breytt í nokkurn veginn núverandi mynd. Í þeim var að finna nýmæli um 

nafnleynd tilkynnanda en þannig átti að tryggja enn frekar að upplýsingar bærust greiðlega til 

barnaverndaryfirvalda. Tilkynningarskyldu fagstétta var breytt á þann hátt að ekki var 

einungis getið um tilkynningarskyldu opinberra starfsmanna heldur var sú skylda lögð á hvern 

þann sem stöðu sinnar vegna hafði afskipti af málefnum barna. Fóstrum og dagmæðrum var 

bætt við upptalningu fagstétta (Hrefna Friðriksdóttir, 2010, bls. 227–229). 

Með aukinni þekkingu á vanrækslu, ofbeldi og aðstæðum barna hefur í æ ríkara mæli 

verið hugað að rétti hvers barns til aðstoðar og verndar ef á þarf að halda. Ein af forsendum 

fyrir virku barnaverndarstarfi er að barnaverndaryfirvöld fái upplýsingar um aðstæður barna 

frá þeim sem best þekkja til. Í 17. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 segir um 

tilkynningarskyldu þeirra sem afskipti hafa af börnum: 

Hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa vegna hefur afskipti af málefnum 

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

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

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

Sérstaklega er leikskólastjórum, leikskólakennurum, dagmæðrum, 

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

hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum, þroskaþjálfum og 

þeim sem hafa með höndum félagslega þjónustu eða ráðgjöf skylt að 

fylgjast með hegðun, uppeldi og aðbúnaði barna eftir því sem við verður 
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komið og gera barnaverndarnefnd viðvart ef ætla má að aðstæður barns séu 

með þeim hætti sem lýst er í 1. mgr. Tilkynningarskylda samkvæmt þessari 

grein gengur framar ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu 

viðkomandi starfsstétta (Barnaverndarlög nr. 80/2002, 17. grein). 

Markmið barnaverndarlaga er að tryggja börnum sem búa við óviðunandi aðstæður eða stofna 

heilsu sinni og þroska í hættu nauðsynlega aðstoð og hafa barnaverndarnefndir það hlutverk 

að taka á móti tilkynningum. Barnaverndarlögin leggja ríka skyldu bæði á almenning og 

sérstaklega þá sem hafa með börn að gera í starfi sínu að tilkynna til barnaverndarnefnda 

þegar grunur vaknar um að barn búi við vanrækslu eða ofbeldi eða stefni heilsu sinni og 

þroska í hættu. Starfsfólk í heilbrigðisþjónustu og skólum er í lykilaðstöðu til að meta hvort 

ástand, líðan eða umönnun barns sé þannig háttað að tilkynna eigi um það til 

barnaverndarnefndar. Því hafa verið gerðar verklagsreglur til að reyna að auðvelda mat á því 

hvenær beri að tilkynna og veita barnaverndarnefnd upplýsingar og hvernig tilkynningum er 

háttað (Barnaverndarstofa, 2009, án bls.). 

 

3.4 Verklagsreglur um tilkynningarskyldu  

Með verklagsreglum um tilkynningarskyldu leik- grunn- og framhaldsskóla til barnaverndar 

er gert ráð fyrir að starfsmenn þessara stofnana meti hvort ástand, líðan eða umönnun barns sé 

þannig háttað að tilkynna eigi um það til barnaverndarnefndar þar sem barnið býr. Tilkynna 

skal um grun, ekki aðeins staðfestar sannanir. Barnaverndarnefnd og/eða starfsmenn hennar 

meta síðan hvort grunur sé nægilega rökstuddur og taka ákvörðun um frekari könnun í 

framhaldi af því. Ákveðið verklag þarf að vera hjá hverjum skóla um hvernig tilkynnt er til 

barnaverndarnefndar og hver gerir það og er mikilvægt að þetta verklag sé öllum 

starfsmönnum skólans ljóst. Þannig gæti það verið t.d. skólastjóri eða einhver annar 

starfsmaður skólans sem kemur tilkynningunni á framfæri. Gert er ráð fyrir að tilkynnt sé í 

nafni stofnunarinnar og að tilkynningin sé á ábyrgð hennar en ekki einstakra starfsmanna. 

Stofnunin nýtur ekki nafnleyndar sbr. 19. gr. barnaverndarlaganna. Þrátt fyrir að verklag 

skólans geri ráð fyrir ákveðnu ferli innan stofnunar getur einstakur starfsmaður einnig tilkynnt 

til barnaverndarnefndar. Þá er tilkynningin frá viðkomandi starfsmanni sem nýtur ekki 

nafnleyndar (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 1–2). 

 Finna má lýsingu á aðstæðum sem eiga að leiða til skyldu til að tilkynna í 16.–18. 

grein barnaverndarlaga nr. 80/2002. Þar er um að ræða grunnflokka algengustu 

barnaverndarmála en þeir eru: 

 vanræksla- m.a. líkamleg og tilfinningaleg vanræksla 

 ofbeldi-tilfinningalegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi 
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 áhættuhegðun barns- m.a. notkun vímuefna, afbrot og hegðunarerfiðleikar. 

Innan þessara flokka þykir mega skilgreina allar þær aðstæður sem reyna þarf á (Hrefna 

Friðriksdóttir, 2010, bls. 235). Barnaverndarstofa fól dr. Freydísi Jónu Freysteinsdóttur það 

verkefni að útbúa skilgreiningar- og flokkunarkerfi (SOF) í barnaverndarmálum þannig að 

auðveldara yrði að gera sér grein fyrir hver vanrækslan, ofbeldið eða áhættuhegðun barna 

væri þegar tilkynnt væri til barnaverndarnefnda. Sú vinna Freydísar leiddi til kerfis sem nú er 

stuðst við og sem í daglegu tali hefur hlotið nafnið SOF (Barnaverndarstofa, 2005, án bls.). 

Í verklagsreglum um tilkynningarskyldu starfsfólks leik- grunn- og framhaldsskóla til 

barnaverndarnefnda er þessi flokkun einnig notuð sem dæmi um tilvik sem starfsmenn í skóla 

geta orðið varir við og rétt er að tilkynna um (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 4–5). 

 

3.5 Skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd 

Hér verður gerð grein fyrir SOF en samkvæmt því skiptast misfellur á umönnunar- og 

uppeldisskilyrðum barna í tvo flokka, annars vegar ofbeldi og hins vegar vanrækslu. 

 

3.5.1 Ofbeldi 

Samkvæmt SOF felur ofbeldi í sér athöfn sem leiðir til eða er líkleg að leiða til skaða á þroska 

barns. Ofbeldinu er skipt í þrjá flokka, það er (a) tilfinningalegt/sálrænt, (b) líkamlegt og (c) 

kynferðislegt (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d., bls. 1,5). 

 

3.5.1.1 Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi 

Þegar foreldrar eða forsjáraðilar sýna barni viðvarandi neikvætt viðhorf og neikvæðar 

tilfinningar sem hindrar eða eyðileggur þróun jákvæðrar sjálfsmyndar er um 

tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi að ræða. Einnig ef foreldrar gera óraunhæfar kröfur til barns 

miðað við aldur þess og þroska, foreldri virðir barn sitt ekki sem sjálfstæðan einstakling eða 

fær barn til að sinna sínum sálrænu/tilfinningalegu og líkamlegu þörfum. Ef barn verður vitni 

að ofbeldi milli foreldra telst það líka tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, e.d., bls. 6). 

 

3.5.1.2 Líkamlegt ofbeldi 

Þegar barn er viljandi meitt líkamlega á sér stað líkamlegt ofbeldi (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, e.d., bls. 6). Athöfn sem leiðir til meiðsla barns er sögð vera viljandi ef talið 

er að hægt væri að sjá fyrir að athöfn forsjáraðila gæti leitt til þeirra meiðsla sem barnið hefur 

hlotið. Marblettir, brunasár eða beinbrot sem foreldrar reyna að fela eða eiga erfitt með að 
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útskýra eru merki sem barn getur borið eftir líkamlegt ofbeldi. Það getur einnig falist í því að 

barnið er slegið, hrist eða því hent til, það bundið eða því hrint. Oft er erfitt að sjá merki um 

líkamlegt ofbeldi með berum augum eins og t.d. höfuðhögg hjá smábörnum 

(Barnaverndarstofa, 2006, bls. 5). 

 

3.5.1.3 Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðislegt ofbeldi gagnvart barni felur í sér kynferðislega athöfn gagnvart barni eða með 

barni innan 14 ára aldurs með eða án vilja barnsins. Kynferðislega athöfn gagnvart eða með 

barni 14 ára eða eldra án vilja barnsins (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d., bls. 8). 

 

3.5.2 Vanræksla 

Samkvæmt SOF felur vanræksla í sér skort á nauðsynlegri athöfn, sem leiðir til skaða eða er 

líkleg að leiða til skaða á þroska barns. Vanrækslu er skipt í fjóra flokka það er, (a) líkamleg 

vanræksla, (b) vanræksla varðandi umsjón og eftirlit, (c) vanræksla varðandi nám og (d) 

tilfinningaleg/sálræn vanræksla (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d., bls. 1). 

 

3.5.2.1 Líkamleg vanræksla 

Líkamleg vanræksla á sér stað þegar barn fær ekki fæði við hæfi miðað við þroska þess og 

getur líka komið fram í að hreinlæti barns er ábótavant. Óviðeigandi húsnæðisaðstæður eru 

ein tegund líkamlegrar vanrækslu og einnig þegar barn er ekki klætt á fullnægjandi hátt miðað 

við þarfir þess eða veður. Ef barn þarfnast heilbrigðisþjónustu og foreldri veitir barninu ekki 

aðgang að henni er um vanrækslu að ræða (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2003, bls. 183–184). 

 

3.5.2.2 Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit 

Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit barns er þegar foreldri veitir ekki nauðsynlega umsjón 

og eftirlit og því hefur öryggi og velferð barns verið í hættu. Á þetta við þegar barnið hefur 

ekki líkamlega, andlega, sálræna, tilfinningalega eða praktíska burði til að vernda sig sjálft í 

aðstæðunum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d., bls. 3). 

  

3.5.2.3 Vanræksla varðandi nám 

Vanræksla varðandi nám getur varðað skólagöngu barns, það kemur ítrekað í skólann án 

nauðsynlegra áhalda og fatnaðar og ábendingar til foreldra um það bera engan árangur. Einnig 

ef foreldrar sinna ekki ábendingum skóla um sálfræðiaðstoð fyrir barnið (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, e.d., bls. 4). 
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3.5.2.4 Tilfinningaleg/sálræn vanræksla. 

Tilfinningaleg, sálræn og hugræn vanræksla birtist á ýmsan máta og má þar nefna að  

tilfinningalegum þörfum barnsins er mætt seint og illa og hugrænn og félagslegur þroski 

barnsins er vanörvaður. Barn sem er 12 ára eða yngra og mætir illa í skóla og ber merki þess 

að fá ekki stuðning og aðhald forsjáraðila getur búið við tilfinningalega/sálræna vanrækslu. 

Einnig ef forsjáraðili bregst þeirri skyldu sinni að veita barni aðgang að fullnægjandi 

geðheilbrigðisþjónustu sem barnið þarf á að halda vegna heilsu sinnar og velferðar (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2003, bls. 185–186). 

 

3.6 Atriði sem hafa áhrif á tilkynningarhegðun 

Það er ljóst samkvæmt barnaverndarlögum og tilkynningarskyldu starfsfólks í leik- grunn- og 

framhaldsskólum að starfsfólki skóla ber að tilkynna til barnaverndar ef grunur leikur á að 

barn verði fyrir ofbeldi eða vanrækslu. Þrátt fyrir þessar skyldur þá virðist sem misbrestur sé á 

því að tilkynnt sé um þessi mál. Það kom t.d. fram í viðtali sem tekið var við þáverandi 

framkvæmdarstjóra Barnaverndar Reykjavíkur Guðrúnu Frímannsdóttur (2005) að hún hefði 

áhyggjur af því hve litlar upplýsingar bærust um yngsta aldurshópinn og hversu fátítt væri að 

leikskólakennarar tilkynntu um mál. Hún taldi ástæðu til að ætla að mörg tilvik væru ekki 

tilkynnt þó að allt benti til þess að alvarlegur vandi væri á ferðinni og barni jafnvel hætta búin. 

Guðrún taldi að það væri margt sem ylli því hversu kennarar væri hikandi við að tilkynna. 

Vanþekking á barnaverndarmálum og störfum barnaverndar væri ein ástæða og einnig taldi 

hún að sumir héldu að tilkynningu fylgdi mikil fyrirhöfn og miklar og yfirþyrmandi aðgerðir. 

Einnig taldi hún marga fullorðna samsama sig þessum aðstæðum og vorkenna foreldrum sem 

ættu í vanda. Þeir hugsi þá ef til vill sem svo að ekki sé hægt að gera viðkomandi það að 

tilkynna mál. Guðrún áleit því að mannlegi þátturinn ætti þátt í að kennarar tilkynntu ekki, 

þeir vildu ekki koma sér í óþægilega eða vandræðalega stöðu. Þessar hugmyndir Guðrúnar eru 

svipaðar þeim sem fram komu í rannsókn sem gerð var á Írlandi á meðal 390 leik- og 

grunnskólakennara, sálfræðinga, heilbrigðisstarfsfólks og fleiri fagstétta sem komu að uppeldi 

og menntun barna (Horwath, 2007, bls. 1290). Þar var lögð áhersla á að kanna ástæður sem 

hefðu áhrif á hvort ákvörðun væri tekin um að vísa máli til barnaverndar. Í ljós kom að 

ákvörðun var m.a. háð túlkun þátttakenda á vanrækslu, skilningi þeirra á hlutverki sínu í að 

tilkynna, tilfinningum og áhyggjum tengdum fjölskyldunni og skilningi á hlutverki 

barnaverndar. Álíka niðurstöður komu fram í rannsókn sem gerð var á ástæðum þess að 

kennarar í leik- og grunnskólum í Bandaríkjunum tilkynntu ekki grun sinn um ofbeldi eða 
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vanrækslu gegn barni (Kenny, 2001, bls. 87). Þar lýstu kennararnir því m.a. að hræðsla við 

falska tilkynningu, tilfinning um að barnavernd aðstoðaði ekki viðkomandi barn, ef engin 

sjáanleg einkenni væru á barninu, trú á að tilkynning hefði neikvæðar afleiðingar í för með sér 

fyrir fjölskylduna og að það væri ekki í verkahring kennarans að tilkynna hefði áhrif á 

tilkynningarhegðun þeirra. McKee og Dillenburger (2009, bls. 320) könnuðu þekkingu 216 

kennaranema á Írlandi á einkennum ofbeldis og vanrækslu, á tilkynningaferlinu, reglum, 

aðferðum og lagaumgjörð. Miklar gloppur komu í ljós í þekkingu á þessum þáttum og varð 

niðurstaðan sú að þörf væri á að leggja meiri áherslu á þessa þætti í kennaranáminu. Þetta 

virðist líka eiga við um kennslu á Íslandi í að þekkja einkenni ofbeldis og vanrækslu gegn 

börnum. Í úttekt sem Valgarður Reynisson (2007, bls. 49) gerði á kennsluháttum í háskólum 

hér á landi um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum kom í ljós að enga heildstæða áætlun um 

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum eða um barnavernd var að finna innan háskólanna. Fræðsla 

um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum virtist að mestu vera háð áhuga þeirra kennara sem þar 

störfuðu. 

Eins og þessar rannsóknir sýna þá virðist ýmislegt hindra kennara og annað starfsfólk 

sem kemur að uppeldi og menntun barna frá því að tilkynna um grun sinn til barnaverndar. 

Þær ástæður sem helst hafa komið fram í rannsóknum á tilkynningarhegðun eru; a) 

vanþekking á tilkynningarskyldunni, b), ónóg þekking á einkennum ofbeldis og vanrækslu, c) 

viðkvæmni í samskiptum við foreldra og d) að samstarfi barnaverndar og leikskóla sé 

ábótavant. 

Hér á eftir verður hver þessara þátta skoðaður betur í ljósi erlendra og innlendra 

rannsókna. 

 

3.6.1 Vanþekking á tilkynningarskyldunni 

Ein af þeim ástæðum sem komið geta í veg fyrir að tilkynnt er um ofbeldi eða vanrækslu gegn 

börnum er skortur á ákveðnum verklagsreglum og ónóg þekking á tilkynningarskyldunni 

innan stofnana (Kenny og McEachern, 2002, bls. 63). Í rannsókn sem gerð var í 

Bandaríkjunum meðal 197 leik- og grunnskólakennara kom í ljós að aðeins 3% þeirra voru 

meðvitaðir um stefnu skólans vegna tilkynninga (Kenny, 2001, bls. 88). Tæplega helmingur 

þessara 197 kennara hafði líka þá skoðun að þeir ættu ekki að vera bundnir 

tilkynningarskyldu. Í annarri rannsókn sem einnig var gerð í Bandaríkjunum meðal 200 leik- 

og grunnskólakennara sögðust 13% þátttakenda þekkja reglur skólans um tilkynningar vegna 

gruns um ofbeldi eða vanrækslu gegn börnum (Kenny, 2004, bls. 1314). Þessi seinni rannsókn 

Kenny sýndi þannig að 10% fleiri þekktu til reglna skólans en í fyrri könnun hans. Sænsk 
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rannsókn sem gerð var fyrir 15 árum í 341 leikskóla sem varðaði 3737 börn leiddi í ljós að 

þeir sem vissu um tilkynningarskyldu sína tilkynntu oftar en hinir sem ekki voru meðvitaðir 

um tilkynningarskylduna, en innan við helmingur þátttakenda vissi um löglega skyldu sína til 

að tilkynna (Sundell, 1997, bls. 93–102). Samkvæmt þeirri rannsókn virtist því aukin þekking 

á tilkynningarskyldunni skila sér í meira öryggi kennara til að tilkynna. Það virtist þó ekki 

vera raunin í rannsókn sem gerð var í Ástralíu og beindist að áhrifum fræðslu um 

tilkynningarskylduna á tilhneigingu einstaklinga til að tilkynna um ofbeldi og vanrækslu á 

börnum. Borinn var saman hópur kennara og starfsfólks sem fengið hafði fræðslu við annan 

sem ekki hafði fengið fræðslu. Niðurstöður úr þeirri rannsókn gáfu til kynna að þeir sem 

nýlega höfðu fengið fræðslu voru ekki líklegri til að tilkynna grun um vanrækslu, grun um 

líkamlegt ofbeldi eða bera kennsl á líkamlegt ofbeldi en þeir sem ekki höfðu fengið neina 

fræðslu. Báðir hóparnir gáfu þó til kynna vilja til að tilkynna um mál þar sem grunur var til 

staðar. Hins vegar sýndu niðurstöður að fræðsla um tilkynningarskylduna jók öryggi og 

tilhneigingu þátttakenda til að tilkynna grun um tilfinningalegt ofbeldi (Hawkins og 

McCallum, 2001, bls. 301,310). Þessar niðurstöður gáfu til kynna að fræðsla yki aðeins á 

öryggi kennara til að tilkynna í ákveðnum flokkum ofbeldis og vanrækslu en ekki öðrum og er 

það athyglivert. Það mætti kannski skýra með því að auðveldara sé að koma auga á líkamlegt 

en tilfinningalegt ofbeldi en að með fræðslu verði kennarar meðvitaðari um einkenni 

tilfinningalegs ofbeldis. 

Ekki virðist mikið til af íslenskum rannsóknum á tilkynningarhegðun starfsfólks í 

leikskólum. Þó leiddi B-Ed könnun, sem gerð var á þekkingu starfsfólks í fimm leikskólum á 

Selfossi í ljós, að það var ekki nægjanlega upplýst um tilkynningarskyldu sína en einungis 

rúm 30% þátttakenda voru upplýstir um hana (Sandra Anne Marie Vachon, 2007, bls. 14). Í 

sambærilegri B-Ed könnun í níu leikskólum á Akureyri voru niðurstöður þær að aðeins 

helmingur þátttakenda var upplýstur um tilkynningarskyldu sína þegar það hóf störf (Anna 

Egilsson og Elsa Rut Róbertsdóttir, 2010, bls. 38). Þessar niðurstöður benda til þess að 

starfsfólk sé ekki nægjanlega upplýst af yfirmönnum sínum um þær reglur sem gilda um 

tilkynningarskyldu leikskóla. 

Eins og hér hefur komið fram virðist þekking kennara og starfsfólks skóla á 

tilkynningarskyldunni vera ábótavant og einnig að starfsfólk sé ekki alltaf upplýst um 

tilkynningarskyldu sína þegar það hefur störf. Ætla mætti að verklagsreglur sem gefnar voru 

út af Barnaverndarstofu árið 2006 fyrir starfsfólk leik- grunn- og framhaldsskóla hefðu orðið 

til þess að auka vitund kennara hjá þessum stofnunum um tilkynningarskyldu sína. Svo virðist 

þó ekki vera ef marka má niðurstöður BA-rannsóknar sem gerð var árið 2011 í sex leikskólum 
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í þremur sveitarfélögum. Þar kom í ljós að mikill meirihluti starfsfólks sagðist fara eftir eigin 

sannfæringu þegar kæmi að því að tilkynna grun um ofbeldi eða vanrækslu gegn barni en taldi 

verklagsreglurnar ekki hafa breytt afstöðu sinni um að tilkynna mál til barnaverndar (Elín 

Guðný Gunnarsdóttir og Elín Jóhannsdóttir, 2012, bls. 37,47). 

 

3.6.2 Vanþekking á einkennum ofbeldis og vanrækslu 

Önnur ástæða þess að svo fáar tilkynningar berast frá kennurum og öðru starfsfólki skóla er 

talin sú að þekking á einkennum ofbeldis og vanrækslu sé stundum ábótavant. Í áðurnefndri 

rannsókn Kenny (2001, bls. 81) sem gerð var á meðal 197 leik- og grunnskólakennara sagðist 

meirihluti þeirra ekki fá næga þjálfun í að þekkja einkenni ofbeldis og vanrækslu á börnum og 

á tilkynningarferlinu. Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn sem hann gerði meðal 200 

kennara sem einnig störfuðu í leik- og grunnskólum í Bandaríkjunum. Flestir kennararnir 

töldu sig ekki þekkja einkenni ofbeldis og vanrækslu eða tilkynningarferlið (Kenny, 2004, bls. 

1311). Það sama kemur í ljós ef skoðuð er eldri rannsókn sem gerð var árið 1995 á meðal 664 

kennara, námsráðgjafa, skólasálfræðinga, skólastjóra og aðstoðarskólastjóra í Bandaríkjunum 

á þekkingu þeirra á einkennum ofbeldis og vanrækslu og á tilkynningarferlinu (Crenshaw, 

Crenshaw og Lichtenberg, 1995, bls. 1095,1099). Tæp 10% þátttakenda töldu sig mjög vel 

undirbúna til að greina og tilkynna um ofbeldi eða vanrækslu gegn börnum og 51% töldu sig 

nokkuð vel undirbúna. Um 40% þátttakenda töldu sig frekar illa eða mjög illa undir það búna. 

Á meðal þeirra sem töldu sig frekar illa eða mjög illa undirbúna voru kennarar stærsti 

hópurinn.  

Niðurstöður þessara rannsókna sýndu að oft virtust kennarar hvorki þekkja einkenni 

ofbeldis og vanrækslu né tilkynningarferlið. Í verklagsreglum um tilkynningarskyldu leik-

grunn- og framhaldsskóla til barnaverndarnefnda er greint frá helstu flokkum ofbeldis og 

vanrækslu og einkennum þeirra (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 4–5) og mætti því ætla að 

starfsfólk leikskóla hér á landi fengi upplýsingar um þessar reglur í sínu starfi. Það virðist þó 

ekki vera samkvæmt fyrrnefndri könnun Söndru Anne Marie Vachon (2007, bls. 22,15) þar 

sem um 84% starfsfólks leikskólanna sagðist ekki hafa verið upplýst um einkenni ofbeldis og 

vanrækslu þegar það hóf störf. Ekki var kannað hvort starfsfólkið teldi sig hafa góða þekkingu 

í þessum málaflokki en þó kom fram að rúmlega helmingur þátttakenda hafði aldrei grunað að 

barn yrði fyrir ofbeldi eða vanrækslu. Þrátt fyrir skort á fræðslu á einkennum ofbeldis og 

vanrækslu taldi Sundell (1997, bls. 98) að starfsfólk væri vakandi yfir aðstæðum barna. 

Rannsókn hans beindist að tilkynningarhegðun kennara og skólastjóra í leikskólum og var ein 

niðurstaðan sú að leikskólinn væri mikilvægur vettvangur snemmtækrar íhlutunar vegna barna 
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sem yrðu fyrir ofbeldi eða vanræsklu. Aldur kennara virtist hafa nokkur áhrif á hvort þeir 

skilgreindu tilfelli sem ofbeldi eða vanrækslu í rannsókn sem gerð var meðal kennaranema og 

kennara yngstu barna í Bandaríkjunum (Smith, 2010, bls. 26). Því töldu rannsakendur að leiða 

mætti líkum að því að með aldrinum öðlaðist kennarinn meiri reynslu og aukna þekkingu á 

einkennum ofbeldis og vanrækslu. Niðurstöður sýndu samt sem áður að kennarar og 

kennaranemar töldu sig hafa nokkra þekkingu á einkennum ofbeldis og vanrækslu. Ákveðins 

ósamræmis gætti þó á persónulegum skoðunum þeirra á skilgreiningum ofbeldis og vanrækslu 

og skilgreiningum laga og læknisfræðilegum og sálfræðilegum skilgreiningum á þessum 

þáttum. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu líka til þess að kennarar myndu hagnast á meiri 

fræðslu á skilgreiningum ofbeldis og vanrækslu og um tilkynningarskylduna og yrðu þannig 

öruggari í að greina og tilkynna um ofbeldi og vanrækslu gegn barni. 

Þær niðurstöður rannsókna sem hér hafa verið raktar benda til þess að ákveðinn 

skortur sé á þekkingu kennara á einkennum ofbeldis og vanrækslu og að fræðsla um þessi mál 

gæti aukið öryggi þeirra í að bera kennsl á einkenni og að tilkynna um mál. 

 

3.6.3 Viðkvæmni í samskiptum við foreldra 

Líðan barns er samtvinnuð velferð fjölskyldu þess og heimilis og sjónarmið foreldra og 

framlag þeirra er mikilvægur liður í því að kennarar hafi heildarsýn á velferð og vellíðan 

barna. Leikskóli og foreldrar leggja grunn að samstarfi þegar börn hefja skólagöngu og þar á 

umhyggja og velferð barna að vera leiðarljós. Starfsfólk og foreldrar þurfa að byggja samstarf 

sitt á gagnkvæmum skilningi og virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu hverra annarra og 

mikilvægt er að á milli þessara aðila ríki traust. Hornsteinn er lagður að samstarfi foreldra og 

leikskóla við upphaf leikskólagöngunnar og ber starfsfólki að leitast við að ná til allra foreldra 

barna. Vilji til samvinnu og virðing fyrir tilfinningum og skoðunum barna, foreldra, 

leikskólakennara og annars starfsfólk á að einkenna dagleg samskipti. Mikilvægt er að nýta 

dagleg samskipti sem fram fara þegar foreldrar koma með og sækja börn sín í leikskólann sé 

þess kostur og ræða um líðan, nám og þroska barna í reglubundnum samtölum foreldra og 

leikskólakennara (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 48–49). Í aðalnámskrá er 

áhersla lögð á að starfsfólk leikskóla eigi góð samskipti við foreldra barna, enda börnin ung 

og því eiga sér oft stað mikil samskipti í leikskólum. Þessi miklu samskipti leiða oft til náinna 

tengsla foreldra og starfsfólks og í rannsóknum hefur komið fram að þau tengsl geti haft áhrif 

á tilkynningarhegðun starfsfólks. Niðurstöður rannsóknar á tilkynningarhegðun kennara og 

skólastjóra í leikskólum í Svíþjóð sýndu fram á að þau nánu tilfinningatengsl sem mynduðust 

milli foreldra og starfsfólks hefðu hamlandi áhrif á tilkynningar (Sundell, 1997, bls. 102). Svo 
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virtist sem þessi tengsl hefðu þau áhrif að starfsfólk gæti ekki horfst í augu við að ofbeldi ætti 

sér stað þar sem því fyndist það með því bregðast trausti og trúnaði foreldranna. Þetta kom 

einnig fram í rannsókn sem gerð var meðal 568 grunnskólakennara í Bandaríkjunum 

(Abraham, Casey og Daro, 1992, bls. 234). Rúmlega helmingur þeirra hafði áhyggjur af að 

tilkynning hefði í för með sér að samband þeirra við foreldra bæri skaða af og 45% þeirra 

höfðu áhyggjur af því að foreldrar yrðu ósáttir við kennarann ef hann tilkynnti þá vegna gruns 

um ofbeldi eða vanrækslu. Viðbrögð leikskólakennara í Svíþjóð voru rannsökuð þegar grunur 

vaknaði um misbeitingu gegn barni og áhrifum þess á samband við fjölskylduna, foreldra og 

barn (Svensson og Janson, 2008, bls. 28–29). Í ljós kom að ákvörðun um að tilkynna var háð 

sambandi leikskólakennarans við foreldrana og hvort þeir mátu það hag þeirra að fá aðstoð 

barnaverndar. Þegar leikskólakennararnir lýstu reynslu sinni af sambandi sínu við 

fjölskylduna eftir að tilkynnt hafði verið reyndist það haldast óbreytt í 85% tilfella og í hinum 

15% batnaði sambandið við barnið. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að hæfni starfsfólks til að 

viðhalda góðu sambandi við fjölskyldumeðlimi virtist vera mikilvægur þáttur í því hvernig 

foreldrar brugðust við tilkynningu til barnaverndar og hvernig þeir nýttu sér þá aðstoð. 

Athyglivert var að starfsfólk ræddi síður við foreldra þegar það treysti á að leikskólinn 

útvegaði barninu þá hjálp sem það þurfti. Þannig reyndi starfsfólk að aðstoða barnið án þess 

að blanda foreldrum í málið, jafnvel þó það grunaði að barnið yrði fyrir ofbeldi eða vanrækslu 

í sínu nánasta umhverfi. Samofið þessu var sú staðreynd að starfsfólk var óöruggt í að hafa 

samband við foreldra í um 40% tilfella þar sem grunur lék á að svo væri. Jafnoft var sú ástæða 

gefin fyrir að mál var ekki tilkynnt til barnaverndar. Á Bretlandi var það almennt álit 303 leik- 

og grunnskólakennara að mál sem enduðu hjá barnavernd hefðu ekki orðið til þess að skaða 

samband þeirra við foreldra (Webb og Vulliamy, 2001, bls. 72–73). Kennararnir töldu að þó 

svo að tilkynning gæti valdið uppnámi og jafnvel reiði meðal foreldra til að byrja með þá yrðu 

þeir í flestum tilfellum þakklátir fyrir að hafa fengið hjálp. Þegar kennarar og annað starfsfólk 

fimm leikskóla á Selfossi var spurt hvort það teldi það hafa áhrif á samband þeirra við 

foreldra að tilkynna þá til barnaverndar sögðust 34 af 83 ekki vita það, 31 sagði að það hefði 

áhrif á sambandið en 18 að það hefði engin áhrif (Sandra Anne Marie Vachon, 2007, bls. 18). 

Það er svipuð útkoma og kom í ljós hjá kennurum og starfsfólki í níu leikskólum á Akureyri 

(Anna Egilsson og Elsa Rut Róbertsdóttir, 2010, bls. 32). Af 128 þátttakendum sögðust 65 

ekki vita hvort tilkynning hefði áhrif á samband við foreldra, 40 sögðu að það hefði áhrif og 

23 töldu að það hefði engin áhrif. Það kom þó ekki fram hjá þeim sem töldu að tilkynning 

hefði áhrif á sambandið hvernig áhrif það hefði, þ.e.a.s. jákvæð eða neikvæð. Fram kemur í 

verklagsreglum um tilkynningarskyldu leik- grunn- og framhaldsskóla til barnaverndarnefnda 
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að foreldrar skuli að jafnaði látnir vita ef tilkynna þarf um þá og gera þeim grein fyrir að 

starfsmenn skóla séu að fylgja lagaskyldu sinni (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 2). Í samtali 

við foreldra þarf að koma fram að málið snýst um velferð barnsins og stuðning við það og 

fjölskyldu þess fremur en ásökun í þeirra garð og að markmiðið sé að leita lausna og veita 

viðeigandi stuðning. 

 

3.6.4 Samstarf leikskóla og barnaverndar 

Niðurstöður úttektar sem gerð var á samstarfi Leikskóla Reykjavíkur og Barnaverndar 

Reykjavíkur árið 2002–2003 voru þær að samstarf leikskóla og barnaverndar hefði verið lítið 

sem ekkert undangengin ár (Anna María Jónsdóttir, 2006, bls. 21). Svo virtist sem hindranir á 

þessu samstarfi væru vegna vanþekkingar á starfssviðum og að togstreita hamlaði 

samskiptum. Atriði sem koma skýrt fram sem hindrun á samskiptum voru mismunandi 

lagaumhverfi, vöntun á upplýsingum, trúnaður við foreldra, óskýr hlutverk leikskóla í 

barnaverndarmálum og mikil áhersla á foreldrasamstarf. Í B-Ed könnun, þar sem starfsfólk 

leikskóla var m.a. spurt um reynslu sína af samstarfi við barnavernd, kom í ljós að ekki var 

mikið samstarf á milli þessara stofnana (Hildur Rún Björnsdóttir, 2008, bls. 18). Starfsfólk 

leikskólanna hafði ekki mikla reynslu af samstarfi við barnavernd en þeir sem hana höfðu 

töldu reynsluna neikvæða eða höfðu enga skoðun á samstarfinu. Þagnarskylda 

barnaverndarstarfsmanna var talin helsta ástæða þessarar neikvæðu reynslu. 

Önnur algengasta skýringin sem leik- og grunnskólakennarar í Bandaríkjunum gáfu á 

að þeir tilkynntu ekki grun um ofbeldi eða vanrækslu gegn barni til barnaverndar var sú 

skoðun þeirra að barnavernd myndi ekki koma barninu til hjálpar (Kenny, 2001, bls. 89). 

Svipaða sögu var að segja í rannsókn sem gerð var á Írlandi meðal fagfólks sem starfar með 

börnum (Horwath, 2007, bls. 1290,1292). Þar var niðurstaðan sú að ýmsir þættir hefðu áhrif 

þegar tekin væri ákvörðun um hvort tilkynna skyldi mál til barnaverndar. Einn þessara þátta 

voru hugmyndir fólks um hlutverk barnaverndar og lýstu sumir þátttakendur yfir prirringi og 

reiði vegna skorts á viðbrögðum hennar vegna tilkynninga. Þátttakendum fannst einnig sem 

þeir hefðu lítið vald eða stjórn á aðstæðum eftir að hafa tilkynnt til barnaverndar. Fleiri 

rannsóknir hafa verið gerðar á reynslu kennara á samstarfi þeirra við barnaverndaryfirvöld. 

Þegar starfsfólk í 112 leikskólum í Svíþjóð var spurt um reynslu sína af því að tilkynna mál til 

barnaverndar hafði rúmlega helmingur þess verið ánægt með hvernig brugðist var við 

tilkynningunni en tæplega helmingur þess var mjög óánægt (Sundell, 1997, bls. 98). Þeir 

starfsmenn sem voru óánægðir sögðu að óánægjan stafaði fyrst og fremst af skorti á endurgjöf 

frá félagsráðgjöfum barnaverndar. 
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Ofangreindar niðurstöður rannsókna benda til þess að samstarfi leikskóla og 

barnaverndar sé ábótavant. Þó kemur fram í barnaverndarlögum að öllum þeim sem afskipti 

hafa af málefnum barna sé skylt að hafa samstarf við barnaverndaryfirvöld og að 

barnaverndaryfirvöld skuli einnig leitast við að hafa gott samstarf við þessa sömu aðila 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002, 20. grein). Í verklagsreglum sem Skóladeild Akureyrarbæjar 

(2008) lét útbúa á grunni verklagsreglna um tilkynningarskyldu leik- grunn- og 

framhaldsskóla til barnaverndarnefnda kemur einnig fram að ef óvissa ríki um hvort tilkynna 

skuli mál sé góð regla að hafa samband við barnaverndarstarfsmann og leita ráða. Lög og 

reglur gera ráð fyrir því að starfsmenn þessara stofnana geti og skuli hafa samstarf sín á milli. 

Þó virðist eitthvað koma í veg fyrir að þau tækifæri séu nýtt betur og benda Webb og 

Vulliamy (2001, bls. 73) á að að samkvæmt niðurstöðum úr rannsókn þeirra sem gerð var 

meðal 303 skólastjóra og kennara í leik- og grunnskólum sé þörf á að auka tækifæri til 

samstarfs við barnavernd. Þannig fái bæði starfsfólk skólanna og barnaverndar tækifæri til að 

skilja betur menningu, gildi og forgangsröðun hverra annarra. 

 

3.7 Samantekt 

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á Íslandi á ofbeldi gegn börnum. Þó kom í ljós í 

rannsókn sem gerð var á þekkingu og skilningi barna og unglinga á ofbeldi á heimilum að um 

25% þeirra þekktu einhvern sem varð fyrir ofbeldi á heimili sínu. Í annarri rannsókn gáfu 

niðurstöður til kynna að um fimmta hvert barn á grunnskólaaldri hefði sætt líkamlegu ofbeldi 

á heimili, um þriðjungur taldi sig hafa sætt andlegu ofbeldi í og tæplega einn af hverjum tíu 

greindi frá kynferðislegu ofbeldi í einhverri mynd. 

Markmið barnaverndarlaga er að tryggja börnum sem búa við óviðunandi aðstæður 

nauðsynlega aðstoð og hafa barnaverndarnefndir það hlutverk að taka á móti tilkynningum. 

Barnaverndarlögin leggja ríka skyldu bæði á almenning og sérstaklega þá sem hafa með börn 

að gera í starfi sínu að tilkynna til barnaverndarnefnda. Verklagsreglur um tilkynningarskyldu 

leik- grunn- og framhaldsskóla til barnaverndarnefnda gera ráð fyrir að starfsmenn þessara 

stofnana meti hvort ástand, líðan eða umönnun barns sé þannig háttað að tilkynna eigi um það 

til barnaverndarnefndar þar sem barnið býr. Tilkynna skal um grun, ekki aðeins staðfestar 

sannanir. Ákveðið verklag þarf að vera hjá hverjum skóla um hvernig tilkynnt er til 

barnaverndarnefndar og getur það t.d. verið skólastjóri sem kemur tilkynningunni á framfæri. 

Samkvæmt skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd (SOF) skiptast misfellur á 

umönnunar- og uppeldisskilyrðum barna í tvo flokka, ofbeldi og vanrækslu. 
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Þær ástæður sem helst hafa komið fram í rannsóknum á tilkynningarhegðun þeirra sem 

koma að uppeldi og menntun barna eru; a) vanþekking á tilkynningarskyldunni, b), ónóg 

þekking á einkennum ofbeldis og vanrækslu, c) viðkvæmni í samskiptum við foreldra, og d) 

að samstarfi barnaverndar og leikskóla sé ábótavant. 

 Í næsta kafla verður skoðað hvert hlutverk leikskólans, kennara og skólastjóra er þegar 

kemur að vernd barna. Fjallað verður um lagaumgjörð leikskólans, aðalnámskrá og þær 

lagalegu og siðferðilegu skyldur sem hvíla á starfsfólki leikskóla. Að auki verða skoðaðar 

tölur frá Barnaverndarstofu þar sem fram kemur fjöldi tilkynninga sem berast frá leikskólum 

miðað við aðrar fagstéttir sem lögum samkvæmt ber að tilkynna til yfirvalda ef grunur vaknar 

um að barn verði fyrir ofbeldi eða vanrækslu. 
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4 Umgjörð leikskólans 

Markmið með leikskólastarfi og hlutverk leikskólastjóra og leikskólakennara er skilgreint í 

aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 29–31) og einnig í 

lögum um leikskóla nr. 90/2008. Í barnaverndarlögum er lögð áhersla á að börn eigi rétt á 

vernd og umönnun og er markmið laganna að börn sem búa við óviðunandi aðstæður fái 

nauðsynlega aðstoð (Barnaverndarlög nr. 80/2002, 1. og 2. grein). 

 

4.1 Leikskólinn 

Árið 2010 voru alls 18.961 barn í leikskólum á Íslandi (Hagstofan, 2012a). Heildarfjöldi 

tilkynninga sem bárust til barnaverndarnefnda árið 2010 voru 9259. Ef skoðaðar eru 

tilkynningar sem bárust frá opinberum aðilum má sjá að flestar tilkynningar komu frá lögreglu 

eða 4617 (49.9%), frá grunnskólum, sérfræðiþjónustu skóla og fræðslu- og skólaskrifstofum 

906 (9.8%), frá læknum, heilsugæslu og sjúkrahúsum 640 (6.9%), öðrum 

barnaverndarnefndum 195 (2.1%), frá þjónustumiðstöðvum og starfsmönnum félagsþjónustu 

152 (1.6%) og 131 (1,4%) komu frá leikskólum og dagforeldrum. Af þeim tilkynningum sem 

bárust barnaverndarnefndum voru 1016 sem vörðuðu börn á aldrinum 0–5 ára 

(Barnaverndarstofa 2012, bls. 68–73). 

Á Íslandi er leikskólinn fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegrar menntunar 

einstaklinga og er leikskólaaldurinn mikilvægur tími náms og þroska. Leikskólinn á í 

samstarfi við foreldra að kappkosta að fylgjast með og efla alhliða þroska allra barna, veita 

þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og stuðla að öryggi þeirra og vellíðan. Leggja skal 

áherslu á styrkleika barna og hæfni og þörf þeirra fyrir vernd og leiðsögn fullorðinna. 

Leikskólum ber að sinna forvarnarstarfi með því að stuðla markvisst að velferð barna og 

farsælli skólagöngu þeirra. Starfsfólk leikskóla skal grípa til viðeigandi ráðstafana ef þörf 

krefur þannig að öll börn fái sem best notið sín miðað við þroska og þarfir hvers og eins 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 32). Samkvæmt 20. grein barnaverndarlaga 

er öllum þeim sem stöðu sinnar og starfa vegna hafa afskipti af málefnum barna skylt að hafa 

samstarf við barnaverndaryfirvöld. Einnig skulu barnaverndaryfirvöld leitast við að eiga gott 

samstarf við þessa aðila (Barnaverndarlög nr. 80/2008). 

 Ein af þeim fagstéttum sem hafa þá skyldu að tilkynna til barnaverndaryfirvalda ef 

grunur leikur á að barn verði fyrir ofbeldi eða vanrækslu eru kennarar. Það sést þó á 
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framangreindum tölum Barnaverndarstofu að kennarar í leikskólum eru sú fagstétt sem fæstar 

tilkynningar berast frá þrátt fyrir að vera í góðri aðstöðu til að koma auga á ef barn býr við 

óviðunandi uppeldisaðstæður. 

 

4.2 Kennarinn 

Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Kennarastéttin spannar mörg hlutverk í 

skólakerfinu, s.s. kennslu, stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknir og þróunarstörf. Gæði 

menntunar og árangur skólakerfisins byggist fyrst og síðast á vel menntaðri og áhugasamri 

fagstétt kennara á öllum skólastigum. Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri 

starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um 

nemendur, menntun þeirra og velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að námi og 

aukinni hæfni barna og ungmenna. Á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla 

þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, 

örva starfsgleði þeirra og efla frjóa hugsun. Kennarar leiðbeina börnum og ungmennum í 

námi og mati á því og vinna að því að þeir tileinki sér heilbrigða lífshætti. Þeir leitast við að 

skapa góðan skólabrag, réttlátar vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11). 

Einn þáttur í því að huga að velferð barna er að kennarar fylgist með því að börn búi 

við viðunandi uppeldisskilyrði. Í krafti starfs síns hafa kennarar mikil samskipti við börn, 

fylgjast með þroska þeirra, heilsu, veikindum eða álagi og geta því orðið varir við ef börn 

verða fyrir ofbeldi eða vanrækslu. Kennarar þurfa líka að vera tilbúnir að láta viðeigandi aðila 

vita ef þá grunar að svo sé. Kennarar hafa bæði löglega, sem og siðferðilega skyldu til að 

tilkynna grun um ofbeldi eða vanrækslu gegn barni. Fram kemur í 6. grein siðareglna kennara 

að þeir skuli vinna gegn fordómum, einelti og öðru ranglæti sem nemendur verða fyrir 

(Kennarasamband Íslands, 2011). 

Þrátt fyrir að kennarar séu í góðri aðstöðu til að uppgötva og tilkynna grun um ofbeldi 

eða vanrækslu gegn börnum virðist vera sem þeir bregðist stundum þeirri skyldu sinni. Það 

kom t.d. í ljós í rannsókn sem gerð var í Ástralíu á meðal 296 kennara barna á aldrinum 5–11 

ára að of sjaldan væri tilkynnt þegar grunur vaknaði um ofbeldi eða vanrækslu gegn barni 

(Goebbels, Nicholson og De Vries, 2008, bls. 947). Niðurstöður sýndu að um 15% 

kennaranna sögðust aldrei hafa tilkynnt þrátt fyrir grun og 2/3 hluti þeirra sögðust ekki hafa 

tilkynnt í fleiri en einu tilviki þar sem grunur vaknaði. Svipaðar niðurstöður komu fram í B-

Ed könnun sem gerð var í níu leikskólum á Akureyri (Anna Egilsson og Elsa Rut 

Róbertsdóttir, 2010, bls. 39). Þar hafði grunur um að barn sætti ofbeldi eða vanrækslu vaknað 
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hjá um 64% starfsfólks en af þeim hafði um fjórðungur tilkynnt þann grun til barnaverndar. Í 

könnun Söndru Anne Marie Vachon (2007, bls. 15–18) meðal starfsfólks leikskóla á Selfossi 

hafði grunur vaknað hjá töluvert færri eða 39% þátttakenda. Hlutfall þeirra sem grunað hafði 

að barn sætti ofbeldi eða vanrækslu og tilkynntu um það var um 54%, eða 18 af 33 

einstaklingum. Í þessum tveimur íslensku könnunum kemur fram töluverður munur bæði hvað 

varðar fjölda þeirra sem grunur hafði vaknað hjá að barn byggi við ofbeldi eða vanrækslu og 

svo þeirra sem tilkynntu þann grun til barnaverndar. Bandarísk rannsókn sýndi að um 

fjórðungur af 197 kennurum í leik- og grunnskólum hafði tilkynnt allavega einu sinni þann 

tíma sem þeir höfðu verið við kennslu en 2/3 þeirra hafði aldrei tilkynnt (Kenny, 2001, bls. 

86). Af þeim 44 kennurum sem tilkynnt höfðu mál til barnaverndar voru átta sem einnig 

sögðust hafa sleppt því þó grunur hefði leikið á að barn yrði fyrir ofbeldi eða vanrækslu. Þá 

greindu 11% kennaranna frá því að komið hefðu upp tilvik þar sem þeir töldu að barn yrði 

fyrir ofbeldi eða vanrækslu en tilkynntu ekki. Sænsk rannsókn (Sundell, 1997, bls. 93) leiddi í 

ljós að á meðal 3737 barna í leikskólum vaknaði grunur leikskólakennara um ofbeldi eða 

vanrækslu í 3% tilfella. Af þeim voru einungis 37% tilkynnt til barnaverndarnefnda þrátt fyrir 

að lög þar í landi geri ráð fyrir að tilkynna allan grun til barnaverndar. Svipaðar tölur komu í 

ljós í rannsókn Svensson og Janson (2008, bls. 28–29) sem einnig var gerð meðal sænskra 

leikskólakennara. Þar hafði starfsfólk grunað að barn sætti ofbeldi eða vanrækslu í 2% tilfella 

af 3100 börnum en af þeim voru einungis 30% tilkynnt til barnaverndar. 

Þessar rannsóknir sýna að verulega skortir á að kennarar láti vita þegar þá grunar að 

barn verði fyrir ofbeldi eða vanrækslu. Fram hefur komið að ýmsar ástæður valda því að ekki 

er tilkynnt, s.s. ónóg þekking á tilkynningarskyldunni og á einkennum ofbeldis og vanrækslu. 

Það hlýtur því að vera mikilvægt að skólastjórinn, sem faglegur leiðtogi skólasamfélagsins, 

stuðli að því að kennarar og annað starfsfólk sé upplýst um tilkynningarskylduna og fái 

fræðslu um einkenni ofbeldis og vanrækslu gegn börnum. 

 

4.3 Skólastjórinn 

Eins og komið hefur fram þá sýna niðurstöður rannsókna að nokkuð vantar uppá þekkingu 

starfsfólk bæði á einkennum ofbeldis og vanrækslu og tilkynningarskyldunni. Rannsóknir 

hafa einnig sýnt að oft tilkynnti starfsfólk ekki þrátt fyrir grun um að barn yrði fyrir ofbeldi 

eða vanrækslu og að aukin fræðsla í þessum málaflokkum gæti leitt til meiri þekkingar og 

öryggis starfsfólks í að tilkynna mál til barnaverndar. Í B-Ed könnuninni sem gerð var í 

leikskólum á Akureyri kom fram að um 73% starfsfólks var ekki upplýst um einkenni ofbeldis 

og vanrækslu af hálfu yfirmanna sinna þegar það hóf störf og aðeins um helmingur þess var 
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upplýstur um tilkynningarskyldu sína (Anna Egilsson og Elsa Rut Róbertsdóttir, 2010, bls. 

37–38). Í könnuninni kom einnig fram að aðeins um helmingur starfsfólksins taldi það vera í 

verkahring leikskólastjóra að tilkynna mál til barnaverndar. Í könnuninni sem gerð var á 

Selfossi töldu aftur á móti meirihluti starfsfólksins eða um 84% að það væri í verkahring 

leikskólastjórans að tilkynna (Sandra Anne Marie Vachon, 2007, bls. 15).  

Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla er hlutverk leikskólastjóra m.a. að vera faglegur 

leiðtogi og í forystu um þróun metnaðarfulls leikskólastarfs (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 31). Hann á að leiða lýðræðislegt samstarf ólíkra hópa 

sem starfa innan leikskólans, stuðla að jafnrétti og uppbyggilegum samskiptum með velferð 

barna að markmiði. Það er hlutverk leikskólastjóra að sjá til þess að farið sé eftir aðalnámskrá 

leikskóla og enn fremur lögum og reglugerðum sem snerta leikskólann. Í 5. grein laga um 

leikskóla nr. 90/2008 segir m.a. að leikskólastjóri stjórni daglegum rekstri og starfi leikskóla 

og gæti þess að leikskólastarf sé í samræmi við lög, reglugerðir, aðalnámskrá leikskóla, 

skólanámskrá og önnur gildandi fyrirmæli. Leikskólastjóri stuðlar að samstarfi milli foreldra, 

starfsfólks leikskóla og annars fagfólks með velferð barna að markmiði. Eins og fram hefur 

komið þá ber öllum þeim sem stöðu sinnar og starfa vegna hafa afskipti af málefnum barna 

skylt að hafa samstarf við barnaverndaryfirvöld (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Í MA-

rannsókn sem gerð var meðal 211 leikskólastjóra sögðust 33% leikskólastjóranna vera í 

reglulegu samstarfi við barnaverndarnefndir en tæplega 57% þeirra sögðust ekki vera í neinu 

reglulegu samstarfi við barnaverndarnefndir (Sigrún Steinsdóttir, 2011, bls. 61). Það virðist því 

vera að töluvert skorti á samstarf milli þessara stofnana og eins og fram hefur komið þá gætir 

ákveðins vantrausts í garð barnaverndar af hálfu starfsfólks skóla. 

Í grein sem Payne (1991, bls. 2,5) birti í fagtímariti skólastjóra á Bretlandi fyrir 20 

árum kom fram það álit hennar að skólastjórar gegndu mikilvægu hlutverki þegar kæmi að því 

að taka þátt í að efla vernd barna gegn ofbeldi og vanrækslu t.d. með því að styrkja starfsmenn 

í því að tilkynna. Greinarhöfundur taldi að mörg börn væru örugg í dag vegna þess að 

skólastjóri, kennarar eða aðrir fullorðnir einstaklingar voru næmir á hegðun barnsins, hlustuðu 

og brugðust síðan við með því að tilkynna málið til barnaverndar. Payne taldi að ef skólastjóri 

brygðist þeirri skyldu sinni að tilkynna grun um vanrækslu eða ofbeldi til 

barnaverndaryfirvalda væri það ekki bara faglega og siðferðilega rangt heldur einnig í 

andstöðu við lög.  

Fram kemur í verklagsreglum um tilkynningarskyldu leik- grunn- og framhaldsskóla 

til barnaverndarnefnda að ákveðið verklag þarf að vera hjá hverjum skóla um hvernig tilkynnt 

er og hver gerir það og að það geti t.d. verið skólastjóri (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 1). Í 
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samantekt á rannsóknum sem gerðar hafa verið á ástæðum þess að kennarar bregðast þeirri 

skyldu sinni að tilkynna kom fram að í flestum tilfellum geti það verið af hinu góða að 

tilkynna grun sinn til yfirmanns áður en tilkynnt er (Alvarez, Kenny, Donohue og Carpin, 

2004, bls. 565). Þó voru margir kennarar óvissir um hvað skyldi gera ef ágreiningur væri á 

milli stjórnanda og þess sem tilkynnti til hans um hvort tilkynna ætti eða ekki til 

barnaverndar. Það sem einnig kom fram t.d. í rannsóknum Hazzard (1994, bls. 291) og Kenny 

(2001, bls. 89) var að kennurum þætti yfirmaður þeirra ekki vera styðjandi í því að tilkynna. Í 

verklagsreglum um tilkynningarskyldu leik- grunn og framhaldsskóla til barnaverndarnefnda 

segir að gert sé ráð fyrir að tilkynnt sé í nafni stofnunar og að tilkynning sé á ábyrgð hennar 

en ekki einstakra starfsmanna. Þrátt fyrir að verklag skólans geri ráð fyrir ákveðnu ferli innan 

stofnunarinnar getur einstakur starfsmaður einnig tilkynnt til barnaverndarnefndar. Þá er 

tilkynningin frá viðkomandi starfsmanni og nýtur hann þá ekki nafnleyndar 

(Barnaverndarstofa, 2006, bls. 2). 

Í áðurnefndri grein Payne (1991, bls. 3) sagðist hún telja að sumir skólastjórar 

skimuðu stundum tilkynningar frá kennurum og sigtuðu jafnvel út tilfelli sem þeir 

persónulega ályktuðu að ættu ekki við rök að styðjast, þrátt fyrir bæði lagalega og siðferðilega 

skyldu þeirra um að tilkynna allar ábendingar sem fram kæmu til viðeigandi stofnana. Payne 

taldi að ýmsar ástæður gætu verið fyrir því að skólastjórar væru tregir til að tilkynna. Hún 

nefndi t.d. að tilkynning gæti haft áhrif á samband og samskipti skólans og fjölskyldunnar og 

einnig gæti það gerst að sá sem tilkynntur væri brygðist reiður við og beindi reiði sinni að 

skólastjóranum. Hafa skal í huga að þessi grein er rituð fyrir 20 árum og eflaust ýmislegt 

breyst frá þeim tíma. En burtséð frá því þá eru svona ákvarðanir rangar. Lögin eru alveg skýr 

þar um og þeim er sérstaklega ætlað að koma í veg fyrir að þeir sem hafa tilkynningarskyldu 

taki persónulegar ákvarðanir eða rannsaki mál þar sem grunur leikur á ofbeldi. Lögin leggja 

þá ábyrgð á sérfræðinga sem eru með menntun á þessu sviði að rannsaka þessi erfiðu mál. 

Skólastjóri sem fær ábendingu um að barn búi við ofbeldi, en hefur samt sem áður þá 

persónulega skoðun að svo sé ekki, verður samkvæmt lögum að tilkynna. Eins og fram kemur 

í verklagsreglum um tilkynningarskyldu leik- grunn- og framhaldsskóla til 

barnaverndarnefnda skal tilkynna um grun, ekki aðeins staðfastar sannanir. Síðan er það 

barnaverndarnefnd og/eða starfsmenn hennar sem meta hvort grunur sé nægilega rökstuddur 

og taka ákvörðun um frekari könnun í framhaldi af því (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 1). 

Mikilvægt er að skólastjóri sé styðjandi við starfsfólk þegar það greinir frá því að 

grunur leiki á að barn sem er í þeirra umsjá verði fyrir ofbeldi eða vanrækslu og tilkynni málið 

til barnaverndaryfirvalda. Einnig ættu skólastjórar að leggja áherslu á að starfsfólki sé 
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kunnugt um lög og verklagsreglur sem gilda um tilkynningar, útvega starfsfólki fræðslu í 

þessum þáttum ásamt fræðslu um einkenni ofbeldis og vanrækslu. Þá er samstarf 

leikskólastjóra við barnavernd nauðsynlegt til að vinna sem best að málefnum barna. 

 

4.4 Samantekt 

Á Íslandi er leikskólinn fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegrar menntunar 

einstaklinga. Leikskólaaldurinn er mikilvægur tími náms og þroska. Í samstarfi við foreldra á 

leikskólinn að kappkosta að fylgjast með og efla alhliða þroska allra barna, veita öllum 

börnum hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og stuðla að öryggi þeirra og vellíðan. 

Árið 2010 voru alls 18.961 barn í leikskólum á Íslandi. Heildarfjöldi tilkynninga sem 

bárust til barnaverndarnefnda árið 2010 voru 9259. Af þeim voru 1016 sem vörðuðu börn á 

aldrinum 0–5 ára en aðeins 131 tilkynning kom frá leikskólum og dagforeldrum. 

Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Fagmennska kennara byggist á 

sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara 

snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð. Einn þáttur í því að huga að velferð barna er 

að kennarar fylgist með því að börn búi við viðunandi uppeldisskilyrði. Kennarar hafa bæði 

löglega, sem og siðferðilega skyldu til að tilkynna grun um ofbeldi eða vanrækslu gegn barni.  

Þrátt fyrir að kennarar séu í góðri aðstöðu til að uppgötva og tilkynna grun um ofbeldi eða 

vanrækslu gegn börnum virðist vera sem þeir bregðist stundum þeirri skyldu sinni. 

Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla er hlutverk leikskólastjóra m.a. að vera faglegur 

leiðtogi og í forystu um þróun metnaðarfulls leikskólastarfs. Hann á að leiða lýðræðislegt 

samstarf ólíkra hópa sem starfa innan leikskólans, stuðla að jafnrétti og uppbyggilegum 

samskiptum með velferð barna að markmiði. Það er hlutverk leikskólastjóra að sjá til þess að 

farið sé eftir aðalnámskrá leikskóla og enn fremur lögum og reglugerðum sem snerta 

leikskólann. Fram kemur í verklagsreglum um tilkynningarskyldu leik- grunn- og 

framhaldsskóla að ákveðið verklag þarf að vera hjá hverjum skóla um hvernig tilkynnt er til 

barnaverndarnefndar og hver gerir það og að það geti t.d. verið skólastjóri. Ef skólastjóri 

bregst þeirri skyldu sinni að tilkynna grun um vanrækslu eða ofbeldi til barnaverndaryfirvalda 

er það ekki bara faglega og siðferðilega rangt heldur einnig í andstöðu við lög. 

Þegar hér er komið sögu vakna spurningar um hvernig reynsla leikskólastjóra á 

Akureyri er af tilkynningum til barnaverndar vegna gruns um að barn verði fyrir ofbeldi eða 

vanrækslu. Til að varpa ljósi á það og auka skilning á hvaða atriði hafa áhrif á hvort ákvörðun 

er tekin um að tilkynna mál til barnaverndar voru tekin viðtöl við sex leikskólastjóra á 

Akureyri. 
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5 Rannsóknin 

Markmiðið rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu leikskólastjóra af tilkynningum til 

barnaverndar vegna ofbeldis eða vanrækslu gegn börnum. Rannsóknarspurningarnar voru: 

Hver er reynsla leikskólastjóra af tilkynningum til barnaverndar vegna ofbeldis eða 

vanrækslu gegn börnum? 

Hvaða þættir geta haft áhrif á hvort tilkynnt er eður ei þegar grunur vaknar um ofbeldi 

eða vanrækslu gegn barni? 

 

5.1 Undirbúningur og framkvæmd 

Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst í janúar 2012 með lestri á fræðiefni sem tengdist 

viðfangsefninu s.s. rannsóknir sem gerðar hafa verið um ofbeldi og vanrækslu gegn börnum, 

barnaverndarlög, tilkynningarskyldu starfsfólks leikskóla og fleira. Þegar 

rannsóknarspurningin var mótuð var fengið samþykki skóladeildar Akureyrarbæjar fyrir 

rannsókninni og einnig var hún tilkynnt til Persónuverndar. Rannsóknaráætlun var síðan 

unnin í janúar og febrúar. 

Áður en rannsóknin hófst var haft samband við sex leikskólastjóra með tölvupósti þar 

sem þeim var gerð grein fyrir tilgangi hennar og leitað eftir þátttöku þeirra. Fimm 

leikskólastjórar svöruðu strax og samþykktu þátttöku en einn baðst undan. Því var haft 

samband við einn til viðbótar og samþykkti hann þátttöku. Viðtölin fóru öll fram í leikskólum 

viðkomandi leikskólastjóra og tóku þau að meðaltali um 45 mínútur. Í upphafi viðtals var 

þátttakendum afhent kynningarblað með helstu upplýsingum um rannsóknina þar sem fram 

kom meðal annars tilgangur hennar, rannsóknaraðferð og upplýsingar um trúnað og 

þagmælsku (sjá fylgiskjal I). Öll viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda. 

Unnið var við skrif fræðilegs kafla samhliða afritun og greiningu viðtala í mars, apríl 

og maí, vinna við umræðukafla fór fram í maí og lokafrágangur og skil voru 29. júní 2012. 

 

5.2 Rannsóknaraðferð 

Til að svara rannsóknarspurningunni varð fyrir valinu sú aðferðafræði sem oftast er notuð til 

að skoða veruleika sem er háður persónulegri upplifun einstaklinga sem er eigindleg 

aðferðafræði. Í eigindlegri aðferðafræði er úrtak ákveðið og viðtöl (eða aðrar aðferðir s.s. 

athuganir) tekin við einstaklinga sem hafa upplifun af því sem verið er að rannsaka. 
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Nauðsynlegt er að rannsakendur geti sett sig inn í hugarheim og umhverfi þeirra einstaklinga 

sem rætt er við. Viðtölin eru yfirleitt skráð frá orði til orðs og rannsakandinn greinir þau síðan 

eftir þemum og innihaldi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 220–223). Aðferðin felur einnig í 

sér heimildasöfnun frá gögnum sem til eru um rannsóknarefnið eða efni tengt því. Sjónarmið 

þátttakenda eru endurspegluð og dregnar eru ályktanir af þeim en eigindleg aðferð hefur ekki 

alhæfingargildi (Taylor og Bogdan, 1998). Að lokum ritar rannsakandinn skýrslu um 

rannsóknina og þá niðurstöðu sem úr henni fékkst. Eigindleg aðferðafræði auðveldar leit að 

einstaklingsbundnu munstri og mæla má hugtök eins og ánægju, sjálfsmynd, bjartsýni o.fl. 

sem erfitt væri að mæla með tölfræði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 223–227). 

Notuð voru hálfopin viðtöl en þau byggja á ákveðnum spurningum en eru á sama tíma 

opin svo hægt sé að breyta útaf spurningaröðinni eða forminu ef svör eða frásögn viðmælenda 

gefa tilefni til. Umræðuefnið er þannig ákveðið fyrirfram en innihald samræðnanna ekki 

(Kvale, 1996, bls 124; Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 73). Viðtalsramminn (sjá fylgiskjal II) sem 

notast var við byggði á ákveðnum spurningum án þess að vera bundinn of mikilli festu þar 

sem það getur hindrað að viðmælandi tjái sig frjálst og þannig hindrað samræður. Hins vegar 

getur skýrt afmarkaður viðtalsrammi gert gagnagreiningu auðveldari. Rannsakandi gætti þess 

að umræðuefnið væri viðfangsefni rannsóknarinnar en stýrði umræðum ekki umfram það 

(Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 75–76). 

 

5.2.1 Úrtak 

Heimfærsla á niðurstöðum rannsókna sem fengnar eru á afmörkuðum hópi einstaklinga yfir á 

stærri heild er einn meginþáttur í rannsóknarstarfi. Því er mikilvægt að velja á réttan hátt þann 

afmarkaða hóp sem ætlunin er að byggja rannsóknina á þannig að hann gefi sem besta mynd 

af heildarhópnum sem álykta á um (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 51). 

Í þessari rannsókn voru viðmælendur valdir með tilgangsúrtaki og voru þátttakendur valdir 

með tilgang rannsóknarinnar í huga (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 252). Ekki var farið í 

það fyrirfram að kanna reynslu hvers og eins af rannsóknarefninu þar sem rannsakandi áleit 

að allir sem starfað hafa sem leikskólastjórar hefðu einhverja reynslu af viðfangsefninu, þó 

mismunandi væri. Viðtöl voru tekin við sex leikskólastjóra á Akureyri, allt konur. Þær höfðu 

allar starfað sem leikskólastjórar í meira en 10 ár og var meðalstarfsaldur þeirra 14,6 ár. 

Nafnleyndar var gætt við úrvinnslu gagna og því var nöfnum viðmælenda breytt og fengu þær 

nöfnin Tinna, Lilja, Petra, Sunna, Fríður og Ingunn. 
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5.3 Greining gagna 

Greining gagna fór fram samhliða gagnaöflun og voru viðtölin afrituð orðrétt upp strax að 

loknu viðtali. Unnið var samkvæmt merkingargreiningu Kvale (1996, bls. 192–196) um 

greiningu gagna. Hann gerir grein fyrir fimm mögulegum aðferðum í því skyni; samþjöppun, 

flokkun, söguskoðun, túlkun og greiningu í sérstöku augnamiði. Notuð var samþjöppun við 

greiningu gagna sem fól í sér að rannsakandi leitaði að meginþáttum í viðtölunum, greindi 

þætti sem gengu í gegnum gögnin og dró ályktanir um merkingu þeirra. Síðan var 

heildarmynd dregin fram af hverjum þætti, allar niðurstöður bornar saman og ályktanir 

dregnar. Þetta var gert með það að markmiði að tryggja réttmæti greiningarinnar. 

Rannsakandi gaf sér góðan tíma í að hlusta á viðtölin, ritvinna þau, lesa yfir og ígrunda áður 

en greining hófst með það í huga að finna þá meginþætti sem fram komu í viðtölunum. Síðan 

voru þeir meginþættir dregnir fram og mikilvægustu atriðunum raðað saman í eina 

heildarmynd og reynt að fá niðurstöðu í hver lykilatriðin voru í frásögn viðmælendanna. 

 

5.4 Réttmæti  

Réttmæti í rannsóknum segir til um hvort rannsóknin sýni það sem henni er ætlað og 

áreiðanleiki vísar til þess samræmis sem er í rannsóknarniðurstöðum (Kvale, 1996, bls. 88). 

Mikilvægt er í lok viðtals að draga saman helstu efnisatriði, einkum ef aðeins er um eitt viðtal 

við hvern viðmælanda að ræða. Staðfesta má réttmæti samtímis með því að spyrja 

viðmælanda hvort hann sé sammála túlkun rannsakanda og hvort hann vilji bæta einhverju við 

samantektina. Rannsakandi túlkar svo enn frekar samræður við frekari úrvinnslu samtalsins. 

Leitast má við að tryggja réttmæti með því að staðfesta hjá viðmælanda skilning rannsakanda 

á því sem fram kom í viðtali. Lesendum er einnig gert betur kleift að átta sig á réttmæti 

rannsóknargagna með því að setja fram beinar tilvitnanir í rannsóknargögn (Helga Jónsdóttir, 

2003, bls. 78–80). Í eigindlegum rannsóknum þarf að sýna fram á að niðurstöður standist. Til 

þess að svo sé er oft reynt að afla gagna frá fleiri en einum aðila og er það ein leið eigindlegra 

rannsakenda til að nálgast áreiðanleika (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 232–233). 

Til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar reyndi ég að láta eigin skoðanir og viðhorf 

ekki koma fram í niðurstöðum. Einnig sendi ég þátttakendum samantekt á því sem haft er eftir 

þeim í niðurstöðum og fékk staðfestingu á því að skilningur minn og túlkun á því sem fram 

kom væri í samræmi við frásögn þeirra. 
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5.5 Siðferðileg atriði 

Hægt er að skipta rannsóknarferli í sjö skref sem eru: undirbúningur, rannsóknarsnið, viðtöl, 

afritun, greining, staðfesting og birting/skrif niðurstaðna. Í öllum þessum skrefum þarf 

rannsakandi að hafa í huga ákveðin siðferðileg atriði. Hann þarf að vera trúr tilgangi 

rannsóknar, tryggja trúnað við viðmælanda og trúnað og hollustu við skráningu úr 

munnlegum heimildum yfir í ritaðan texta. Við greiningu viðtals þarf að huga að því hve djúp 

og gagnrýnin greiningin er og hvort viðmælandi hafi eitthvað um það að segja hvað og 

hvernig haft er eftir honum. Huga þarf að trúnaði og þær afleiðingar sem birting getur haft 

fyrir viðmælandann eða þá stofnun sem hann stendur fyrir (Kvale, 1996, bls. 110–111). 

Þannig þarf rannsókn sem á að standa undir nafni að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki síður 

en aðferðafræðilegar. Meðrannsakandi á t.d. rétt á að vita í hverju þátttaka felst, hvernig 

upplýsingar verða birtar og að honum sé heimilt að draga þátttöku sína til baka hvenær sem er 

í rannsóknarferlinu (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 161–163). 

Í kynningarbréfi (sjá fylgiskjal I) sem viðmælendur fengu áður en rannsóknin hófst 

komu þessar upplýsingar fram ásamt því að nöfnum þeirra yrði breytt í afrituninni þannig að 

ekki yrði hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga. Að auki er 

ekki gefinn upp nákvæmur starfsaldur hvers og eins til að tryggja enn betur að ekki sé hægt að 

rekja svör þeirra. Öllum gögnum við viðmælendur var eytt að lokinni úrvinnslu þeirra. 
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6 Niðurstöður 

Meginniðurstaða rannsóknarinnar sýndi að fáar tilkynningar bærust frá leikskólum til 

barnaverndar vegna gruns um einhvers konar ofbeldi eða vanrækslu gegn börnum. 

Niðurstöður sýndu einnig að leikskólastjórar væru varkárir að tilkynna mál til barnaverndar 

og að fjöldi mála væri ekki lýsandi fyrir þann fjölda sem hefði átt að tilkynna. Sú mikla nánd 

sem skapaðist við foreldra leikskólabarna virtist hafa áhrif í þá átt að síður væri tilkynnt, 

starfsfólk væri oft í ráðgjafahlutverki gagnvart foreldrum og gengi stundum langt í að aðstoða 

þá áður en ákveðið væri að tilkynna. Ótti við að bera rangar sakir á fólk virtist einnig hafa 

áhrif á ákvarðanir starfsfólks og vildi það vera visst um að full ástæða væri til að tilkynna til 

barnaverndar. Grunur um að barn byggi við ófullnægjandi uppeldisskilyrði virtist ekki nægja. 

Skortur á samstarfi við barnavernd var einnig talin ástæða fárra tilkynninga frá leikskólum. 

Leikskólastjórarnir töldu færni og öryggi starfsfólks í að greina ástæður til tilkynninga 

og þekking þess á einkennum ofbeldis og vanrækslu nokkuð góða. Fram kom að menntun og 

starfsreynsla hefði áhrif þar á og töldu leikskólastjórar að kennarar og starfsfólk með langan 

starfsaldur væri öruggara en ófaglærðir. 

Allir viðmælendurnir töldu að betra væri að hafa foreldra með sér í málum sem 

vörðuðu hvers kyns misbrest sem yrði í uppeldi barna en höfðu reyndar ekki reynslu af 

alvarlegri brotum þar sem foreldri var gerandi í máli. 

Samstarf við barnavernd virtist nokkuð gott en leikskólastjórarnir vildu auka 

samstarfið enn frekar, t.d. með því að fá ráðgjafa barnaverndar á reglulega fundi með 

starfsfólki leikskólanna. Þeir töldu að það myndi efla öryggi starfsfólk, bæði til að tilkynna 

mál og einnig til að hringja í starfsfólk barnaverndar og leita sér ráðgjafar. Það kom ítrekað 

fram hjá öllum viðmælendum að skortur á upplýsingum frá barnavernd vegna mála sem 

tilkynnt hefðu verið skapaði óöryggi meðal starfsmanna. 

Hér á eftir verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Þemun sem komu í ljós 

við úrvinnslu viðtalanna voru: Reynsla leikskólastjóra af tilkynningum til barnaverndar, atriði 

sem hafa áhrif á tilkynningarhegðun, öryggi og þekking starfsfólks, aðkoma foreldra og 

samvinna leikskóla og barnaverndar. Notuð var samþjöppun við greiningu gagna en það fól í 

sér að rannsakandi leitaði að meginþáttum í viðtölunum, greindi þætti sem gengu í gegnum 

gögnin og dró ályktanir um merkingu þeirra. Síðan var heildarmynd dregin fram af hverjum 
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þætti, allar niðurstöður bornar saman og ályktanir dregnar. Þetta var gert með það að 

markmiði að tryggja trúverðugleika greiningarinnar. 

Fyrst verður sagt frá reynslu leikskólastjóra af fjölda tilkynninga og hvort þeir töldu 

þær lýsandi fyrir þann fjölda sem þyrfti að tilkynna. Síðan verður fjallað um atriði sem 

leikskólastjórar töldu hafa áhrif á að svo fáar tilkynningar bærust frá leikskólum. Þá verður 

greint frá því hvernig leikskólastjórar upplifðu öryggi starfsfólks við að greina ástæður sem 

bæri að tilkynna til barnaverndar, þekkingu þess á einkennum ofbeldis og vanrækslu gegn 

börnum og einnig þekkingu þess á verklagsreglum um tilkynningarskylduna og 

barnaverndarlögum. Fjallað verður um aðkomu foreldra vegna tilkynninga frá leikskólum 

með tilliti til þess hvort leikskólastjórar töldu að tilkynning gæti haft áhrif á samstarf foreldra 

og starfsfólks og að lokum greint frá reynslu leikskólastjóra af samvinnu við barnavernd. 

 

6.1 Reynsla leikskólastjóra af tilkynningum til barnaverndar 

Hér var spurt um hve lengi viðmælandi hefði starfað sem leikskólastjóri og hve mörg mál 

hann hefði tilkynnt á þeim árum. Einnig var spurt hvort viðmælandi teldi að þær tilkynningar 

sem bærust frá leikskólanum væru lýsandi fyrir þann fjölda sem hefði í raun átt að tilkynna. 

Fram kom hjá öllum leikskólastjórunum að þeir hefðu sjaldan tilkynnt mál til barnaverndar, 

einn hafði aldrei tilkynnt, og að málin væru sennilega ekki lýsandi fyrir þann fjölda sem hefði 

þurft að tilkynna. Nokkrir leikskólastjóranna nefndu að það væri gott að vera búin að fá 

verklagsreglur um tilkynningarskyldu starfsfólks leikskóla og að reglurnar innihéldu góðar 

leiðbeiningar fyrir starfsfólkið. Í verklagsreglum barnaverndar kemur fram að hver skóli skuli 

hafa ákveðnar verklagsreglur um hver það er sem tilkynnir til barnaverndar ef grunur leikur á 

að barn búi við óviðunandi aðstæður (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 1). Fram kom að flestir 

leikskólastjórarnir töldu það sitt hlutverk að tilkynna en þó væri það oftast gert í samráði við 

starfsfólk. 

Tinna taldi að hún hefði að meðaltali tilkynnt eitt mál á ári til barnaverndar. Henni 

fannst umræða og þekking orðin meiri um þessi mál og fólk óhræddara við að vekja máls á 

því ef barn byggi við óviðunandi aðstæður. Tinna hafði þetta að segja um reynslu sína af 

tilkynningum til barnaverndar: 

Það eru komin upp undir 8-10 barnaverndarmál sem hafa komið upp í 

leikskólanum ásamt tveggja til fjögurra mála sem komu með börnunum frá 

öðrum sveitarfélögum. Það má segja að það sé að jafnaði eitt mál á ári. 

Mér finnst hafa orðið breyting núna síðustu ár í þá átt að við erum 

gagnrýnni ... og vinnubrögð kannski orðin faglegri ... fólk er orðið 

óhræddara við að gera eitthvað í málunum af því að við vitum orðið meira 
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... umræðan er orðin bara meiri og fólk er þá kannski ekki eins ragt við að 

vekja máls á að barn sé kannski vanrækt. 

 

Lilja virtist gera sér grein fyrir því að ástæða hefði verið til að tilkynna um tilfelli til 

barnaverndar oftar en gert væri, en um leið sagði hún að starfsfólkið virtist sjaldan hafa 

áhyggjur af börnunum. Hún sagði: 

... það eru merkilega oft ekki tilkynningar ... ég man eftir tveimur. 

Örugglega hefði það mátt vera meira ... það er ekki mjög oft sem starfsfólk 

kemur til mín og viðrar áhyggjur sínar af börnum. 

 

Petra hafði ekki mikla reynslu af því að tilkynna mál til barnaverndar. Hún sagðist einnig 

halda að tilfellin sem tilkynnt hefðu verið væru ekki lýsandi fyrir þann fjölda sem hefði þurft 

að tilkynna: 

Reynsla mín hún er að það eru mjög fá skipti þar sem ég hef tilkynnt ... ég 

gæti trúað að það væri teljandi á fingrum annarrar handar. Ég er alls ekki 

viss um að fjöldinn sé lýsandi, ég held að það sé ekki. 

 

Sunna var sammála Lilju og Petru og var sannfærð um að of sjaldan væri tilkynnt. Sjálf hafði 

hún tilkynnt fá mál til barnaverndar en var ekki með nákvæma tölu yfir hve mörg tilfelli það 

voru. Sunna sagði: 

Síðustu sex árin þá man ég eftir þremur til fjórum tilkynningum .... Ég held 

að við tilkynnum frekar of lítið en of mikið ... ég er alveg sannfærð um það 

... ég held að það sé ennþá þannig í dag að við tilkynnum frekar of fá heldur 

en of mörg. 

 

Svar Fríðar var á svipuðum nótum og Lilju, Petru og Sunnu nema hún vísaði í það að mikil 

áhersla væri lögð á að vinna með foreldrum, hjálpa þeim áður en farið væri lengra og oft 

dygði það. Fríður hafði fimm til sex sinnum tilkynnt mál til barnaverndar. Ingunn hafði aldrei 

tilkynnt mál sem leikskólastjóri til barnaverndar vegna gruns um ofbeldi eða vanrækslu gegn 

barni. Þegar hún velti þessum málum fyrir sér þá fannst henni það skrýtið og taldi að mál 

hefðu farið í gegn hjá henni sem hefði átt að tilkynna. Ingunn sagði: 

Reynsla mín á þessum árum er bara mjög lítil ... já hún er afskaplega 

fátækleg af sjálfum tilkynningunum ... ég hef aldrei tilkynnt sem skólastjóri 

.... Maður veit það ekki það er svo erfitt að segja til um það en maður þarf 

alltaf að búa við þá tilfinningu að það séu þarna mál sem að hafa farið í 

gegn ... manni finnst það svo skrýtið ef það eru engar tilkynningar eins og 

hérna ... það hlýtur eitthvað að hafa farið í gegn, það bara hlýtur að vera. 

 

Allir leikskólastjórarnir höfðu litla reynslu af tilkynningum til barnaverndar vegna gruns um 

að barn væri vanrækt eða sætti ofbeldi. Þegar þeir veltu því fyrir sér voru þeir sammála um að 

málin væru ekki lýsandi fyrir þann fjölda sem hefði átt að tilkynna. 
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6.2 Atriði sem hafa áhrif á tilkynningarhegðun 

Ljóst var af svörum leikskólastjóranna að fáar tilkynningar höfðu borist frá leikskólunum til 

barnaverndar vegna gruns um að barn byggi við óviðunandi uppeldisskilyrði. Viðmælendurnir 

voru sammála um að of fá mál væru tilkynnt og að það væri umhugsunarvert og ástæða til að 

velta fyrir sér hvað ylli. Ýmislegt var nefnt sem leitt gæti til þess að svo fáar tilkynningar 

bærust frá leikskólum. Tveir leikskólastjóranna töldu að það gæti verið sú nánd sem skapaðist 

við foreldra barna í leikskólum og þrír viðmælendanna nefndu að leikskólinn væri oft í 

ráðgjafahlutverki, starfsfólk væri stanslaust að aðstoða fólk. Þegar spurt var nánar út í hvernig 

þetta ráðgjafahlutverk birtist nefndu þeir t.d. uppeldislega fræðslu, ráðgjöf um hvert foreldrar 

gætu leitað vegna fjárhagsvandræða og einnig að leikskólinn lánaði börnum oft fatnað ef hann 

vantaði. Hræðsla við að bera fólk röngum sökum og skortur á samstarfi við barnavernd voru 

líka taldar ástæður þess hve fáar tilkynningar bærust frá leikskólunum. Þegar Lilja var spurð 

hverjar hún teldi ástæður fárra tilkynninga frá leikskólanum sagði hún að samskiptin við 

foreldrana hefði áhrif þar á. Hún taldi líka að málin þyrftu að vera alvarleg ef tilkynna ætti til 

barnaverndar án þess að skilgreina nánar hvað fælist í því að vera nógu alvarlegt. Hjá Lilju 

kom fram að starfsfólk ætti stundum erfitt með að horfast í augu við að barn yrði fyrir ofbeldi 

eða vanrækslu og einnig að það væri hrætt við að bera fólk röngum sökum. Lilja sagði: 

Ég held að það sé alltaf þetta að vera nálægt foreldrunum, maður vilji 

halda góðu foreldrasamstarfi og ég held að þetta þurfi að vera töluvert 

alvarlegt til að gera eitthvað ... en auðvitað á maður að gera það fyrst að 

leiðbeina og svona ... en kannski erum við svolítið þolinmóð. Ég held að 

þetta sé bara eitthvað sem við viljum að sé ekki til ... við viljum helst ekki sjá 

það. Svo er það óttinn við falska tilkynningu, það spilar inní. 

 

Petra taldi að skortur á samstarfi við barnavernd væri aðalástæða fárra tilkynninga frá 

leikskólum, aukið samstarf myndi skila sér í auknum fjölda tilkynninga, eða eins og hún 

sagði: 

Ég held að það vanti í raun svona miklu nánara og betra samband og 

samstarf, upplýsingamiðlun á milli barnaverndarinnar og leikskólanna, ég 

held að það sé kannski bara stóra málið ... að fá meiri fræðslu og fá þessi 

andlit inní skólana bæði til að kynna starfsemina og bara byggja upp þetta 

traust sem þarf að vera bara svona til að fólk hreinlega leggi í frekar að 

senda inn tilkynningar eða hringja og fá upplýsingar. 

 

Sunna sagði að ekki væri talið nægilegt að grunur léki á að barn yrði fyrir ofbeldi eða 

vanrækslu til að láta barnavernd vita. Starfsfólk vildi vera öruggt og rannsakaði því málin 

sjálft betur. Hjá Sunnu, eins og hjá Lilju, kom því líka fram hræðslan við að bera fólk röngum 

sökum. Í verklagsreglum barnaverndar um tilkynningarskyldu kemur fram að nægilegt sé að 
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grunur sé fyrir hendi. Það eigi svo að vera í verkahring þeirra sem starfa hjá barnavernd að 

taka ákvörðun um hvort grundvöllur sé fyrir nánari athugun (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 1). 

Hjá Sunnu kom einnig fram að sú nánd sem skapaðist við foreldra gæti haft áhrif í þá átt að 

ekki væri tilkynnt og að starfsfólkið væri mikið í því að aðstoða foreldrana. Hún sagði: 

Þetta er bara það að í leikskólunum þá kannski byrjar að vakna svona 

grunur og þú vilt vita aðeins að þetta sé ekki ... þú ert ekki að tilkynna ef 

það er grunur og þú ert svona óviss ég held að við viljum vera svona 

öruggar og rannsaka betur ... við erum í svo nánum tengslum við foreldrana 

... erum alltaf að hjálpa foreldrunum. 

 

Fríður kom líka inn á þá vissu sem þyrfti að vera til staðar um mál áður en þau væru tilkynnt, 

að ekki væri nóg að hafa grun: 

Maður þarf að vera viss, nema að það sé bara eitthvað alveg pottþétt mál 

sem að verður bara að fara strax, þá náttúrulega gerirðu það strax, en með 

svona vafamál þá finnst mér að þú þurfir svona aðeins að.... 

 

Um ástæður fárra tilkynninga sagði Ingunn: 

Starfsfólk er búið að vera svo lengi í að vera ráðgefandi fyrir foreldra ... við 

höldum alltaf að við ætlum að bjarga heiminum. 

 

Ingunn taldi einnig að ekki væri nóg að hafa grun til að tilkynna mál til barnaverndar og að 

tilhneiging væri til að rannsaka tilfelli áður en þau væru tilkynnt. Hjá Ingunni kom fram, eins 

og hjá Lilju og Sunnu, hræðsla við að bera fólk röngum sökum. Ingunn hafði þetta að segja: 

... hvort þetta er óöryggi ... maður hefur alltaf þessa rannsóknartilfinningu 

að maður eigi að passa sig að bera ekki sakir á fólk sem kannski reynast 

rangar ... við erum alltaf stanslaust að aðstoða fólk ... og við höldum alltaf 

að við getum gert þetta. Fólk hefur alltaf þessa tilhneigingu sko út á hvað 

ætlar þú að tilkynna ... við dettum svolítið í þetta könnunarhlutverk ... 

kannski erum við að festast í svona þessari rannsóknarvinnu en við viljum 

held ég geta sagt hvað það er sem við erum að tilkynna ... þú þarft að hafa 

aðeins meir en einhverja tilfinningu ... þetta stoppar okkur af. 

 

Hagur barnsins er samt sem áður leiðarljós í þessum málum eða eins og Tinna sagði: 

... það þarf að hugsa um hver er hagur barnsins, er þörf á því að við gerum 

þetta eða ekki ... en það er erfitt. 

 

Ákveðins óöryggis gætti meðal leikskólastjóranna í því að tilkynna mál til barnaverndar þegar 

grunur lék á að barn yrði fyrir vanrækslu eða ofbeldi. Þeir töldu að grunur um að slíkt ætti sér 

stað væri ekki næg ástæða til að tilkynna og vildu rannsaka mál betur áður en það væri gert. 

Einn leikskólastjórinn taldi að starfsfólk leikskóla væri jafnvel að festast um of í 

rannsóknarvinnu. Ein skýringin á ástæðum fárra tilkynninga frá leikskólum var hræðslan við 

að bera rangar sakir á foreldra. 
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6.3 Öryggi og þekking starfsfólks 

Eins og fram hefur komið gætti ákveðins óöryggis í því að tilkynna grun um ofbeldi eða 

vanrækslu á barni til barnaverndar. Leikskólastjórarnir voru því spurðir um hversu öruggt þeir 

teldu starfsfólk vera þegar kæmi að því að greina ástæður til að tilkynna grun um ofbeldi eða 

vanrækslu gegn börnum. Einnig var spurt um þekkingu starfsfólks á einkennum ofbeldis og 

vanrækslu ásamt þekkingu þess á tilkynningarskyldunni og barnaverndarlögum. 

Fram kom að leikskólastjórarnir töldu misjafnt hve öruggt starfsfólks væri að greina 

ástæður til að tilkynna grun um vanrækslu og ofbeldi, það færi nokkuð eftir menntun og 

starfsreynslu. Þeir töldu að kennarar og þeir sem höfðu langa starfsreynslu væru öruggari en 

ófaglærðir eða starfsfólk með litla starfsreynslu. Það sama átti við um þekkingu starfsfólks á 

einkennum ofbeldis og vanrækslu. Hjá tveimur viðmælendum kom fram að starfsfólk hefði 

sótt námskeið á vegum Blátt áfram samtakanna (sjá http://www.blattafram.is/) um verndun 

barna og töldu að það hefði aukið þekkingu þess og vitund fyrir þessum málum. 

Verklagsreglur og barnaverndarlög voru í starfsmannahandbókum leikskólanna og þar gat 

starfsfólk lesið sér til um verklagsreglur vegna tilkynningarskyldu leikskóla og um einkenni 

ofbeldis og vanrækslu. Tveir leikskólastjóranna töldu að það gerðist að starfsfólk sæi ekki eða 

lokaði augunum fyrir því að barn yrði fyrir vanrækslu eða ofbeldi. Ástæðan var talin sú að 

sumum þætti tilhugsunin um að einhver beitti barn ofbeldi svo hræðileg að viðkomandi gæti 

ekki horfst í augu við það. 

Tinna taldi að öryggi starfsfólks í að greina ástæður til tilkynninga væri nokkuð góð 

hjá kennurum og því starfsfólki sem væri búið að starfa lengi. Tilkynningarskyldan og 

barnaverndarlög væru til staðar í starfsmannahandbók og þar gæti starfsfólk lesið sér til um 

eftir hvaða einkennum ætti að leita og fleira. Tinna sagði: 

Það er auðvitað misjafnt en hjá föstu kennurunum og þeim sem eru búnir að 

vera finnst mér vera nokkuð gott ... það eru svona tvö ár síðan ég fór að 

setja það inn í upphafssamtal að benda á tilkynningarskylduna sérstaklega, 

þegar verið er að lesa starfsmannahandbókina ... við erum náttúrulega með 

öll þessi gögn inni í starfsmannahandbók og starfsfólk á að lesa. Það er 

þetta með að lesa gögnin ... það stendur í þessu eftir hverju þú átt að leita ... 

en hvort menn eru að ná því eða ekki það get ég ekki staðhæft um ... þetta er 

svo falið ... það er erfitt að staðhæfa hvort fólk hafi þetta þó að það lesi sér 

til. 

 

Hjá Lilju kom líka fram að öll gögn væru til staðar í starfsmannahandbók en að sennilega 

gætti smá óöryggis í að greina ástæður til tilkynninga. Fram kom að starfsfólk hefði farið á 

námskeið og fengið fræðslu um einkenni ofbeldis og vanrækslu en þó væru það aðallega 

http://www.blattafram.is/
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deildarstjórar og kennarar. Ófaglært starfsfólk eða starfsfólk sem hafði verið stutt í starfi sækti 

síður námskeið. Lilja sagði: 

Já, ja ég hugsa að það sé svolítið óöryggi sko ... þó að maður sé að fara yfir 

þessar verklagsreglur og þetta er í starfsmannahandbókinni og allir hafa 

aðgang að ... ég hef talað um sérstaklega með að þagnarskyldan sé rofin ef 

að um með tilkynningar ... það er ekki farið mjög djúpt í það en ég segi þeim 

að þetta sé þarna og bið fólk að lesa sér til ... svo hefur maður náttúrulega 

alltaf annað slagið tekið kynningar á starfsmannafundum ... þær hafa farið 

dálítið á námskeið og fengið fræðsluna um þetta allavega deildarstjórar og 

einhverjir leikskólakennarar en kannski síður þessi sem eru búin að vera 

styttra og þessir ungu ómenntuðu ... ég setti nú öll svona helstu lögin í 

starfsmannahandbókina. 

 

Hjá Petru, líkt og hjá Lilju, kom fram að kennararnir höfðu farið á námskeið og fengið 

fræðslu um þessi mál. Hún taldi starfsfólk meira vakandi yfir líkamlegum og andlegum 

einkennum ofbeldis og vanrækslu barna eftir að hafa fengið kynningu á verklagsreglum 

barnaverndar fyrir starfsfólk leikskóla. Fram kom hjá henni að vanræksla í sambandi við 

fatnað barns væri atriði sem starfsfólk væri ekki að tilkynna. Starfsfólkið hefði mikla samúð 

með barni og foreldrum þegar málum væri þannig háttað og aðstoðaði með því að lána barni 

fatnað. Petra sagði: 

... en í sambandi við ofbeldi eða hérna vanrækslu af öðrum toga þá finnst 

mér nú fólk vera meira vakandi eftir að það var farið að kynna þessar 

verklagsreglur betur fyrir starfsfólki og við fórum að fá námskeið .... allir 

deildarstjórar og allt fasta kennaraliðið er búið að fara á námskeið þannig 

að fólk er meira meðvitað um þessi líkamlegu og andlegu einkenni. Það fær 

náttúrulega starfsmannahandbók og þar eru þessar verklagsreglur bara 

mjög skýrar. Lögin eru ekki í handbókinni en það er bara vísað til þeirra og 

í sambandi við tilkynningarskylduna. 

 

Sunna áleit starfsfólk nokkuð öruggt í þessum þáttum eða eins og hún orðaði það: 

Jú, mér finnst þær dálítið flottar í þessu .... Ég er ekki að segja að starfsfólk 

þekki allt sem að er en þau eru allavega viljug til að skoða þegar það er 

eitthvað sem ... þannig að það er vakandi fyrir því myndi ég halda. Við erum 

bara með þetta í starfsmannahandbókinni sem að allir lesa einu sinni á ári 

og þar kemur þetta allt fram. Þau er ekki í handbókinni barnaverndarlögin, 

þau eru annars staðar. 

 

Fríður sagðist halda að öryggi og þekking starfsfólks í að greina ástæður til tilkynninga væri 

gott. Hún sagði að starfsfólk tæki eftir ef hegðun barna færi að breytast en þó væri ástæða til 

að vera meira vakandi. Einnig væri svolítið misjafnt eftir starfsfólki hvort það væri vakandi 

yfir einkennum ofbeldis eða vanrækslu, sumir tækju þetta mjög alvarlega en aðrir sæju ekki 

neitt. Fríður hafði þetta að segja: 
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Já, það held ég ... mér finnst að við þurfum samt að vera meira vakandi en 

fólk er misjafnt, sumir taka þetta rosalega alvarlega og aðrir bara svona sjá 

ekki neitt ... svo sér maður alveg ef að börnum fer að líða eitthvað illa ... 

eins og ef hegðunin er að breytast. Við förum sem sagt yfir ferlið, 

tilkynningarferlið og það allt saman. Já, lögin er í starfsmannahandbókinni 

þannig að starfsfólk á að vita. 

 

Hjá Ingunni, eins og hjá Tinnu, kom fram að svo virtist sem starfsreynsla hefði töluvert að 

segja í sambandi við öryggi starfsfólks í að greina ástæður til tilkynninga. Einnig kom fram 

hjá henni að sumir lokuðu jafnvel á þessi mál þar sem tilhugsunin um að einhver beitti barn 

ofbeldi væri þeim hreinlega ofviða, eða eins og Ingunn sagði: 

Það er náttúrulega misjafnt en ég er mjög heppin að hafa marga kennara 

sem eru með mjög langa starfsreynslu ... ég held að reynslan komi svolítið 

ofan á námið ... svo fer það líka bara eftir því hvað fólk er opið fyrir þessum 

málum, ég veit um kennara sem eru ... tilhugsunin um það að einhver beiti 

börn ofbeldi ... þeim finnst það svo hryllilegt að þeir geta ekki einu sinni 

hugsað í þá átt, þeir loka bara á það vegna þess að það er þeim svo 

algjörlega óskiljanlegt ... þetta eru svo ofboðslegar tilfinningar sem koma 

þarna ... þegar við endurnýjum handbókina okkar þá förum við í gegnum 

þessi lög og reglugerðir. 

 

Einn leikskólastjórinn sagðist ræða sérstaklega um tilkynningarskylduna þegar starfsmaður 

hæfi störf. Aðrir bentu starfsfólki á að í starfsmannahandbók leikskólans væri hægt að lesa sér 

til um verklagsreglur og um einkenni vanrækslu og ofbeldis. Almennt virtist þekking og 

öryggi starfsfólks í að greina ástæður til tilkynninga nokkuð góð og einnig á einkennum 

ofbeldis og vanrækslu. Þó sögðust leikskólastjórar álíta að kennarar og þeir sem starfað höfðu 

lengi stæðu betur að vígi í þessum málum en þeir sem væru ómenntaðir og/eða með litla 

starfsreynslu. 

 

6.4 Aðkoma foreldra 

Eins og komið hefur fram virðist nánd starfsfólks leikskólanna við foreldra hafa nokkuð að 

segja um hve fáar tilkynningar bárust til barnaverndar. Ótti við að samband við foreldra versni 

og einnig hræðsla við viðbrögð foreldra vegna tilkynningar voru atriði sem fram komu hjá 

viðmælendum. Leikskólastjórarnir voru því spurðir um reynslu þeirra af samskiptum við 

foreldra eftir að tilkynning hefði borist frá leikskólanum. 

Upplifun leikskólastjóra á samskiptum við foreldra eftir að hafa tilkynnt mál til 

barnaverndar virtist nokkuð misjöfn en þó voru flestir sammála um að samskipti hefðu jafnvel 

styrkst eftir á og foreldrar leitað meira en áður til starfsfólk. Eins virtist skipta verulegu máli 

að ræða við foreldra áður en tilkynnt væri en það hafði verið gert í þeim málum sem 
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viðmælendur höfðu tilkynnt. Því höfðu viðmælendur ekki reynslu af því að tilkynna foreldra 

til barnaverndar án vitneskju þeirra þar um. 

Þegar spurt var um reynslu leikskólastjóra af samskiptum við foreldra eftir að tilkynning 

bærist frá leikskólanum sagði Tinna að fólk hefði almennt verið þakklátt og ánægt með 

stuðninginn en að það væri stundum erfitt fyrst eftir að tilkynnt væri. Petra nefndi hugtakið 

grýla í tengslum við barnavernd þegar rætt var um samskipti foreldra og starfsfólk eftir að 

tilkynning bærist frá leikskólanum til barnaverndar: 

Mér fannst samskiptin ekki breytast .... Ég held að það hvað barnaverndin 

er fjarlæg eitthvað og svona hvernig hún virkar sem svona einhver grýla, í 

hugum margra þá er þetta svona stóri dómur og þú ferð ekkert þangað með 

svona venjuleg vandamál ... nema náttúrulega ef það eru einhver svona 

alvarlegri mál, ef það er eitthvað líkamlegt þá er maður náttúrulega ekkert 

að ræða það áður við foreldrana. 

 

Sunna nefndi líka hugtakið grýla í tengslum við barnavernd. Það virtist því stundum vera 

þannig að leikskólatjórarnir teldu að foreldrum þætti barnavernd vera af hinu slæma. Þó kom 

fram hjá Sunnu að þegar búið væri að útskýra og ræða við foreldra um að verið væri að úvega 

þeim hjálp þá litu þeir þetta öðrum augum: 

Það er bara ofsalega misjafnt eftir því út af hverju þetta er og hvað um er 

að vera. Það hefur einhver áhrif hvort foreldrar vita af tilkynningunni ... 

eftir því hvernig þetta er borið á borð ... ef maður reynir að kynna þetta 

þannig að fólk er að fá hjálp það er verið að hjálpa þeim, þetta er ekki 

grýla, þetta er jákvætt að fá þessa aðstoð þá held ég smám saman að fólk sé 

bara sátt við þetta. Þetta er bara eðlilegt að við gerum þetta, þetta er hluti 

af okkar starfi. 

 

Fríður sagði samband við foreldra gott eftir að tilkynnt hefði verið og að það skipti máli að 

umgangast foreldrana eins og áður: 

 ... það hefur bara verið gott ... þetta er svolítið undir manni sjálfum komið, 

fer ég í einhverja vörn eða er ég bara áfram eðlileg við foreldrana. 

 

Ingunn hafði aldrei tilkynnt mál sem leikskólastjóri en hafði reynslu af því þegar hún starfaði 

sem leikskólakennari. Hún upplifði að foreldrar urðu mjög reiðir en taldi skipta máli hvers 

eðlis tilkynningin væri. Hún sagðist álíta að þetta jafnaði sig þegar frá liði og að foreldrar 

leituðu meira til starfsfólks eftir á. Ingunn orðaði þetta svona: 

 ... það var mikil reiði og sko svona læti en það jafnaði sig fljótt ... það getur 

skipt máli hvort búið er að ræða við foreldra áður...ég held að viðbrögðin 

geti verið öðruvísi hvort þú ert að tilkynna af því að þú hugsar ekki nógu vel 

um barnið eða að þú sért að misþyrma barninu ... ég held að þetta jafni sig 

... það hefur frekar styrkst ef eitthvað er ... foreldri leitar meira til starfsfólks 

eftir á þannig að ég er ekki viss um að þetta skemmi neitt nema þá kannski 

tímabundið. 
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Svo virtist sem samskipti við foreldra héldust að öllu jöfnu óbreytt þótt tilkynnt væri til 

barnaverndar og jafnvel að samskipti yrðu betri. Það virtist hafa jákvæð áhrif ef búið var að 

ræða við foreldra áður en tilkynning fór frá leikskólanum og einnig skipti máli hvers eðlis 

tilkynning var. Tveir leikskólastjóranna nefndu að það væri alveg undir þeim sjálfum komið 

hvernig samskipin þróuðust, ef þeir kæmu eðlilega fram við foreldrana þá ættu samskiptin að 

haldast óbreytt. 

 

6.5 Samstarf leikskóla og barnaverndar 

Leikskólastjórarnir voru spurðir um reynslu sína af samvinnu starfsfólks leikskóla og 

barnaverndar. Það má segja að þessi spurning hafi verið sú sem gaf ítarlegustu svörin en 

einnig fléttaðist umræða um barnavernd inn í svör viðmælendanna í öðrum spurningum 

rannsóknarinnar. Spurt var hvernig viðmælendum þætti ferlið vera eftir að tilkynnt væri og 

hvort eitthvað mætti betur fara í því ferli. Einn leikskólastjórinn taldi að ein ástæða fárra 

tilkynninga frá leikskólum væri lítið samstarf barnaverndar og leikskóla. Öllum 

leikskólastjórunum fannst þó samstarf og samband við barnavernd nokkuð gott og hægt væri 

að fá ráðgjöf og leita til þeirra með mál. Það sem kom þó endurtekið fram var óvissa um 

hvernig málum væri háttað eftir að tilkynning bærist frá leikskólanum. Leikskólastjórarnir 

vildu vera betur upplýstir um málin, ekki endilega hvað nákvæmlega væri verið að gera, 

heldur hvort málið væri opið, í vinnslu eða lokið. Það kom líka fram að þeir vildu fá ráðgjafa 

frá barnavernd meira inn í leikskólana með fræðslu og einnig til að byggja upp traust. Talið 

var að ef starfsfólk leikskólanna þekkti andlit þeirra sem starfa í barnavernd gæti það leitt til 

þess að starfsfólk yrði öruggara við að tilkynna mál og hringja og leita sér ráðgjafar. Nokkrir 

leikskólastjóranna nefndu að það gæti verið góð leið að koma á ákveðnum fundum með 

starfsfólki leikskólanna og fulltrúum barnaverndar til að efla samstarf og samvinnu. Eða eins 

og Fríður sagði: 

... ef að við ætlum að vinna saman að velferð barnanna þá þurfum við 

náttúrulega að tala saman líka. 

 

Tinnu fannst að bæta þyrfti upplýsingastreymi milli leikskólans og barnaverndar og að of 

mikil leynd hvíldi yfir málum sem tilkynnt hefðu verið. Hún furðaði sig á af hverju starfsfólk 

leikskólans mætti ekki vita hvort mál væri enn í vinnslu og vildi fá að vita þegar máli væri 

lokað. Tinna taldi að með því að finna faglega leið í tengslum við trúnað barnaverndar myndi 

styrkur starfsfólks leikskólans aukast í því að tilkynna mál. Henni fannst samt samskiptin góð 

og sagði að kennarar gætu leitað ráðgjafar hjá starfsmönnum barnaverndar. Tinna sagði: 
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Það er margt sem þarf að vinna betur í sambandi við upplýsingastreymi og 

vitneskju beggja aðila um hvar mál eru stödd ... hvers vegna þessi mikla 

leynd, af hverju megum við ekki fá að vita að mál sé enn í gangi. Stundum 

höldum við að mál sé enn í gangi og þeir eru búnir að að loka því og við 

vitum ekkert. En auðvitað þegar málin eru í gangi þá eru fundir og í sjálfu 

sér góð samskipti ... kennarar hér hafa getað talað við ráðgjafana á 

fjölskyldudeild. Það er þetta að leita til þeirra er mjög gott... hins vegar vil 

ég sjá bættar upplýsingar þegar mál eru komin í farveg, ég vil að við fáum 

að vita þegar barnavernd er búin að sleppa af málinu og barnið er enn 

hérna hjá okkur ... það er eitthvað sem að trúnaðurinn er að hefta svolítið 

mikið, það hlýtur að vera hægt að finna faglega leið í þessu með einhverjum 

einföldum samskiptum ... bara þannig að starfsfólk fái styrk af því að jú það 

er búið að skila sér sem ég gerði. 

 

Lilja talaði líka um trúnaðinn sem starfsfólk barnaverndar væri bundið í tengslum við 

upplýsingar til leikskólans. Hún sagði samstarfið ekki mikið en að eflaust gæti leikskólinn 

líka verið duglegri í að leita sér ráðgjafar hjá starfsmönnum barnaverndar. Eða eins og Lilja 

sagði: 

Við höfum fengið góða kynningu og farið aðeins í gegnum verklagsreglur ... 

en já þau hafa náttúrulega skyldur og trúnað ... það hefur ekki verið mikið 

samstarf og örugglega ætti maður að hringja meira og fá ráðleggingar. 

 

Petra vék einnig að trúnaði starfsfólks barnaverndar og hvernig hann virtist hefta 

upplýsingastreymi á milli barnaverndar og leikskólans. Hún vildi einnig fá að vita þegar máli 

væri lokið af hálfu barnaverndar. Petru fannst sem barnaverndin væri nokkuð máttlaus þegar 

kæmi að því að fá upplýsingar um hvernig bregðast skyldi við vafamálum sem upp kæmu í 

leikskólanum. Hugmynd hennar var að fá ráðgjafa frá barnavernd meira inn í leikskólana, 

bæði til ráðgjafar og til að byggja upp ákveðið traust. Petra sagði: 

Ég held að það vanti upplýsingamiðlun á milli barnaverndarinnar og 

leikskólanna ... að fá meiri fræðslu og fá þessi andlit inn í skólana til að 

kynna starfsemina. Menn hafa náttúrulega trúnaðarskyldu að gegna en við 

ættum að fá að vita hvar í ferli málið er. Þegar maður hefur verið að 

hringja til að fá upplýsingar þá finnst mér í rauninni barnaverndin mjög 

máttlaus ... skilaboðin sem maður fær er að það er voða lítið hægt að gera 

... en nú veit ég ekki hversu mikinn mannafla þeir hafa til að sinna þessu eða 

hvernig þau eiga að gera það. Segjum að aðili frá barnaverndinni kæmi inn 

á stjórnendafund t.d. bara einu sinni á önn, það myndi bara hafa mjög góð 

áhrif held ég ... heldur fólki svolítið á tánum. 

 

Sunna tók í sama streng og Petra og nefndi líka þá hugmynd að fá ráðgjafa frá barnaverndinni 

inn í leikskólana á ákveðnum fundum til að ræða saman. Hún sagði það misjafnt hvort 

starfsfólk fengi að vita hvar mál væru stödd hjá barnavernd. Sunna sagði: 

Það er svo voðalega misjafnt eftir því hvernig málin eru og hvar þau eru 

stödd og svona ... við höfum beðið um að fá að vita og það hefur stundum 
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gengið og stundum ekki neitt ... ég vil fá félagsráðgjafa inn á einhverjum 

ákveðnum fundum og ræða það sem við erum að böggast með. 

 

Fríður sagði reynslu sína af samvinnu við barnavernd ekki slæma en nefndi eins og flestir 

viðmælendanna að hún vildi fá að vita hvar mál væru stödd. Hún sagði eins og Sunna að 

stundum fengju þau að vita og stundum ekki um afdrif mála sem tilkynnt hefðu verið frá 

leikskólanum. Fríður orðaði reynslu sína af samvinnu við barnavernd: 

Það sem ég hef upplifað er kannski að þeir mættu koma meira inn í og 

hjálpa fólki. Reynslan er ekkert slæm sko, alls ekki ... en það er þetta að 

stundum veit maður ekki neitt og fær ekki að vita. Þú færð ekkert til baka og 

veist ekki hvort málinu er lokið, hvað hefur verið gert ... það er allt í lagi að 

segja manni þú veist þessu máli er lokið og þá veit maður ... ef að við ætlum 

að vinna saman að velferð barnanna þá þurfum við náttúrulega að tala 

saman líka. 

 

Ingunni fannst samstarf við barnavernd hafa aukist síðustu ár og sagði að starfsfólk 

barnaverndar kæmi á fundi í leikskólanum til ráðgjafar. Henni fannst eins og öðrum 

viðmælendum vanta betra upplýsingastreymi og vildi að gerðir yrðu skýrari ferlar um hvenær 

og hvar mörkin lægju þegar tilkynna ætti mál. Hún nefndi einnig að stundum væri haldið frá 

henni upplýsingum þegar barn byrjaði í leikskólanum þar sem foreldrið væri inni á borði 

barnaverndarnefndar og velti fyrir sér ástæðu þess. Hún taldi að samverkandi verklagsreglur 

leikskólans og barnaverndar gætu bætt upplýsingastreymið. Ingunn sagði: 

Við eigum sérstaklega svona seinni ár meiri samskipti og meira samstarf við 

barnaverndarnefnd og við köllum hana til okkur til ráðgjafar. Ég held að 

væri langsniðugast að fara í samstarf við barnaverndarnefnd og búa til 

svona skýrari ferla ... þetta er óöryggi í okkur við vitum ekki hvenær og hvar 

liggja mörkin og hvenær eigum við að tilkynna ... af því líka okkur finnst 

stundum við fá voðalega litlar upplýsingar, það er voða lokað þarna á milli, 

skiljanlega, ég skil það alveg upp að vissu marki. ...ef að við fáum inn barn 

sem að foreldri er inni á borði hjá barnaverndarnefnd af hverju fáum við 

ekki að vita það, kemur það okkur ekki við ... manni finnst stundum svona 

haldið frá okkur upplýsingum. En það eru örugglega rök fyrir því og þeirra 

verklagsreglur segja það en manni finnst þetta stundum mundi geta liðkað 

til ef það er ekki svona lokað á milli ... og við vitum ekkert, það er óþægilegt 

... það er meira að barnavernd hefur ráðgefandi hlutverk gagnvart okkur 

meira og hefur gert það síðustu ár ... ég held að með verklagsreglum mætti 

bæta þetta og ekki bara með okkar verklagsreglur heldur verklagsreglur 

sem tengjast yfir í barnavernd. 

 

Það kom skýrt fram hjá öllum leikskólastjórunum að skortur væri á upplýsingastreymi vegna 

mála sem leikskólinn hefði vísað til barnaverndar og að það skapaði ákveðið óöryggi hjá 

þeim. Lausnina töldu þeir felast í meira samstarfi og betri upplýsingagjöf og væru fundir með 

ráðgjöfum barnaverndar leið til að efla þessa þætti. Einn leikskólastjórinn taldi samverkandi 



47 

 

verklagsreglur leið til að bæta úr þeim skorti á samstarfi sem virðist á milli barnaverndar og 

leikskóla. Leikskólastjórar höfðu þó skilning á þeim trúnaði sem barnavernd væri bundin en 

töldu hann um leið hafa hamlandi áhrif á samskipti og samvinnu. 
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7 Umræður 

Megintilgangur þessa verkefnis var að kanna reynslu leikskólastjóra af tilkynningum til 

barnaverndar vegna ofbeldis og vanrækslu gegn börnum. Í þessum kafla eru dregnar saman 

helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar fræðilegri umfjöllun. Leitað var svara við 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hver er reynsla leikskólastjóra af tilkynningum til barnaverndar vegna ofbeldis eða 

vanrækslu gegn börnum?  

Hvaða þættir geta haft áhrif á hvort tilkynnt er eður ei þegar grunur vaknar um ofbeldi 

eða vanrækslu gegn barni?  

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru: 

 Leikskólastjórarnir tilkynna sjaldan mál til barnaverndar 

 Leikskólastjórarnir telja að of sjaldan sé tilkynnt um mál til barnaverndar 

 Nánd við foreldra hamlar tilkynningum til barnaverndar 

 Ótti við að bera fólk röngum sökum hamlar tilkynningum til barnaverndar 

 Skortur á samstarfi við barnavernd hamlar tilkynningum til barnaverndar 

 Grunur er ekki talin næg ástæða tilkynningar til barnaverndar 

 Leikskólastjórarnir telja þekkingu starfsfólks á tilkynningarskyldunni góða 

 Leikskólastjórarnir telja þekkingu starfsfólks á einkennum ofbeldis og vanrækslu góða 

 Samstarf við foreldra vegna tilkynninga er gott en hefur áhrif á tilkynningar 

 Samstarf við barnavernd er gott en lítið 

 Vilji er til að efla samstarf leikskóla og barnaverndar 

 

Umræðum um niðurstöður er skipt í fimm kafla; reynsla leikskólastjóra af tilkynningum til 

barnaverndar, ástæður fárra tilkynninga, öryggi og þekking starfsfólks, aðkoma foreldra og 

samstarf leikskóla og barnaverndar. 

 

7.1 Reynsla leikskólastjóra af tilkynningum til barnaverndar  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að leikskólastjórar hafa ekki mikla reynslu af því að 

tilkynna mál til barnaverndar vegna ofbeldis og vanrækslu gegn börnum. Þá kom einnig í ljós 

að þeir töldu fjölda þeirra mála sem þeir höfðu tilkynnt ekki lýsandi fyrir þann fjölda sem 

hefði átt að tilkynna. Það virðist því vera að mál séu ekki tilkynnt jafnvel þó ástæða sé til. Þó 
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kom fram hjá einum viðmælenda að hún teldi að það hefði ... orðið breyting á núna síðustu ár 

í þá átt að við erum gagnrýnni... fólk er orðið óhræddara við að gera eitthvað í málunum ... 

umræðan er orðin bara meiri. Þegar skoðaðar eru tölur frá Barnaverndarstofu sést að reynsla 

leikskólastjóranna af því að tilkynna mál til barnaverndar er í nokkru samræmi við þær en árið 

2010 fengu barnaverndarnefndir alls 1016 tilkynningar sem vörðuðu börn á aldrinum 0-5 ára. 

Af þessum 1016 tilkynningum komu 131 eða 1,4% frá leikskólum og dagforeldrum 

(Barnaverndarstofa, 2012, bls. 70,73). Þetta er í samræmi við það sem kom fram í viðtali sem 

tekið var við þáverandi framkvæmdarstjóra Barnaverndar Reykjavíkur Guðrúnu 

Frímannsdóttur (2005) en hún hafði áhyggjur af því hve litlar upplýsingar bærust um yngsta 

aldurshópinn og hversu fátítt væri að leikskólakennarar tilkynntu um mál. Hún taldi ástæðu til 

að ætla að mörg tilvik væru ekki tilkynnt þó að allt benti til þess að alvarlegur vandi væri á 

ferðinni og barni jafnvel hætta búin. Árið 2010 voru samtals 1083 börn í leikskólum á 

Akureyri (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 2010) og í ársskýrslu Fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar 

(2010, bls. 11) kemur fram að það ár komu fjórar tilkynningar frá öllum leikskólum 

Akureyrarbæjar. Það gerir að meðaltali 0,37 barn sem tilkynnt er um á ársgrundvelli sem er í 

samræmi við þann fjölda sem viðmælendur rannsóknarinnar höfðu tilkynnt um. Það er 

athyglivert hve fáar tilkynningar berast frá leikskólunum og vekur upp spurningar um hvort 

ástæða sé til að ætla að of lítið sé tilkynnt. Alþjóðlegar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

umfangi ofbeldis og vanrækslu hafa sýnt að um 20% kvenna og 5–10% karla hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi sem börn og 25–50% fyrir líkamlegu ofbeldi. Að auki hafa margir sætt 

andlegu ofbeldi eða vanrækslu sem börn (World Health Organization, 2010). Ef hægt er að 

yfirfæra þessar tölur á íslenskt samfélag má sjá að mun fleiri lýsa reynslu sinni af ofbeldi og 

vanrækslu í æsku heldur en tilkynnt er um. Árið 2010 bárust barnaverndarnefndum samtals 

9259 tilkynningar vegna gruns um að barn yrði fyrir ofbeldi eða vanrækslu. Fjöldi barna sem 

tilkynnt var um var 5256 sem þýðir að fleiri en ein tilkynning getur verið á bakvið hvert barn. 

Heildarfjöldi barna á aldrinum 0-18 ára árið 2010 var 85.318 (Hagstofan, 2012b) og því var 

tilkynnt vegna u.þ.b. 6% allra barna á Íslandi til barnaverndarnefnda sem er töluvert lægra 

hlutfall en hlutfall þeirra sem lýsa reynslu sinni af ofbeldi og vanrækslu í æsku samkvæmt 

tölum frá WHO. 

Á þessum tölum má sjá að ekki er samræmi á milli þess sem fram hefur komið í 

rannsóknum á umfangi ofbeldis og vanrækslu gegn börnum og þeim tilkynningum sem berast 

til barnaverndaryfirvalda. Þó er vert að taka fram að fáar íslenskar rannsóknir eru til um 

umfang ofbeldis og vanrækslu gegn börnum og er það verðugur vettvangur rannsókna. Með 

því væri betur hægt að skoða hvort samræmi sé á milli þeirra sem telja sig verða fyrir ofbeldi 
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eða vanrækslu og þeirra tilkynninga sem berast til barnaverndarnefnda. Niðurstöður þessarar 

rannsóknar benda þó til þess að mál séu ekki alltaf tilkynnt þó grunur leiki á að barn verði 

fyrir ofbeldi eða vanrækslu. Kemur það fram í þeim svörum sem viðmælendur gáfu þegar þeir 

voru spurðir hvort fjöldi mála væru lýsandi fyrir þann fjölda sem hefði átt að tilkynna. Þannig 

svaraði einn viðmælenda: Ég er alls ekki viss um að fjöldinn sé lýsandi, ég held að það sé ekki 

og annar sagði: Ég held að við tilkynnum of lítið ... ég er alveg sannfærð um það. 

 Þetta er alvarleg niðurstaða og þó ekki sé hægt að fullyrða að yfirfæra megi svörin yfir 

á alla leikskóla þá benda tölur frá Barnaverndarstofu og Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar því 

miður til þess. En hvað er þá hægt að gera til að stuðla að því að tilkynnt sé um þau mál sem 

ástæða er talin til? Hér á eftir verða skoðaðar betur þær ástæður sem fram komu fyrir því að 

ekki var tilkynnt til barnaverndar þegar grunur lék á að barn byggi við ofbeldi eða vanrækslu.  

 

7.2 Ástæður fárra tilkynninga  

Þegar leikskólastjórarnir veltu fyrir sér atriðum sem hefðu áhrif á hvort mál væri tilkynnt eða 

ekki kom fram að nándin sem skapast við foreldra hefur áhrif, ráðgjafahlutverk starfsfólks 

leikskóla, hræðsla við að bera fólk röngum sökum og skortur á samstarfi við barnavernd. Þá 

kom einnig fram að mál þyrftu að vera töluvert alvarleg og grunsemd væri ekki nóg til að 

tilkynna mál til barnaverndar. Því vill starfsfólk rannsaka mál betur áður en tekin er ákvörðun 

um að tilkynna eða eins og einn viðmælenda sagði: ... þú ert ekki að tilkynna ef það er grunur 

og þú ert svona óviss, ég held að við viljum vera svona öruggar og rannsaka betur. Þetta er í 

samræmi við rannsóknir sem gerðar hafa verið á tilkynningarhegðun þeirra sem koma að 

uppeldi og menntun barna. Horwath (2007, bls. 1290) fann að ákvörðun væri háð nokkrum 

þáttum s.s. túlkun á vanrækslu, skilningi á því hlutverki að tilkynna, tilfinningum og 

áhyggjum tengdum fjölskyldunni og skilningi á hlutverki barnaverndar. Kenny (2001, bls. 

87,89) gerir grein fyrir fleiri ástæðum um tilkynningar til barnaverndar sem fram hafa komið í 

rannsóknum, s.s. að bera fólk röngum sökum en sú ástæða er algengasta ástæðan sem nefnd er 

fyrir því að ekki er tilkynnt. Síðan var það sú skoðun þátttakenda að barnavernd myndi ekki 

koma barninu til hjálpar. Kenny talar um fleiri ástæður s.s. að engin sjáanleg einkenni væru á 

barninu, trú á að tilkynning hefði neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir fjölskylduna og að 

það væri ekki í verkahring kennarans að tilkynna. 

Eins og fram hefur komið sögðu viðmælendur í þessari rannsókn að starfsfólk vildi oft 

rannsaka mál betur áður en tilkynnt væri til barnaverndar. Reglur varðandi tilkynningarskyldu 

kveða þó á um að tilkynna skuli um grun, ekki aðeins staðfestar sannanir. Það er síðan 

barnaverndarnefnd og/eða starfsmenn hennar sem meta hvort grunur sé nægilega rökstuddur 
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og taka ákvörðun um frekari könnun í framhaldi af því (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 1). 

Þessi rannsóknartilfinning gæti þó líka tengst hræðslunni við að bera fólk röngum sökum, 

starfsfólk vill vera alveg visst í sinni sök áður en ákvörðun er tekin um að tilkynna. Einn 

viðmælenda sagði: ... maður hefur alltaf þessa rannsóknartilfinningu að maður eigi að passa 

sig að bera ekki sakir á fólk sem kannski reynast rangar. Þetta getur samt leitt til þess að 

töluverður tími líður frá því að grunur vaknar og barn fær þá aðstoð sem það þarf. Sundell 

(1997, bls. 98) komst að því að óvissa um að barn hefði orðið fyrir ofbeldi eða vanrækslu væri 

algengasta ástæða þess að ekki væri tilkynnt. Starfsfólk seinkaði gjarnan tilkynningu og 

reyndi að aðstoða foreldrana sjálft eða ætlaðist til þess að foreldrar leystu málin sjálfir. Fram 

kom hjá viðmælendum mínum að starfsfólk leikskólans væri mjög oft í ráðgefandi hlutverki 

við foreldra og að það væri ein ástæða þess hve fáar tilkynningar færu frá þeim. Einn 

viðmælenda orðaði það svona: Starfsfólk er búið að vera svo lengi í að vera ráðgefandi fyrir 

foreldra ... við höldum alltaf að við ætlum að bjarga heiminum. Leikskólastjórarnir töldu að 

oft dygðu þessi ráð og sú aðstoð sem starfsfólk veitti foreldrum og því væri ekki ástæða til 

frekari aðgerða. Þetta atriði kom einnig fram í rannsókn sem gerð var hjá starfsfólki leikskóla 

Reykjavíkur (Anna María Jónsdóttir, 2006, bls. 27). Þau nánu tengsl sem starfsfólk átti við 

foreldra barnsins torveldaði samskipti við barnavernd þar sem starfsfólki fannst það brjóta 

gegn foreldrum með því að hafa samskipti við barnavernd. Þetta varð til þess að starfsfólk 

tilkynnti síður til barnaverndar en hlúði að barninu í leikskólanum. 

Anna María Jónsdóttir (2006, bls. 26) greindi frá því að óvissa um hvenær ætti að 

tilkynna til barnaverndar væri ástæða þess að það væri ekki gert. Starfsfólk veigraði sér við að 

tilkynna þar sem það væri ekki visst í sinni sök um hvað skilgreindist sem óviðunandi 

uppeldisskilyrði barna. Því leitaði starfsfólk eftir sönnunum á grunsemdum sínum, efaðist um 

að forsendur væru fyrir að tilkynna og ákveddi því að gera það ekki. Þarna komu því fram 

sterkar vísbendingar um nauðsyn þess að fræða starfsfólk um þau atriði sem skilgreind eru 

sem vanræksla og ofbeldi. Viðmælendur mínir töldu aftur á móti að þekking starfsfólks í að 

greina ástæður til að tilkynna væri nokkuð góð, bæði hvað varðaði tilkynningarskylduna og á 

einkennum ofbeldis og vanrækslu og því vekur athygli að það er samt sem áður hrætt við að 

bera fólk röngum sökum. Ef þekking á einkennum ofbeldis og vanrækslu er góð mætti leiða 

að því líkum að sú hræðsla væri óþörf þar sem starfsfólk væri visst í sinni sök. Því er spurning 

hvort þessi hræðsla tengist einhverju öðru en því að hafa fólk fyrir rangri sök. 

 



52 

 

7.3 Öryggi og þekking starfsfólks 

Ein af þeim ástæðum sem komið geta í veg fyrir að tilkynnt er um ofbeldi eða vanrækslu gegn 

börnum er skortur á ákveðnum verklagsreglum og ónóg þekking starfsfólks á 

tilkynningarskyldunni innan stofnana (Kenny og McEachern, 2002, bls. 63). Niðurstöður 

þessarar rannsóknar benda til þess að starfsfólk sé ekki nægjanlega upplýst af yfirmönnum 

sínum um þær reglur sem gilda um tilkynningarskyldu starfsfólks leikskóla. Þrátt fyrir að 

fæstir leikskólastjóranna kynni tilkynningarskylduna sérstaklega fyrir starfsfólki töldu þeir að 

þekking starfsfólks á henni væri nokkuð góð. Fram kom hjá öllum viðmælendum að í 

handbókum leikskólanna væru helstu lög og reglur sem giltu um barnavernd og þar með talið 

verklagsreglur um tilkynningarskylduna. Einn viðmælenda sagði: ...við erum náttúrulega með 

öll þessi gögn inni í starfsmannahandbók og starfsfólk á að lesa... og annar sagði: ...þetta er í 

starfsmannahandbókinni og allir hafa aðgang að. Aðeins einn leikskólastjórinn sagðist ræða 

tilkynningarskylduna sérstaklega þegar starfsmaður hæfi störf í leikskólanum en aðrir bentu 

starfsfólki á að lesa sér til í handbók. Það virðist því vera að starfsfólk sé ekki nægjanlega 

upplýst um tilkynningarskyldu sína. Sú niðurstaða kom einnig fram í B-Ed könnun sem gerð 

var á Selfossi en hún sýndi að í einungis rúmum 30% tilfella voru þátttakendur hennar 

upplýstir um tilkynningarskyldu sína af leikskólastjóra (Sandra Anne Marie Vachon, 2007, 

bls. 14). Í sambærilegri könnun í níu leikskólum á Akureyri kom fram að um helmingur 

þátttakenda var upplýstur um tilkynningarskyldu sína þegar þeir hófu störf (Anna Egilsson og 

Elsa Rut Róbertsdóttir, 2010, bls. 38). Tvær rannsóknir sem gerðar voru meðal leik- og 

grunnskólakennara í Bandaríkjunum sýndu að á bilinu 3% -13% þátttakenda voru meðvitaðir 

um stefnu og reglur skólans vegna tilkynninga um ofbeldi eða vanrækslu gegn börnum 

(Kenny, 2001, bls. 88; Kenny, 2004, bls. 1314). 

Viðmælendur töldu einnig að þekking starfsfólk á einkennum ofbeldis og vanrækslu 

væri nokkuð góð en þó gætti ákveðins óöryggis. Þannig sagði einn viðmælenda: ...það er 

þetta með að lesa gögnin ... en hvort menn eru að ná því eða ekki ... þetta er svo falið. Og 

annar sagði: Jú, mér finnst þær dálítið flottar í þessu ... þau eru allavega viljug til að skoða ... 

þannig að það er vakandi fyrir því.... Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á þekkingu 

starfsfólks á einkennum ofbeldis og vanrækslu hafa sýnt að kennarar sjálfir telja henni 

ábótavant. Þannig sagðist meirihluti 197 leik- og grunnskólakennara ekki fá næga þjálfun í að 

þekkja einkenni ofbeldis og vanrækslu á börnum og fram kom í annarri rannsókn að flestir af 

200 kennurum í leik- og grunnskólum töldu sig ekki þekkja einkenni ofbeldis og vanrækslu 

(Kenny, 2001, bls. 81; Kenny, 2004, bls. 1311). Það sama kom í ljós í rannsókn Crenshaw 

o.fl. (1995, bls. 1095,1099) en þau könnuðu þekkingu á einkennum ofbeldis og vanrækslu 
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meðal kennara, námsráðgjafa, skólasálfræðinga og fleiri fagstétta. Um 40% þátttakenda töldu 

sig frekar illa eða mjög illa undir það búna að bera kennsl á ofbeldi og vanrækslu. Á meðal 

þeirra sem töldu sig frekar illa eða mjög illa undirbúna voru kennarar stærsti hópurinn. Í 

tveimur B-Ed könnunum þar sem m.a. var spurt hvort starfsfólk hefði verið upplýst af 

yfirmanni sínum um einkenni ofbeldis og vanrækslu þegar það hóf störf sýndu niðurstöður að 

í annarri þeirra hafði aðeins um 12% fengið upplýsingar um það (Sandra Anne Marie Vachon, 

2007, bls. 12) og í hinni svöruðu um 7% því játandi (Anna Egilsson og Elsa Rut Róbersdóttir, 

2010, bls. 24).  

Viðmælendur mínir töldu þó að munur væri á þekkingu þeirra sem væru ófaglærðir 

eða með litla starfsreynslu og hinna sem væru menntaðir eða með langa starfsreynslu. Einn 

viðmælenda sagði: Það er auðvitað misjafnt en hjá föstu kennurunum og þeim sem eru búnir 

að vera finnst mér vera nokkuð gott. Og annar sagði: Það er náttúrulega misjafnt en ég er 

mjög heppin að hafa marga kennara sem eru með mjög langa starfsreynslu .... Það er í 

samræmi við rannsókn sem gerð var meðal kennaranema og kennara yngstu barna í 

Bandaríkjunum en í henni kom fram að aldur kennara virtist hafa nokkur áhrif á hvort þeir 

skilgreindu tilfelli sem ofbeldi eða vanrækslu. Því töldu rannsakendur að leiða mætti líkum að 

því að með aldrinum öðluðust kennarar meiri reynslu og aukna þekkingu á einkennum 

ofbeldis og vanrækslu (Smith, 2010, bls. 26). 

Tveir viðmælendanna nefndu að námskeið sem starfsfólk sótti og fjallaði um hvernig 

bera ætti kennsl á ofbeldi eða vanrækslu hefði orðið til þess að auka þekkingu þess og vitund.  

Rannsóknir og úttektir sem gerðar hafa verið á því hvort nægilega vel sé staðið að kennslu í 

námi kennara um einkenni ofbeldis og vanrækslu gegn börnum og um tilkynningarskylduna 

benda til að svo sé ekki. Þannig sýndi úttekt Valgarðs Reynissonar (2007, bls. 49) sem hann 

gerði á kennsluháttum í háskólum hér á landi um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum að enga 

heildstæða áætlun væri að finna um slíka kennslu né um barnavernd innan háskólanna. 

Fræðsla um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum virtist að mestu háð áhuga þeirra kennara sem 

þar störfuðu. Ef ekki er lögð áhersla á þessa þætti í námi kennaranema og annarra sem koma 

að uppeldi og menntun barna getur það haft þær afleiðingar að þetta málefni fær ekki þá 

athygli sem þörf er á. Kennarar firra sig jafnvel þá þeirri ábyrgð að fylgjast með því ef barn 

verður fyrir ofbeldi eða vanrækslu og að tilkynna ef grunur vaknar um að svo sé. Eins og 

komið hefur fram telja kennarar jafnvel að það sé ekki í verkahring þeirra að tilkynna og að 

það hefði áhrif á tilkynningarhegðun þeirra (Kenny, 2001, bls. 87). Miklar gloppur komu 

einnig í ljós í rannsókn sem gerð var á þekkingu kennaranema á Írlandi á einkennum ofbeldis 

og vanrækslu, á tilkynningaferlinu, reglum, aðferðum og lagaumgjörð. Niðurstöður sýndu að 
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þörf væri á að leggja meiri áherslu á þessa þætti í kennaranáminu (McKee og Dillenburger, 

2009, bls. 320). Þarna kemur líka fram að skortur sé á þekkingu kennaranema og þörf fyrir 

meiri fræðslu um þessi mál. Ef þekking kennara er lítil á einkennum ofbeldis og vanrækslu 

sem og tilkynningarskyldunni getur það að hluta til skýrt hversu fáar tilkynningar berast frá 

leikskólum. Viðmælendur mínir töldu þó að þekking starfsfólks væri nokkuð góð, bæði á 

einkennum ofbeldis og vanrækslu og tilkynningarskyldunni, en höfðu samt sem áður þá 

skoðun að of sjaldan væri tilkynnt. Það vekur upp áleitnar spurningar um hvað veldur þessari 

mótsögn. Það sem virðist hafa áhrif er sú staðreynd að viðmælendur álitu að stundum gerðist 

það að starfsfólk lokaði augunum fyrir því að barn yrði fyrir ofbeldi eða vanrækslu. Einn 

viðmælenda sagði: ... sumir taka þetta rosalega alvarlega og aðrir bara svona sjá ekki neitt. 

Þetta er alvarleg niðurstaða og gefur ástæðu til að ætla að leikskólastjórar þurfi að brýna betur 

fyrir starfsfólki tilkynningarskylduna og barnaverndarlögin. Í Barnaverndarlögum nr. 80/2002 

17. grein segir m.a.: ,,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“. 

 

7.4 Aðkoma foreldra 

Niðurstöður rannsóknar þessarar sýndu að samband starfsfólks við foreldra virtist hafa áhrif á 

tilkynningarhegðun þess. Sú mikla nánd sem oft skapast vegna mikilla samskipta á milli 

foreldra og starfsfólks sem fram fara í leikskólunum urðu þannig til þess að starfsfólk veigraði 

sér við að tilkynna og lokaði jafnvel augunum fyrir því að barn yrði fyrir ofbeldi eða 

vanrækslu. Viðmælendur ályktuðu að ástæðan gæti verið sú að tilhugsunin um að einhver 

beitti barn ofbeldi væri sumum hreinlega ofviða. Einn viðmælandi sagði: ... tilhugsunin um 

það að einhver beiti börn ofbeldi ... þeim finnst það svo hryllilegt að þeir geta ekki einu sinni 

hugsað í þá átt, þeir loka bara á það vegna þess að það er þeim svo algjörlega óskiljanlegt ... 

þetta eru svo ofboðslegar tilfinningar sem koma þarna. Það kom einnig fram í sænskri 

rannsókn þar sem skoðuð var tilkynningarhegðun kennara og skólastjóra í leikskólum að þau 

nánu tilfinningatengsl sem mynduðust milli foreldra og starfsfólks hefði hamlandi áhrif á 

tilkynningar (Sundell, 1997, bls. 102). Svo virtist sem þessi tengsl hefðu þau áhrif að 

starfsfólk gæti ekki horfst í augu við að ofbeldi ætti sér stað þar sem því fyndist það með því 

bregðast trausti og trúnaði foreldranna. Fram kom í viðtali við Guðrúnu Frímannsdóttur 

(2005) að hún taldi eina af ástæðum fárra tilkynninga frá leikskólum vera að hinir fullorðnu 

samsami sig þessum aðstæðum og vorkenni foreldrum sem eiga í vanda. Þeir hugsi þá ef til 
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vill sem svo að ekki sé hægt að gera viðkomandi það að tilkynna mál. Guðrún áleit þannig að 

mannlegi þátturinn ætti þátt í að kennarar tilkynntu ekki, þeir vildu ekki koma sér í óþægilega 

eða vandræðalega stöðu. Þegar viðbrögð leikskólakennara í Svíþjóð voru rannsökuð vegna 

gruns um ofbeldi eða vanrækslu gegn barni og áhrifum þess á samband við fjölskylduna, kom 

í ljós að ákvörðun um að tilkynna var háð sambandi leikskólakennarans við foreldrana 

(Svensson og Janson, 2008, bls. 28–29). Það kom einnig í ljós að hæfni starfsfólks til að 

viðhalda góðu sambandi við fjölskyldumeðlimi virtist vera mikilvægur þáttur í því hvernig 

foreldrar brugðust við tilkynningu til barnaverndar og hvernig þeir nýttu sér þá aðstoð. Þetta 

atriði kom einnig fram hjá viðmælendum þar sem þeir töldu að viðbrögð foreldra færu eftir 

því hvernig málið væri á borð borið. Þá skipti máli að vera áfram eðlilegur við foreldrana og 

kynna þetta þannig fyrir þeim að verið væri að útvega þeim hjálp. Eða eins og einn 

viðmælenda sagði: ... ef maður reynir að kynna þetta þannig að fólk er að fá hjálp, þetta er 

ekki grýla, þetta er jákvætt að fá þessa aðstoð þá held ég smám saman að fólk sé bara sátt við 

þetta. 

Fram kemur í verklagsreglum um tilkynningarskyldu leik- grunn- og framhaldsskóla 

til barnaverndar að foreldrar skuli að jafnaði látnir vita ef tilkynna þarf um þá og gera þeim 

grein fyrir að starfsmenn skóla séu að fylgja lagaskyldu sinni um að tilkynna grun um 

vanrækslu eða ofbeldi. Í samtali við foreldra þurfi að koma fram að málið snúist um velferð 

barnsins og stuðning við það og fjölskyldu þess fremur en ásökun í þeirra garð og að 

markmiðið sé að leita lausna og veita viðeigandi stuðning (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 2). Í 

9. grein laga um leikskóla nr. 90/2008 kemur einnig fram að foreldrar skuli eiga rétt á 

upplýsingum um skólastarfið og stöðu barna sinna. Í rannsókninni kom fram að 

leikskólastjórar vildu hafa foreldra með sér í málum sem snerta ofbeldi eða vanrækslu barna 

þeirra. Eins og áður hefur komið fram var það samt sem áður nándin og tengslin við 

foreldrana sem hindraði oft starfsfólk í að tilkynna. Þetta getur verið snúið en leikskólinn á 

fyrst og fremst að vera talsmaður barnsins og gæta hagsmuna þess. En af hverju þessi hræðsla 

við viðbrögð foreldra? Guðrún Frímannsdóttir (2005) telur að því miður virðist sem oft sé 

ákveðið pukur í kringum þessi mál. Skortur sé á opnum samskiptum við foreldra og að 

stundum sé starfsfólk búið að hafa áhyggjur af barni lengi án þess að leita til barnaverndar eða 

óska eftir fundi með foreldrum. 

Það sem hefur hugsanlega líka áhrif á tilkynningar með tilliti til sambands við foreldra 

er hræðslan við að hafa fólk fyrir rangri sök en það var eins og áður kom fram ein af þeim 

ástæðum sem leikskólastjórar töldu vera fyrir fáum tilkynningum frá leikskólum. Þannig getur 

spilað saman óttinn við falska tilkynningu og hræðslan við viðbrögð foreldra ef tilkynning 
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berst frá leikskólanum. Flestir viðmælenda voru þó sammála um að samband við foreldra 

hefði ekki breyst þrátt fyrir tilkynningu. Reiði gæti gert vart við sig fyrst til að byrja með en 

flestir yrðu ánægðir og þakklátir þegar frá liði og fólk hefði fengið þá aðstoð sem það þurfti. 

Það hefur komið í ljós í rannsóknum að samband við foreldra helst oftast óbreytt þrátt fyrir 

tilkynningu um vanrækslu eða ofbeldi gegn barni. Á Bretlandi var það t.d. almennt álit 303 

leik- og grunnskólakennara að mál sem enduðu hjá barnavernd hefðu ekki orðið til þess að 

skaða samband þeirra við foreldra (Webb og Vulliamy, 2001, bls. 72–73). Þeir töldu að þó 

svo að tilkynning gæti valdið uppnámi og jafnvel reiði meðal foreldra til að byrja með þá yrðu 

þeir í flestum tilfellum þakklátir fyrir að hafa fengið hjálp. Þetta var einnig álit 

leikskólakennara í Svíþjóð þegar þeir lýstu reynslu sinni af sambandi sínu við fjölskylduna 

eftir að tilkynnt hafði verið (Svensson og Janson, 2008, bls. 28–29). Sambandið reyndist 

haldast óbreytt í 85% tilfella og er það í samræmi við mat viðmælenda þessarar rannsóknar á 

sambandi þeirra við foreldra. Þó kom fram í sænsku rannsókninni að starfsfólk fann fyrir 

óöryggi í um 40% tilfella þegar það hafði samband við foreldra vegna þess að grunur lék á að 

barn yrði fyrir ofbeldi eða vanrækslu og jafnoft var sú ástæða gefin fyrir að mál var ekki 

tilkynnt til barnaverndar. 

 Í þessari rannsókn voru leikskólastjórar spurðir um reynslu þeirra af samskiptum við 

foreldra eftir að tilkynning berst til barnaverndar frá leikskólanum og var hún oftast nær góð. 

Leikskólastjórar eru samt sem áður ekki þeir sem eru í mestum samskiptum við foreldra 

dagsdaglega heldur er það starfsfólk á deildum. Því er spurning hvort leikskólastjórar verða 

eins varir við breytt samskipti eða hvort það er starfsfólkið á deildum sem verður þess vart. 

Þegar kennarar og annað starfsfólk fimm leikskóla á Selfossi var spurt hvort það teldi það 

hafa áhrif á samband þeirra við foreldra ef tilkynning bærist frá leikskólanum til barnaverndar 

sögðust 34 af 83 ekki vita það, 31 sagði að það hefði áhrif á sambandið en 18 að það hefði 

engin áhrif (Sandra Anne Marie Vachon, 2007, bls. 18). Það er svipuð útkoma og kom í ljós 

hjá kennurum og starfsfólki í níu leikskólum á Akureyri (Anna Egilsson og Elsa Rut 

Róbertsdóttir, 2010, bls. 32). Af 128 þátttakendum sögðust 65 ekki vita hvort tilkynning hefði 

áhrif á samband við foreldra, 40 sögðu að það hefði áhrif og 23 töldu að það hefði engin áhrif. 

Það kom þó ekki fram hjá þeim sem töldu að tilkynning hefði áhrif á sambandið hvernig áhrif 

það hefði, þ.e.a.s. jákvæð eða neikvæð. 

 Það er vel skiljanlegt að samband starfsfólks við foreldra leikskólabarna geti haft áhrif 

á þá ákvörðun að tilkynna mál til barnaverndar. Mikil áhersla er lögð á foreldrasamstarf í 

leikskólum og því er það nokkuð eðlilegt að starfsfólk hræðist afleiðingar tilkynninga á það 

samstarf. Samt sem áður eiga það alltaf að vera hagsmunir barnsins sem hafðir eru í fyrirrúmi 
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þegar tekin er ákvörðun um hvort eigi að tilkynna eður ei. Í verklagsreglum vegna tilkynninga 

til barnaverndar (Skóladeild Akureyrarbæjar, 2008) segir að hafa verði hugfast að það sé 

jafnmikil ákvörðun að tilkynna ekki eins og að ákveða að tilkynna og rétt sé að barnið fái að 

njóta vafans, sé hann fyrir hendi. Eða eins og einn viðmælenda sagði: ... það þarf að hugsa 

um hver er hagur barnsins, er þörf á því að gera þetta eða ekki ... en það er erfitt. 

 

7.5 Samstarf leikskóla og barnaverndar 

Þegar leikskólastjórarnir voru spurðir um reynslu sína af samstarfi við barnavernd kom í ljós 

að flestir töldu það nokkuð gott en að það væri þó lítið. Einn þeirra taldi að lítið samstarf hefði 

sín áhrif og væri ein ástæða fárra tilkynninga frá leikskólum. Fram kom í úttekt sem gerð var 

á samstarfi Barnaverndar Reykjavíkur og Leikskólum Reykjavíkur að starfsfólk leikskóla 

telur það vera mikla hindrun á öllu samstarfi að þeir fái ekki upplýsingar til baka frá 

barnavernd. Starfsfólkið telur jafnframt að þessi hindrun eigi þátt í hvers vegna svo fáar 

tilkynningar berast frá leikskólum (Anna María Jónsdóttir, 2006, bls. 26). Þrátt fyrir að 

viðmælendur mínir telji samstarf við barnavernd gott kom endurtekið fram óöryggi í 

sambandi við farveg máls eftir að leikskólinn tilkynnir til barnaverndar. Viðmælendur vildu fá 

upplýsingar um hvort mál væri í gangi og þegar því væri lokið, eða eins og einn viðmælenda 

sagði: Það er margt sem þarf að vinna betur í sambandi við upplýsingastreymi og vitneskju 

beggja aðila um hvar mál eru stödd. Ákveðið ferli fer af stað þegar mál kemur inn á borð 

barnaverndar. Samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002 hefur barnaverndarnefnd ákveðinn 

tíma til að ákveða hvort tilefni sé til könnunar máls. Barnaverndarnefnd kannar því næst 

ástæður tilkynningarinnar og aflar nauðsynlegra gagna úr umhverfi barnsins, t.d. 

leikskólanum. Þegar athugun máls er lokið hjá barnaverndarnefnd er tekin ákvörðun um 

framhaldið. Í nýlegum breytingum á barnaverndarlögum (nr. 80/2002, 11. grein 4. mgr.) 

kemur fram nýr málsliður, svohljóðandi: ,,Barnaverndarnefnd ber einnig að staðfesta við 

tilkynnanda að tilkynning hafi borist og gefa almennar upplýsingar um málsmeðferð vegna 

tilkynningar“. Þessi breyting ætti að tryggja betur að leikskólar fái staðfestingu á því að mál 

sé í gangi eða því sé lokið og þannig er hægt að auka öryggi starfsfólks vegna tilkynninga. 

Í rannsókninni kom einnig fram vilji til meira samstarfs leikskóla og barnaverndar, t.d. 

með því að starfsmenn barnaverndar kæmu inn í leikskólana með námskeið og ráðgjöf. Anna 

María Jónsdóttir (2006, bls. 23) telur að vitneskja og þekking á barnaverndarlögunum og 

starfsemi barnaverndaryfirvalda auki skilning á því ferli sem fer í gang þegar tilkynnt er. Hún 

telur að gagnkvæm þekking á vinnuumhverfi þeirra sem hafa umsjón og eftirlit með börnum 

auki einnig líkur á betra samstarfi. Fram kom hjá einum viðmælenda minna að ákveðnar 
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samverkandi verklagsreglur leikskóla og barnaverndar gætu jafnvel bætt upplýsingastreymið. 

Anna María Jónsdóttir (2006, bls. 28) telur að með því að endurskoða samstarfsreglur milli 

barnaverndar og leikskóla verði hlutverk leikskólans í meðferð barnaverndarmála skýrara. 

Þannig sé hægt að draga úr þeirri togstreitu sem verður vegna þess að litlar upplýsingar fáist 

frá barnavernd um framvindu máls eða hvaða vinna er í gangi með barnið utan leikskólans. 

 Leikskólastjórarnir nefndu að ein leið til að efla samstarf milli leikskóla og 

barnaverndar væri fólgin í því að koma á ákveðnum fundum með þessum starfsstéttum. Einn 

viðmælendanna sagði ...ef við ætlum að vinna saman að velferð barnanna þá þurfum við 

náttúrulega að tala saman. Í viðtölum við starfsmenn leikskóla Reykjavíkur og starfsmenn 

barnaverndar Reykjavíkur hefur komið skýrt fram að togstreita er til staðar á milli þessara 

starfsstétta. Spurningar vöknuðu einnig um af hverju þessar tvær stofnanir sem báðar vinna að 

því að gæta hagsmuna barna eigi ekki í nánara og betra samstarfi en raun ber vitni (Anna 

María Jónsdóttir, 2006, bls. 25). Ég tel að aukið samstarf þessara stofnana leiði til þess að 

öryggi starfsfólks leikskólanna eykst þegar kemur að því að tilkynna mál þar sem grunur 

leikur á ofbeldi eða vanrækslu gegn börnum. Árlegir fundir með starfsfólki þessara starfsstétta 

gæti verið ein leið til að efla samstarf, þekkingu og skilning á starfi og starfsumhverfi hverra 

annarra. Ef starfsfólk leikskóla þekkir til þeirra starfsreglna og þess starfs sem fram fer í 

barnavernd myndi sú togstreita sem virðist vera til staðar vegna lítilla upplýsinga um farveg 

máls minnka og leiða til þess að starfsfólk leikskóla leiti sér frekar upplýsinga hjá barnavernd. 

Þekking á barnaverndarlögum og verklagsreglum eykur einnig á öryggi starfsfólks og gæti 

það verið eitt af hlutverkum barnaverndarstarfsmanna að kynna lögin fyrir starfsfólki 

leikskólanna. 

Í viðtölum við stjórnendur stofnana í Svíþjóð kom fram að oft vildi verða veruleg 

seinkun á því að tilkynna grun um ofbeldi eða vanrækslu til barnaverndar og var ein af 

ástæðum þess sú hvernig mál hefðu verið meðhöndluð af barnavernd (Sundell, 1997, bls. 93). 

Þetta virðist líka eiga að einhverju leyti við hér. Einn viðmælenda minntist á að honum þætti 

barnavernd vera nokkuð máttlaus þegar kæmi að því að gefa upplýsingar um hvernig bregðast 

ætti við vafamálum sem upp kæmu í leikskólanum. Skilaboðin sem hann hefði fengið frá 

barnavernd voru að voða lítið væri hægt að gera. Þetta getur eflaust haft þau áhrif að sá grunur 

sem vaknaði er ekki tilkynntur strax, starfsfólk rannsakar málið betur og lengri tími líður þar 

til mál er formlega tilkynnt ef það er þá gert. 

 Af ofansögðu má sjá að ýmislegt í samstarfi leikskóla og barnaverndar hindrar 

starfsfólk í að tilkynna mál. Í rannsókn Önnu Maríu Jónsdóttur (2006, bls. 26) kom fram að 

starfsfólk beggja stofnana er meðvitað um að þessi hindrun sé til staðar og hún ætti við þegar 
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rætt er um af hverju svo fá mál berast frá leikskólunum. En hvers er það þá að koma á nánara 

og betra samstarfi sem leitt gæti til þess að starfsfólk leikskólanna tilkynni um mál þar sem 

grunur leikur á að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður? Í viðtölum við leikskólastjórana 

kom fram að vilji væri til meira samstarfs við barnavernd. Þá kom einnig fram að á 

samráðsfundi þeirra og starfsmanna barnaverndar fyrir um tveimur árum hefði komið fram sú 

hugmynd að koma á nánara samstarfi með meiri fræðslu og upplýsingagjöf inn í leikskólana 

en af því hefði ekki orðið. Í viðtölum sem tekin voru við skólastjóra og kennara í leikskólum á 

Bretlandi var niðurstaðan sú að ef kennarar ættu að geta unnið á fullnægjandi hátt að 

barnaverndarmálum væri þörf á meiri fræðslu um þá þætti sem þeir töldu sig ekki örugga 

með. Einn þáttur í því væri að fjölga tækifærum til samstarfs leikskóla og barnaverndar og 

þannig myndi skilningur á menningu, gildum og viðhorfum stofnananna aukast (Webb og 

Vulliamy, 2001, bls. 73). 

Það virðist því sem ýmislegt í samstarfi leikskóla og barnaverndar hamli því að 

tilkynnt sé til barnaverndar um málefni barna. Þó kemur fram í barnaverndarlögum nr. 

80/2002, 20. grein að öllum þeim sem afskipti hafa af málefnum barna sé skylt að hafa 

samstarf við barnaverndaryfirvöld og að barnaverndaryfirvöld skuli einnig leitast við að hafa 

gott samstarf við þessa sömu aðila. Í verklagsreglum sem Skóladeild Akureyrarbæjar (2008) 

lét útbúa á grunni verklagsreglna um tilkynningarskyldu leik- grunn- og framhaldsskóla til 

barnaverndar kemur einnig fram að ef óvissa ríki um hvort tilkynna skuli mál sé góð regla að 

hafa samband við barnaverndarstarfsmann og leita ráða. Ég tel að ekki sé erfitt að bæta úr 

þessu ef vilji er til staðar hjá báðum stofnunum en það þarf að ætla í það verkefni tíma og 

fjármagni. Það sem er þó hægt að gera án þess að kosta nokkru til er að starfsfólk 

leikskólanna sæki sér meiri upplýsingar til starfsmanna barnaverndar. Starfsmenn 

barnaverndar eru ráðgefandi aðilar og því ættu starfsmenn leikskóla að nýta sér það að hringja 

og fá ráð. Að sama skapi ættu starfsmenn barnaverndar að gefa starfsfólki staðfestingu á að 

tilkynning hafi borist og gefa almennar upplýsingar um málsmeðferð vegna tilkynningar eins 

og kveðið er á um í barnaverndarlögum. Þannig gæti starfsfólk fengið vissu um að verið sé að 

vinna að málefni barnsins. Reglubundnir fundir þar sem málefni barna eru rædd með það að 

leiðarljósi að efla þekkingu og skilning á starfssviði þessara stofnana, leikskólans og 

barnaverndar, væri leið til þess. Báðar þessar stofnanir hafa það að leiðarljósi að vinna að 

hagsmunum barna og því ætti nánara og betra samstarf þeirra á milli að skila sér í því að þau 

börn sem grunur leikur á að búi við ofbeldi eða vanrækslu fái aðstoð. 
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Lokaorð 

Í rannsókn minni hef ég leitast við að varpa ljósi á reynslu leikskólastjóra af tilkynningum til 

barnaverndar þegar grunur vaknar um að barn búi við ofbeldi eða vanrækslu. Markmið mitt 

var að komast að því hvort fáar tilkynningar berist frá leikskólum og hvort ákveðnar ástæður 

væru þá fyrir því. Rannsóknarniðurstöðurnar endurspegla reynslu sex leikskólastjóra á 

Akureyri og höfðu viðmælendur allir svipaða reynslu ef þessum málum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í nokkru samræmi við þær rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á þessu efni bæði hérlendis og erlendis. Helsta niðurstaðan er að það berast fáar 

tilkynningar frá leikskólum og leikskólastjórar telja að ekki sé alltaf tilkynnt um mál sem ætti 

að tilkynna um. Ástæður sem taldar eru hamla tilkynningum eru nánd við foreldra og samofið 

því er óttinn við að bera fólk röngum sökum. Skortur á samstarfi við barnavernd hamlar 

tilkynningum og einnig telja leikskólastjórar að grunur sé ekki næg ástæða tilkynningar. Fram 

kom að starfsfólk leikskólanna væri oft í ráðgefandi hlutverki gagnvart foreldrum og telja 

leikskólastjórarnir að oft dugi þau ráð svo ekki kemur til þess að tilkynna. 

Það er athyglivert að ekki er tilkynnt um öll þau mál sem lögum samkvæmt á að 

tilkynna um og ástæða til að skoða hvað hægt er að gera til að koma í veg fyrir að það gerist. 

Ef skoðaðar eru ástæður fárra tilkynninga sést að skortur á samstarfi við barnavernd er talin 

ein ástæða þess. Ég tel að með því að koma á meira og opnara samstarfi þessara stofnana væri 

hægt að koma í veg fyrir þessa hindrun. Þó tel ég að starfsfólk leikskóla geti sjálft stuðlað að 

meira öryggi í þessum samskiptum með því að nýta sér það meira að hringja og leita ráða ef 

þörf er á. Að sama skapi gætu starfsmenn barnaverndar komið til móts við óskir starfsmanna 

leikskóla um bætt upplýsingastreymi með því að láta vita hvernig málum er háttað með þau 

börn sem tilkynnt er um frá leikskólanum. Nýtt ákvæði í barnaverndarlögum segir að 

barnaverndarnefndum beri að staðfesta við tilkynnanda að tilkynning hafi borist og gefa 

almennar upplýsingar um málsmeðferð vegna tilkynningar. Þessi breyting ætti að tryggja það 

betur að leikskólar fái staðfestingu á því að mál sé í gangi eða því sé lokið og þannig er hægt 

að auka öryggi starfsfólks vegna tilkynninga. 

Þar sem aðeins voru tekin viðtöl við sex einstaklinga þarf að gæta varfærni þegar 

dregnar eru ályktanir af rannsókninni. Þó er ástæða til að benda á þær vísbendingar sem 

ítrekað koma fram í viðtölum að starfsfólk leikskóla sé ekki nógu öruggt í að tilkynna um 
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ofbeldi eða vanrækslu gegn börnum þrátt fyrir að þekking þess á tilkynningarskyldunni og 

einkennum ofbeldis og vanrækslu sé nokkuð góð að mati leikskólastjóranna. Til að auka 

öryggi starfsfólks ættu leikskólastjórar að brýna tilkynningarskylduna fyrir starfsfólki og 

einnig að stuðla að því að starfsfólk sæki sér þekkingu á einkennum ofbeldis og vanræsklu. 

Starfsfólk getur öðlast öryggi í því að taka viðeigandi þátt í að vernda börn með því að læra 

um einkenni ofbeldis og vanrækslu, hvern á að hafa samband við og hvernig á að tilkynna. 

Í ljósi aukins fjölda tilkynninga til barnaverndanefnda vegna ofbeldis og vanrækslu 

gegn börnum hefur þessi málaflokkur fengið meiri athygli á undanförnum árum og er það vel. 

Þættir sem hafa áhrif á ákvörðun og gerðir kennarans þegar grunur leikur á ofbeldi eða 

vanrækslu á barni skapar frjósaman vettvang frekari rannsókna. Með því að taka fleiri viðtöl, 

ekki bara við skólastjórnendur heldur líka kennara og annað starfsfólk leikskóla er hægt að 

öðlast meiri skilning á þessum þáttum. Þannig er hægt að ná betur fram hvað það er sem þarf 

að bæta til þess að tilkynningar frá leikskólum verði í hlutfallslegu samræmi við þann fjölda 

sem tilkynntur er árlega til barnaverndarnefnda vegna barna á leikskólaaldri. Einnig væri 

áhugavert að taka viðtöl við starfsfólk barnaverndar, skoða reynslu þess og sýn og hvernig 

það telur að hægt sé að stuðla að betra og skilvirkara samstarfi starfsfólks leikskóla og 

starfsfólks barnaverndar. 

 Þar sem rannsóknir hafa sýnt að afleiðingar ofbeldis og vanrækslu gegn börnum hafa 

mikil áhrif á þroska þeirra, velferð og líðan er nauðsynlegt að allir þeir sem koma að uppeldi 

og menntun barna standi vörð um að þau fái sem best notið bernsku sinnar. Með því leggjum 

við grunn að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi. 
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Kynningarbréf til þátttakenda 

Upplýsingar vegna rannsóknarinnar: 

Hver er reynsla leikskólastjóra af tilkynningum til barnaverndar vegna ofbeldis eða vanrækslu 

gegn börnum. 

Hvaða þættir geta haft áhrif á hvort tilkynnt er eður ei þegar grunur vaknar um ofbeldi 

eða vanrækslu gegn barni. 
 

Ágæti viðtakandi 

 

Ég undirrituð er í meistaranámi í menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri og er um 

þessar mundir að vinna að meistaraverkefni mínu. Með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni 

í þessu verkefni sem er rannsókn á tilkynningum til barnaverndar frá leikskólum. 

Tilgangur rannsóknar er að fá upplýsingar um reynslu skólastjóra af tilkynningum til 

barnaverndar og hvaða þættir geta haft áhrif á hvort tilkynnt er eður ei. Um er að ræða 

eigindlega rannsóknaraðferð en hún byggir á gagnasöfnun með viðtölum við einstaklinga sem 

þekkja vel til þess fyrirbæris sem rannsakað er hverju sinni. Það væri áhugavert að fá að 

spjalla við þig um þína reynslu á þessu sviði og þú verður þá um leið samrannsakandi minn í 

þessu verkefni.  

Viðtalið færi fram þar sem þér þykir best en mikilvægt er að þar sé algjört næði. 

Viðtalið mun taka um 30-60 mínútur og verður það hljóðritað en eftir að það hefur verið 

afritað orðrétt verður upptökunni eytt. Nöfnum og staðarháttum verður breytt í afrituninni 

þannig að ekki verður hægt að rekja niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga. 

Fyllsta öryggis verður gætt við varðveislu gagna og þér heitið algjörum trúnaði og nafnleynd. 

Ég legg áherslu á að þér er í sjálfsvald sett hvort þú tekur þátt í þessari rannsókn og þér er 

frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er, án fyrirvara og án þess að gefa upp ástæðu. Kjósir þú 

að taka ekki þátt eða hætta þátttöku mun það ekki hafa neinar afleiðingar fyrir þig. Einnig er 

þér heimilt að neita að svara einstökum spurningum í rannsókninni.  
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Viðtalsrammi 

Hver er reynsla leikskólastjóra af tilkynningum til barnaverndar? 

Hvaða þættir eru það sem hafa áhrif á hvort tilkynnt er eður ei þegar grunur vaknar 

um ofbeldi eða vanrækslu gegn barni? 

 

1. Hver er reynsla þín af tilkynningum til barnaverndar? 

 Telur þú fjölda tilkynninga vera lýsandi fyrir fjölda þeirra mála sem þyrfti að tilkynna? 

 Ef ekki hverjar telur þú vera ástæður þess? 

 Finnst þér það á ábyrgð leikskólastjóra að tilkynna mál til barnaverndar? 

 Hefur þú lent í aðstöðu þar sem ekki er samkomulag milli leikskólastjóra og 

starfsmanns um hvort beri að tilkynna og ef svo hvernig er tekið á því? 

2. Hver er upplifun þín á færni og öryggi starfsfólks í að greina ástæður til 

tilkynninga til barnaverndar 

 Fær starfsfólk sérstaka kynningu í þessum málaflokki þegar það hefur störf? 

 Þekkir starfsfólk einkenni ofbeldis eða vanrækslu gegn börnum? 

 Þekkir starfsfólk Barnaverndarlög þar sem kveðið er á um tilkynningarskyldu 

starfsfólks leikskóla? 

 Eru verklagsreglur um tilkynningarskyldu ljósar starfsfólki? 

3. Hver er þín upplifun á að starfsfólk veigri sér við að tilkynna grun um ofbeldi 

eða vanrækslu gegn börnum?  

 Óöryggi starfsfólks; ef svo hvaða ástæður telur þú valda þessu óöryggi (hræðsla um 

falska tilkynningu, hræðsla við reiði foreldra)? 

 Foreldrar; mikil nánd í leikskólum, hefur það áhrif? 

 Vantraust í garð barnaverndar? Starfsfólk telur sig jafnvel geta gert betur sjálft? 

4. Hver er reynsla þín af samskiptum við foreldra eftir að tilkynning hefur borist 

frá leikskólanum? 

 Skiptir máli hvernig tilkynning berst, þ.e. hvort búið er að ræða við foreldra áður eða 

ekki? 

 Telur þú að tilkynning geti haft áhrif á samskipti foreldra og starfsfólks? Ef svo 

telurðu að samskiptin versni eða verði betri? 

5. Hver er reynsla þín af samvinnu leikskóla og barnaverndar vegna 

barnaverndarmála? 

 Hvernig finnst þér ferlið vera eftir að tilkynnt er til barnaverndar? 

 Er eitthvað sem þér finnst betur mega fara í því ferli? 

6. Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 

 


