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Úrdráttur 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna þekkingu starfsfólks leikskóla á Selfossi um 

að tilkynna til barnaverndarnefnda, grun á ofbeldi eða vanrækslu á börnum eins og 

skilyrt er í Barnaverndarlögum. Rannsóknin var gerð í fimm leikskólum og svöruðu 

83 af 94 starfsmönnum. Lagður var fyrir starfsfólkið spurningarlisti þar sem 15 

spurningum var skipt í þrjá hópa, almennar spurningar, þekkingatengdar spurningar 

og spurningar varðandi ofbeldi eða vanrækslu á börnum. Rannsóknin leiddi í ljós að 

aðeins 12,05% svarenda var upplýstur um einkenni ofbeldis eða vanrækslu á börnum 

og aðeins 31,33% voru upplýstir um tilkynningaskyldu þeirra. Athygli vakti að af 

39,76% svarenda sem höfðu grunað að barn sætti ofbeldi eða vanrækslu, tilkynntu 

aðeins 54,55% þeirra grun sinn. 

 

Rannsóknin leiddi í ljós að starfsfólk leikskóla á Selfossi er ekki nægjanlega upplýst 

um tilkynningarskyldu sína til barnaverndarnefnda og er ekki undirbúið undir það 

hvernig á að greina og bregðast við ofbeldi eða vanrækslu á börnum. 

 

Sandra Anne Marie Vachon 
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1. Inngangur 
Hugmyndir okkar um börn og barnauppeldi hafa tekið miklum breytingum í gegnum 

aldirnar. Í dag eru börnin viðurkennd sem einstaklingar og litið er til þess að bernskan 

sé mikilvægur þáttur í þroska barnsins. Bernska barnsins er sá tími sem barnið tekur 

út mestan andlegan og lífræðilegan þroska og undirbýr sig fyrir framtíðina. Börnin 

læra samskipti og hvernig hlutirnir ganga fyrir sig. Kenningar sem vísa til 

samfélagsþroska barna vísa til þess að börn sem orðið hafa fyrir ofbeldi, eða orðið 

vitni að ofbeldi, læra að ofbeldi sé viðurkennd leið til að leysa fjölskylduvandamál og 

til þess að tjá tilfinningar sínar (Miller-Perrin, C. L., Perrin, R. D, 2007:61).  

 

Ofbeldi gegn börnum er ekki nýtt fyrirbæri. Í gegnum aldanna rás hafa börn verið 

notuð í þrældóm, í vændi, verið fórnarlömb allskonar ofbeldis og jafnvel verið drepin. 

Jafnvel í Biblíunni má sjá tilvísanir í fjöldamorð á börnum, bæði í Gamla testamentinu 

þar sem Pharo lætur drepa öll sveinbörn gyðinga (Biblían, Exodus 1:15 – 1:22) og í 

Nýja testamentinu þar sem Heródes lætur drepa öll sveinbörn í Betlehem og nágrenni 

af ótta við komu Messíasar (Biblían, Matteus 2:16). 

 

Það er aðeins á hinum síðari tímum sem ofbeldi gegn börnum hefur verið álitið 

vandamál. Áður fyrr voru börn ekki skilgreind sérstaklega sem einstaklingar og því 

var ýmislegt sem í dag telst ofbeldi gegn börnum, ekki talið sem slíkt þar sem 

umhverfið bjó ekki yfir réttri skilgreiningu á börnunum og aðstæðum þeirra (Walker, 

C. E., Bonner, B. L., Kaufman, K. L., 1988:5). Í kringum 18. öld fara hugmyndir 

manna um börn og réttindi þeirra að breytast. I Tilskipun um húsagann á Íslandi frá 

1746, sem eru fyrstu lög á Íslandi sem ætluð voru til að tryggja börnum gott uppeldi, 

var yfirvöldum gert bæði skylt og heimilt að fylgjast með börnum og grípa til aðgerða 

ef foreldrar stæðu sig ekki í uppeldishlutverkinu. Áhugavert er til þess að vita, að í 

þessum lögum var um að ræða sambærileg ákvæði um ábyrgð og skyldur yfirvalda 

gagnvart börnum og eru í núgildandi barnaverndarlögum (Hildur Biering. 2006:9)  

 

Tvær þjóðfélagsbreytingar á 20. öldinni urðu til þess að farið var að vinna með 

aðstæður barna og vernd barna varð til í þeirri mynd sem við þekkjum í dag. Farið var 

að skilgreina ofbeldi gegn börnum sem samfélagsvandamál í kjölfar þess að Dr. C. 
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Henry Kemp og samstarfsmenn hans skilgreindu í fyrsta skipti “battered child 

syndrome” árið 1962. En þar var ofbeldi gegn börnum skilgreint sem læknisfræðilegt 

fyrirbæri þar sem hægt var að greina einkennin út frá líkamlegum áverkum sem voru 

tilkomnir vegna meðvitaðs líkamslegs ofbeldis. Í öðru lagi öðluðust konur meira frelsi 

í einkalífi sínu og meira vald á vinnustað, sem gerði þeim betur fært að berjast fyrir 

rétti barna sinna (Miller-Perrin, C. L., Perrin, R. D, 2007:15). 

 

Með tilliti til sögunnar og breytts viðhorfs til ofbeldis á börnum, vaknar sú spurning 

hvort fólk sem vinnur með börn sé meðvitað um rétt þeirra, aðstæður og barnavernd 

almennt. Til þess að afla upplýsinga um það var gerð rannsókn í leikskólum á Selfossi 

vorið 2007, þar sem leitast var við að kanna viðhorf starfsmanna til barnaverndar og 

hvaða þekking og reynsla væri til staðar þegar kæmi að því að greina einkenni 

ofbeldis og vanrækslu á börnum. Einnig var kannað hvort starfsfólkið væri meðvitað 

um tilkynningaskyldu til barnaverndaryfirvalda í tengslum við ofbeldi og vanrækslu á 

börnum. 

 

Fjallað verður um stöðu barnaofbeldis og vanrækslu á Íslandi með sérstakri áherslu á 

Árborg, hverjar eru skyldur leikskóla samkvæmt íslenskum lögum og hver er staða 

barna á Íslandi með tilliti til lagalegra forsenda. Farið verður yfir þær tegundir 

ofbeldis og vanrækslu sem getur beinst að börnum og hvernig þau eru skilgreind 

samkvæmt Barnaverndarstofu og meðal þeirra fræðimanna sem vinna á sama sviði. 

Rannsóknin verður síðan kynnt og farið yfir þær spurningar sem starfsfólk 

leikskólanna á Selfossi svaraði við gerð könnunarinnar. Að lokum verður gerð grein 

fyrir úrvinnslu og niðurstöðu rannsóknarinnar þar sem þær verða skoðaðar og 

greindar með tilvísun í aðrar rannsóknir og fræðigreinar. 

 

Úrtakið í könnuninni var starfsfólk leikskóla í Sveitarfélaginu Árborg sem hafði 

starfsaðstöðu í leikskólum á Selfossi og áttu í daglegum samskiptum við börnin. 

Rannsóknin var unnin í samvinnu við Fjölskyldumiðstöð Árborgar, en Heiðdís 

Gunnarsdóttir leikskólafulltrúi og Anný Ingimarsdóttir verkefnastjóri félagslegrar 

ráðgjafar, aðstoðuðu við framkvæmd könnunarinnar og upplýsingaöflun. Könnunin 

fór fram á vinnustað þátttakenda, sem svöruðu alls 15 spurningum, en spurningarnar 

voru þannig uppsettar að ekki var hægt að greina þær eftir einstaklingum eða 

vinnustað.  
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2. Bakgrunnsupplýsingar 
Ísland hefur viðurkennt rétt barna eins og hann kemur fram í samningi Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barna, en Ísland undirritaði samninginn 2. nóvember 1992. Eins 

og fram kemur í inngangi samningsins, þá hafa Sameinuðu þjóðirnar lýst því yfir í 

mannréttindayfirlýsingu sinni að börnum beri sérstök vernd og aðstoð (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1992:inngangur).  

 

Á Íslandi er Barnavendarstofa í forsvari fyrir barnavernd, en til þess að hún geti gegnt 

hlutverki sínu sem eftirlitsstofnun og komið þeim börnum sem búa við ofbeldi eða 

vanrækslu til hjálpar, er mikilvægt að tilkynningar séu virkar og stöðugt sé unnið að 

því að kynna tilkynningaskylduna fyrir því fólki sem vinnur eða umgengst börn. 

 

Almennt hlutverk barnaverndarnefnda er skilgreint í 12. gr. barnaverndarlaga, en þar 

segir að hlutverk barnaverndarnefnda sé þrískipt. Eftirlit með aðbúnaði, hátterni og 

uppeldisskilyrðum barna. Leita eftir úrræðum samkvæmt lögum til verndar börnum 

sem best. Einnig er það í verkahring barnaverndarnefnda að hafa með höndum önnur 

þau verkefni sem þeim eru falin samkvæmt barnaverndarlögum og öðrum lögum sem 

til þeirra vísa. Um 34 barnaverndarnefndir eru starfandi á Íslandi og halda þær úti 

starfsfólki sem taka við upplýsingum og sinna tilkynningum allan sólahringinn. 

Barnaverndarnefndir eru kosnar af sveitarstjórnum þeirra sveitarfélaga þar sem þær 

starfa, en 10. gr. barnaverndarlaga veitir sveitarstjórnum heimild til að fela 

félagsmálanefndum störf barnaverndarnefnda auk þess sem fleiri en einu sveitarfélagi 

er heimilt að sameinast um eina barnaverndarnefnd, en talið er óæskilegt að færri en 

1.500 íbúar séu á bak við hverja nefnd. Samkvæmt 11. gr. barnavendarlaga er gert ráð 

fyrir að barnavendarnefnd sé skipuð fimm mönnum og jafnmörgum varamönnum. Þó 

er gert ráð fyrir að allt að sjö manns geti verið í nefndinni ef nefndin nær til fleiri en 

eins sveitarfélags, en alltaf skulu varamenn vera jafnmargir nefndarmönnum. 

Sveitarstjórn ber að tilkynna til Barnaverndarstofu um kjör barnarverndarnefnda og 

skal það gert innan tveggja mánaða frá sveitarstjórnarkosningum, sé það ekki gert 

innan fjögurra mánaða, getur félagsmálaráðherra áminnt sveitarfélagið og veitt einn 

mánuð til úrbóta. Hafi nefndin ekki verið kosin, getur ráðherra mælt fyrir um skipun 

hennar (Barnaverndarlög 80/2002). 
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Starfsfólki leikskóla ber skylda til þess, samkvæmt lögum, að tilkynna um ofbeldi eða 

vanrækslu á börnum, verði þau þess vör. En í 17. gr. Barnaverndarlaga nr. 80/2002 

segir að “hverjum 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” (Barnaverndarlög 80/2002:17).  

 

Árið 2006 bárust 6.874 tilkynningar til barnaverndarnefnda, þegar litið er til alls 

landsins. Þar af voru 97 tilkynningar frá leikskólum eða gæsluforeldri, sem er aðeins 

1,4% heildar fjölda tilkynninga (www.bvs.is/files/file509.pdf, 2007:5). Samkvæmt 

upplýsingum frá Anný Ingimarsdóttur hjá Félagsþjónustu Árborgar, bárust árið 2006 

samtalst 156 tilkynningar til barnaverndaryfirvalda í Árborg vegna 121 barns. Þar af 

áttu 21  tilkynning við um börn frá 2 – 6 ára aldri (fædd 2000 til 2004) og voru þrjár 

tilkynninganna frá leikskólum.  

 

3. Ofbeldi gagnvart börnum 
Mismunandi tegundir ofbeldis og vanrækslu gagnvart börnum hefur verið skilgreint. 

Skilgreining á ofbeldi og vanrækslu gagnvart börnum er að stórum hluta dregin af 

menningarlegum og samfélagslega viðurkenndum gildum í tengslum við uppeldi 

barna (Miller-Perrin, C. L., Perrin, R. D, 2007:291). Á Íslandi hefur Barnaverndastofa 

gefið út svo kallað SOF kerfi, en það er skilgreiningar- og flokkunarkerfi sem notast í 

tengslum við barnavernd og unnið var af Dr. Freydísi J. Freysteinsdóttur. Samkvæmt 

SOF kerfinu, þá er ofbeldi flokkað niður í þrjá flokka, tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi, 

líkamlegt ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi. Þar er ofbeldi skilgreint sem “athöfn sem 

leiðir til eða er líkleg til að leiða til skaða á þroska barns” (Freydís J. Freysteinsdóttir. 

2004:2) 

 

3.1 Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi 
Tilfinningalegt og sálrænt  ofbeldi getur ógnað bæði andlegri og líkamlegri heilsu 

barna. Undir slíkt ofbeldi heyrir meðal annars munnlegar hótanir, háð, persónulega 

niðurlægandi athugasemdir og ógnandi viðhorf (Walker, C. E., Bonner, B. L., 

Kaufman, K. L., 1988:8). SOF kerfið skilgreinir tilfinningalegt og sálrænt ofbeldi á 
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þann hátt að um sé að ræða ofbeldi þegar foreldri sýnir viðvarandi neikvætt viðhorf og 

neikvæðar tilfinningar til barns. Þegar foreldri gerir óraunhæfar kröfur til barns miðað 

við aldur og þroska þess, eða sér barnið ekki sem sjálfstæðan einstakling eða fær barn 

til að sinna sínum sálrænu, tilfinningalegu eða líkamlegu þörfum. Einnig á þetta við 

um það þegar barn verður vitni af ofbeldi milli annarra einstaklinga. 

 

Erfitt getur verið að greina andlegt ofbeldi á barni þar sem ekki eru sýnilegir 

líkamlegir áverkar til staðar sem geta gefið upplýsingar um slíkt. En oft er litið til 

líkamlegra einkenna þegar hugað er að ofbeldi eða vanrækslu gegn börnum. Breytt 

hegðunarmynstur barns getur hins vegar verið merki um andlegt ofbeldi gagnvart 

barni (Kay, J., 1999:48). Andlegt ofbeldi getur verið mjög skaðlegt börnum, en 

andlegt ofbeldi getur haft í för með sér margvísleg tilfinningaleg vandamál og 

hegðunarraskanir hjá fórnarlömbunum. Andlegt ofbeldi í sinni víðustu mynd getur 

verið orsökin fyrir erfiðleikum í námi og hegðun, ásamt langvarandi andlegu álagi hjá 

fullorðnum (Hart, S. H., Brassard, M. R, 1987:254). 

 

3.2 Líkamlegt ofbeldi 
Með líkamlegu ofbeldi er átt við verknað þar sem “barn er meitt viljandi”. 

Mismunandi gerð ofbeldis er hægt að skilgreina á þann hátt að einkenni þess séu 

sýnileg á líkama barnsins. Má þar nefna marbletti, blöðrur vegna bruna, sár og aðrir 

áverkar. Einnig á þetta við um áverka sem “geta mögulega ekki verið sýnlegir en sem 

fagaðili í heilbrigðiskerfi getur greint hjá barni” (Freydís J. Freysteinsdóttir. 2004:8), 

eins og til dæmis heilaskemmdir, sprungu í beini, skemmdir á líffærum og margt 

fleira. 

 

Líkamlegt ofbeldi getur líka komið fram á óbeinan hátt, eins og þegar börnum er gefið 

hættulegt lyf án læknisráðs, gefinn skemmdur matur og margt annað sem ætla má að 

geti skaðað barnið og verið því hættulegt. Þegar starfsfólk verður meðvitað um meiðsl 

á börnum sem vekja grunsemdir, er mikilvægt að spyrja bæði foreldra og barn um 

meiðslin og fá skýringar á þeim. Áverka sem börn bera og ekki eru almenninlega 

skýrðir, þarf alltaf að athuga og fá á hreint orsök þeirra (Kay. J., 1999:53). Afleiðingar 

ofbeldis gegn börnum geta verið mismunandi, en fyrir utan líkamlega áverka og 

þjáningu, eru áverkarnir oft sálrænir. Barn sem verður fyrir líkamlegu ofbeldi sýnir oft 
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einkenni um vonleysi, þunglyndi, sjálfsvígstilburði og lítið sjálfsálit (Miller-Perrin, C. 

L., Perrin, R. D, 2007:95). Þessu fylgir líka takmörkuð samskipti við jafningja sem og 

fullorðna, eins og kemur fram í því að börnin eiga erfitt með að mynda félagsleg 

tengsl og eignast vini (Miller-Perrin, C. L., Perrin, R. D, 2007:94) 

 

3.3 Kynferðislegt ofbeldi 
Þegar talað er um kynferðislegt ofbeldi, er átt við snertingu eða samskipti milli barns 

og fullorðins, þar sem barnið er notað til kynferðislegrar örvunar fyrir gerandann 

(Miller-Perrin, C. L., Perrin, R. D, 2007:115). SOF kerfið skilgreinir kynferðislegt 

ofbeldi sem “kynferðislega athöfn gagnvart barni eða með barni innan 14 ára með eða 

án vilja barnsins. Einnig kynferðislega athöfn gagnvart eða með barni 14 ára eða eldra 

án vilja barnsins” (Freydís J. Freysteinsdóttir. 2004:9). 

 

SOF kerfið skiptir kynferðislegu ofbeldi í þrjú stig eftir alvarleika verknaðarins, þar 

sem undir 1. stig flokkast munnmök forsjáraðila við barn eða munnmök barns við 

forsjáraðila og samfarir forsjáraðila og barns (í leggöng eða endaþarm). Undir annað 

stig flokkast meðal annars þukl innan klæða á kynfærum og svæðum nálægt 

kynfærum barns og barn fengið til að þukla eða káfa innan klæða á einhverjum 

fullorðnum. Þriðja stig tekur svo til atvika þar sem barni er sýnt kynferðislega tengdar 

athafnir eða kynfæri. Horft er á það fáklætt eða það fengið til að snerta fullorðna 

einstaklinga utan klæða eða það sjálft snert utan klæða.  

 

4. Vanræksla á börnum 
Vanræksla á börnum vísar til athafna eða athafnaleysis sem er þess valdandi að ekki 

er séð til þess að líkamlegum þörfum barnsins sé fullnægt svo sem út frá næringu, 

öryggi, menntun og læknisfræðilegum þörfum (Walker, C. E., Bonner, B. L., 

Kaufman, K. L., 1988:8). Kannanir hafa tengt ýmis vandamál við vanrækslu á 

börnum, eins og til dæmis félagsleg vandmál, vitræn tregða, tilfinninga- og 

hegðunarvandamál og líkamlegar afleiðingar (Miller-Perrin, C. L., Perrin, R. D, 

2007:185) 
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Samvæmt SOF kerfinu, þá er vanrækslu skipt í fjóra flokka. Líkamleg vanræksla, 

vanræksla varðandi umsjón og eftirlit, vanræksla varðandi nám og tilfinningaleg 

og/eða sálræn vanræksla. 

 

4.1 Líkamleg vanræksla 
Líkamleg vanræksla er almennt talin vera vangeta til að uppfylla grunnþarfir barna, 

svo sem föt, mat og húsaskjól (Miller-Perrin, C. L., Perrin, R. D, 2007:170). SOF 

kerfið skiptir líkamlegri vanrækslu í sex mismunandi flokka. Þessir flokkar eru 

döfnunarfeill, þegar um er að ræða alvarlegt ástand barna undir eins árs aldri, en 

orsökin er truflun í tengslum foreldra og barns sem kemur fram í alvarlegri líkamlegri 

og tilfinningalegri vanrækslu barnsins. Fæði, þegar barni er ekki gefið fæði við hæfi 

sem miðað er við þroska þess, heilsu og þarfir. Klæðnaður, þegar þess er ekki gætt að 

barnið sé klætt á fullnægjandi hátt miðað við þarfir þess, aðstæður og velferð. 

Hreinlæti, þegar þess er ekki gætt að hreinlæti barns sé fullnægjandi heilsu þess og 

velferð. Húsnæði, að barninu sé ekki séð fyrir viðunandi húsnæði. 

Heilbrigðisþjónustu, þegar barninu er ekki séð fyrir heilbrigðisþjónustu. 

 

4.2 Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit 
Barninu er ekki veitt nauðsynleg umsjón og eftirlit með þeim afleiðingum að öryggi 

barns og velferð er í hættu. Á þetta við þegar barnið hefur ekki líkamlega, 

tilfinningalega, sálræna, andlega eða praktíska burði til að vernda sjálft sig fyrir ytri 

aðstæðum. 

 

Undir þetta fellur meðal annars það þegar barn er skilið eitt eftir án þess að það hafi 

aldur og þroska til þess. Barnið skilið eftir á skiptiborði án viðveru foreldra. Foreldri 

skilur barn sitt eftir án þess að ætla sér að sækja það aftur.  

 

4.3 Vanræksla varðandi nám 
Undir þennan lið fellur öll röskun í tilveru barns sem tengist námi þess. Má þar nefna 

lélega mætingu í skóla sem látin er afskiptalaus af foreldrum. Barn ekki skráð í skóla 

eða missir mikið úr skóla vegna ólögmætra ástæðana. Foreldrar sinna ekki óskum 

skólayfirvalda um að senda barnið í greiningu vegna vandamála í námi.  



 

  8 

 

4.4 Tilfinningaleg og/eða sálræn vanræksla 
Tilfinningaleg vanræksla er vangeta til þess að sjá barni fyrir tilfinningalegum 

stuðningi, öryggi og kvatningu. Í SOF kerfinu er vísað til vanrækslu foreldra til að 

sinna tilfinningalegum þörfum barnsins. Hugrænn þroski þess ekki örvaður, 

félagslegur þroski vanræktur og barninu ekki sett eðlileg mörk og því ekki veittur 

nauðsynlegur agi. 
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5. Rannsókn 
 

5.1 Aðferð 
Áður en rannsóknin fór fram, var haft samband við leikskólafulltrúa Árborgar, 

Heiðdísi Gunnarsdóttur, og tilgangur rannsóknarinnar skýrður. Var henni afhent 

formlegt bréf þar sem óskað var heimildar fyrir því að rannsóknin færi fram. Hún var 

mjög jákvæð fyrir hugmyndinni og bauðst til að kynna rannsóknina fyrir þeim fimm 

leikskólastjórum sem voru í forsvari fyrir þeim leikskólum sem ætlunin var að láta 

rannsóknina ná yfir.  

 

Allir leikskólastjórarnir samþykktu að taka þátt í rannsókninni og var spurningablað 

afhent öllum starfsmönnum sem unnu í þessum fimm leikskólum á Selfossi. Þar sem 

þessi rannsókn hafði með að gera börn í leikskólunum, var aðeins starfsmönnum sem 

höfðu bein tengsl við börnin afhent spurningablað. Aðrir starfsmenn komu ekki að 

rannsókninni.  

 

Hver leikskólastjóri fékk umslag með ákveðnum fjölda spurningablaða og fengu þeir 

eina viku til að fylla út blöðin. Sumir létu starfsmenn fylla þau út á starfsmannafundi, 

en aðrir létu starfsmennina fá spurningablaðið og var það fyllt út einhvern tíma á þeim 

sjö dögum sem voru til umráða. Öll svörin voru tekin og talin en alls voru 83 

spurningablöð fyllt út. Alls voru 94 starfsmenn starfandi í leikskólunum á Selfossi og 

unnu með börnum er rannsóknin var gerð. Af þeim skiluðu 83 svörum við 

spurningunum sem lagðar voru fram. Um er að ræða 88,30 % þeirra starfsmanna sem 

unnu með börnunum. Starfsmenn sem höfðu önnur skilgreind störf innan 

leikskólanna, svo sem við þrif eða í eldhúsi, tóku ekki þátt í rannsókninni.. 

 

Spurningunum var skipt upp í þrjá megin hópa. Almennar spurningar frá númer 1 til 

4, þar sem spurt var um persónutengdar upplýsingar, kyn, aldur, starfsaldur og 

menntun. Hópur tvö voru þekkingartengdar spurningar frá númer 5 til 7 þar sem spurt 

var um það hvort upplýst hefði verið um upplýsingarskylduna, hvort bækur eða annað 

efni væri til staðar og hvort þekking væri til staðar á lögunum um barnavernd. Síðasti 

hópurinn varðaði spurningar 8 til 15 um ofbeldi eða vanrækslu á börnum. Þar var 
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spurt almennt um tilkynningar og það hvort viðkomandi hefði reynslu eða grun um 

ofbeldi eða vanrækslu á börnum. 

 

Svörin á spurningablöðunum voru skrifuð inn í MySQL gagnagrunn sem hannaður 

var í tengslum við könnunina. Notað var vefviðmót sem unnið var í PHP 

forritunarmálinu til þess að skrá upplýsingar inn í MySQL gagnagrunninn, en 

gagnagrunnurinn og PHP forritunarviðmótið voru keyrð í gegnum Apache vefþjón. 

Eftir að svörin höfðu verið slegin inn í MySQL gagnagrunninn, voru þau flutt yfir í 

Excel töflureikni þar sem teknar voru saman tölulegar niðurstöður rannsóknarinnar og 

sem hlutfall af innsendum spurningablöðum. Einnig var Excel töflureiknirinn notaður 

til að vinna svörin myndrænt til birtingar í niðurstöðum þessarar rannsóknar. 

 

5.2 Niðurstöður könnunar 
 

 

Mynd 1 - Myndræn framsetning á aldurskiptingu þátttakenda í könnuninni. 
 

Allir 83 einstaklingarnir sem þátt tóku í könnunni voru kvennkyns. Þegar skoðuð er 

aldursskipting þátttakenda, þá voru 28 þeirra á aldrinum 21 – 30 ára eða 33,73% sem 

var lang stærsti einstaki aldurshópurinn. Næstir þar á eftir komu einstaklingar sem 

voru á aldrinum 31 – 40 ára samtals 20 einstaklingar eða 24,10%. Einstaklingar í 

aldurshópnum 41 – 50 voru 17 eða 20,48% og hópurinn 51 – 60 ára voru 15 
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einstaklingar eða 18,07%. Einn þátttakanda var 61 árs eða eldri og tveir þátttakendur 

voru undir tvítugu eða 1,20% og 2,41% . 

 

Mynd 2 - Myndræn framsetning á starfsaldursskiptingu þátttakenda í könnuninni. 
 

Sá hópur einstaklinga sem hefur lengstan starfsaldur þeirra sem tóku þátt í 

könnuninni, er einnig sá hópur sem flestir einstaklingar tilheyrðu, eða 29 einstaklingar 

sem gerðu 34,94% þeirra sem tóku þátt. Næst stærsti hópurinn var sá hópur sem unnið 

hafði eitt ár eða skemur. Var þar um að ræða 24 einstaklinga, eða 28,92% 

heildarinnar. Aldurshóparnir 2 – 5 og 6 – 10 voru svo 17 og 12 einstaklingar eða 

20,48% og 14,46%. Einn einstaklingur svaraði ekki spurningunni eða 1,20%. Athygli 

vekur að þegar litið er til starfsaldursdreifingarinnar, þá eru tveir stærstu hóparnir á 

sitt hvorum enda skalans. 
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Mynd 3 - Myndræn framsetning á menntunarstigi þátttakenda í könnuninni. 
 

Flestir þeirra sem tóku þátt í könnuninni, eða 31 einstaklingur, voru menntaðir 

leikskólakennarar eða samtals 37,35% þeirra sem tóku þátt. Annar stærsti hópurinn 

taldi 28 einstaklinga eða 33,73% og voru þeir með grunnskólapróf. Þriðji stærsti 

hópurinn voru einstaklingar með stúdentspróf og voru þeir 12 einstaklingar eða 

14,46% þeirra sem tóku þátt. Jafnmargir þátttakendur voru með iðnmenntun og 

grunnskólakennarapróf. Fjórir einstaklingar voru í hvorum hóp eða 4,82% hvor hópur. 

Þrír einstaklingar voru síðan með annað óskilgreint háskólapróf eða 3,61%, en einn 

einstaklingur eða 1,20% merkti við annað nám. 

 

Mynd 4 - Fjöldi starfsmanna sem upplýstur var um einkenni ofbeldis eða vanrækslu. 
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Í þessari spurningu voru þátttakendur beðnir um að svara því hvort þeir hafi verið 

upplýstir af leikskólastjóra, eða öðrum starfsmanni, um einkenni ofbeldis eða 

vanrækslu á börnum, áður en það hóf störf í leikskólanum. Allir þátttakendurnir 

svöruðu spurningunni, en meirihluti þeirra svaraði spurningunni neitandi eða 70 

einstaklingar sem voru um 84,34% af heildinni. Tíu einstaklingar eða 12,05% svöruðu 

játandi, en 3,61% eða þrír einstaklingar sögðust ekki muna eftir því hvort þeir hafi 

verið upplýstir eða ekki. 

 

Mynd 5 - Eru gögn til staðar í leikskólanum . 
 

Í spurningu 6 voru þátttakendur spurðir að því hvort gögn, bækur eða bæklingar væru 

til staðar í leikskólanum, þar sem fjallað er um ofbeldi eða vanrækslu á börnum. Allir 

svöruðu þessari spurningu, en meirihlutinn 43 einstaklingar eða 51,81% sögðust ekki 

vita hvort slíkt efni væri til staðar í leikskólanum. Svöruðu 30 einstaklingar 

spurningunni játandi, eða 36,14% og 10 einstaklingar eða 12,05% svöruðu neitandi.  
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Mynd 6 - Fjöldi þátttakenda sem upplýstir voru um tilkynningaskyldu . 
 

Í spurningu 7 voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu verið upplýstir um lög og 

reglur um tilkynningaskyldu starfsmanna leikskóla, um að tilkynna um ofbeldi eða 

vanrækslu á börnum til barnaverndarnefnda sbr. 17. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. 

Einn einstaklingur svaraði ekki spurningunni, en það er 1,20% þátttakenda. Fjöldi 

þeirra sem svöruðu neitandi voru 45 einstaklingar eða 54,22% eða meirihluti þeirra 

sem tóku þátt í könnuninni. Já sögðu 26 einstaklingar eða 31,33% en 11 einstaklingar 

eða 13,25% sögðust ekki muna til þess. 

 

Mynd 7 - Skipting aðila sem taldir eru ábyrgir fyrir tilkynningum til barnaverndarnefnda. 
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Tekin var afstaða með því í spurningu 8, hver þátttakendur töldu að ætti að tilkynna 

um ofbeldi eða vanrækslu á börnum sem vart yrði við í starfi leikskólans. Þess ber að 

geta að í þessari spurningu var hægt að gefa fleiri en eitt svar og því ekki samræmi á 

milli prósentu hlutfalls svara og fjölda þátttakenda. Lang flestir eða 70 einstaklingar, 

sem samsvöruðu 84,34% þátttakenda, töldu að leikskólastjóra bæri að tilkynna um 

slíkt. Deildarstjóri kom næst á eftir leikskólastjóranum, en 17 einstaklingar voru 

þeirra skoðunar, eða 20,48%. Tveir aðilar merktu bæði við starfsmenn og annað, eða 

2,41% hvor. Þeir sem merktu við annað töldu að það ætti að koma í hlut þess sem 

grunaði að brot hefði átt sér stað, að tilkynna auk þess sem talið var að allir bæru 

ábyrgð á því að tilkynna í sameiningu. Einn þátttakandi, eða 1,20% svaraði ekki 

spurningunni. 

 

Mynd 8 - Grunur um að barn sæti ofbeldi eða vanrækslu. 
 

Í þessari spurningu voru þátttakendur spurðir hvort þá hafi grunað að barn sætti 

ofbeldi eða vanrækslu. Allir 83 þátttakendanna svaraði spurningunni, en 44 

einstaklingar eða 53,01% sem er meirihluti þátttakenda, svöruðu spurningunni 

neitandi. Já sögðu 33 einstaklingar eða 39,76% en sex einstaklingar eða 7,23% 

sögðust ekki vita til þess. 
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Mynd 9 - Fjöldi þeirra sem tilkynnt hafa um ofbeldi eða vanrækslu á börnum. 
 

Í spurningu 10 voru þátttakendurnir spurðir hvort þeir hafi tilkynnt um ofbeldi eða 

vanrækslu á börnum, en þeir sem svöruðu játandi voru einnig beðnir um að skýra út 

hverjum var tilkynnt og hver ástæðan hafi verið. Allir þátttakendurnir svöruðu 

spurningunni, en meirihlutinn 65 einstaklingar eða 78,31% svaraði spurningunni 

neitandi. Já sögðu 18 einstaklingar eða 21,69%. Skýringar þeirra 18 sem svöruðu 

játandi því hvort þeir hefðu tilkynnt meint brot, voru átta vegna vanrækslu, en þar af 

var einn sem taldi líkamlegt ofbeldi vera til staðar ásamt vanrækslu. Tveir tilkynntu 

vegna kynferðisofbeldis. Fjórir einstaklingar gerðu ekki grein fyrir því hvað hefði 

verið tilkynnt um. Aðrar ástæður voru gefnar fyrir öðrum tilkynningum.  

 

Mynd 10 - Hlutfall sem svar já við sp. 9 og sp. 10. 
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Hlutfall þeirra sem svaraði spurningu 9 játandi og grunað hafa að barn sæti ofbeldi 

eða vanrækslu og þeirra sem tilkynnt hafa um að barn sæti ofbeldi eða vanrækslu (sbr. 

spurning 10), voru 54,55% eða 18 tilkynningar af 33 einstaklingum sem höfðu grun 

um ofbeldi eða vanrækslu gagnvart börnum. 

 

Mynd 11 - Skilgreining þátttakenda á samskiptum sínum við foreldra. 
 

Í spurningu 11 voru þátttakendur beðnir um að meta samskipti sín við foreldra 

barnanna í leikskólanum. Allir svöruðu spurningunni, en flestir þeirra sem svöruðu 

mátu samskipti sín við foreldra góð eða mjög góð eða 38 og 37 einstaklingar sem 

gerðu 45,78% og 44,58% þátttakenda. Fimm einstaklingar eða 6,02% sögðust eiga 

lítil samskipti við foreldra, en tveir einstaklingar eða 2,41% sögðust hafa hlutlaust 

viðhorf til samskipta við foreldra. Einn aðili, eða 1,20% sagðist hafa mjög lítil 

samskipti við foreldra. 
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Mynd 12 - Áhrif tilkynninga á foreldrasamskipti. 
 

Í þessari spurningu voru þátttakendur spurðir hvort þeir teldu það hafa áhrif á 

samskipti þeirra við foreldra, ef þau tilkynntu um ofbeldi eða vanrækslu á börnum. 

Allir þátttakendur svöruðu spurningunni, en flestir eða 34 einstaklingar, sem er 

40,96% þeirra, sögðust ekki vita hvort það hefði áhrif á samskiptin að tilkynna. 31 

einstaklingur eða 37,35% töldu það hafa áhrif á samskiptin, en 18 einstaklingar eða 

21,69% töldu það ekki hafa nein áhrif á samskiptin. 

 

Mynd 13 - Atriði sem þátttakendur töldu sig hafa vitneskju eða grun um. 
 

Í þessari spurningu voru þátttakendur spurðir hvort þeir hefðu vitneskju um eða grun 

um að barn á leikskólanum hjá þeim byggi við aðstæður þar sem foreldrar eru í 
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erfiðleikum. Þátttakendur höfðu möguleika á að svara fleiri en einu atriði, en 56 

einstaklingar eða 67,47% þeirra svöruðu ekki spurningunni. 

 

Mynd 14 - Atriði sem þátttakendur töldu sig hafa vitneskju eða grun um. 
 

Af þeim sem tóku afstöðu til spurningarinnar þá vissu eða grunuðu 17 einstaklingar 

eða 62,96%, að barn byggi við aðstæður sem væru háðar vangetu forráðamanna til að 

ala það upp. Töldu 15 einstaklingar eða 55,56% þeirra að barn byggi við aðstæður þar 

sem fjárhagsvandi hefði áhrif á aðstæður þess. Alls 11 einstaklingar eða 40,74% 

grunaði eða hafði vitneskju um börn sem byggju við heimilisofbeldi. Sjö einstaklingar 

eða 25,93% þeirra, töldu að börn byggju við aðstæður þar sem geðræn vandamál 

hefðu áhrif á velferð þeirra. Fimm einstaklingar eða 18,52% töldu sig hafa vitneskju 

eða grun um alkahólisma, en tveir einstaklingar eða 7,41% töldu börn búa við 

fíkniefnaneyslu á heimilinu eða búa við aðrar aðstæður sem ekki væru til þess fallnar 

að börn byggju við þær. 
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Mynd 15 - Aðilar sem töldu tilkynningar brot á trúnaðarskyldu. 
 

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

ofbeldi eða vanrækslu á bönrum, væru þeir að brjóta trúnað og trúnaðarskyldu sem 

þeir gengust undir við upphaf starfs síns. Allir þátttakendur svöruðu spurningunni, en 

lang stærstur hluti þátttakenda eða 76 einstaklingar sem gerðu 91,57% þeirra, svöruðu 

neitandi. Sex einstaklingar eða 7,23% sögðust ekki vita hvort svo væri. Einn 

einstaklingur eða 1,20% þátttakenda svaraði spuringunni játandi. 

 

Mynd 16 - Fjöldi þátttakenda sem töldu það siferðislega rétt að tilkynna. 
 

Í spurningu 15 voru þátttakendur spurðir hvort það væri siðferðislega rétt að tilkynna 

ofbeldi eða vanrækslu á börnum og gátu þeir gert grein fyrir svörum sínum. Tveir 
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einstaklingar eða 2,41% svöruðu ekki spurningunni. Þeir 81 einstaklingar sem eftir 

voru, eða 97,59% þeirra svöruðu játandi. Á meðal þeirra sem rökstuddu svar sitt, kom 

oft fram vísun til lagalegrar skyldu, ábyrgð hinna fullorðnu og réttur barnsins til 

eðlilegs lífs. Jafnvel þó flestir töldu grun nægjanlega ástæðu til að kynna það, þá var 

eitt svarið á þá leið að aðeins ætti að tilkynna ef einstaklingar væru fullvissir um að 

ofbeldi eða vanræksla væri til staðar gagnvart börnum. Einn einstaklingur minntist á 

að hafa þyrfti fund með foreldrum áður en til tilkynningar kæmi, ef ástæða 

tilkynningarinnar varðaði vanrækslu, en í tilfellum þar sem um væri að ræða ofbeldi, 

þá bæri að tilkynna það strax. Flest svörin voru þó á þá leið að velferð barnsins skipti 

mestu máli og ætti að vera í fyrirrúmi. 

 

5.3 Niðurstaða 
Svörin við almennu spurningunum voru einkennandi fyrir það sem búast mátti við í 

leikskóla. Á Selfossi voru það eingöngu konur sem unnu í leikskólunum, þar sem 

kannanirnar voru gerðar. Þegar litið er til samanburðar á stöðugildi í leikskólum 

Reykjavíkur og Selfossi, þá er heildarfjöldi starfsfólks í Reykjavík 1.694, þar af 72 

karlmenn eða 4,25%. Þetta sýnir að leikskólar eru ennþá kvennavinnustaðir. Allir 

aldurshóparnir 20 ára – 60 ára eiga sér fulltrúa, en flestir voru í hópnum 21 – 30 sem 

er mjög lágur aldur starfsmanna. Með tilliti til starfsaldursins, þá er stærsti hópurinn 

sá hópur sem lengstan starfsaldur hefur eða meira en 11 ár. Menntunarstig starfsfólks í 

leikskólum á Selfossi er almennt mjög hátt, þar sem leikskólakennarar eru 37,35% 

þeirra sem þar vinna. Háskólamenntaðir einstaklingar eru svo 45,78% af heildinni að 

leikskólakennurum meðtöldum. 

 

Með tilliti til niðurstaðna í þekkingartengdum spurningum, þá er augljóst að starfsfólk 

leikskólanna er ekki upplýst nægjanlega um skyldu sína til að tilkynna um ofbeldi eða 

vanrækslu á börnum þar sem 45 einstaklingar af 83 hafa ekki verið upplýstir um þá 

skyldu sína. Eins og fram kemur hjá Guðrúnu Kristinsdóttur þá hefur fræðsla um 

tilkynningarskylduna verið takmörkuð hingað til (Guðrún Kristinsdóttir, 2004:24).  Af 

þeim 26 einstaklingum sem sögðust vera upplýstir um barnaverndarlög nr. 80/2002 

þar sem vísað er til tilkynningaskyldunnar, voru 17 þeirra sem svöruðu 

leikskólakennarar. En gera má ráð fyrir að leikskólakennarar og grunnskólakennarar 

séu upplýstari um ofbeldi og vanrækslu gegn börnum og hvernig bregðast skuli við 



 

  22 

komi slíkt upp. Hæfni kennarans til að þekkja og bregðast við á réttan hátt verður þó 

alltaf háð færni hans til uppeldis- og kennslustarfa (Guðrún Kristinsdóttir, 2004:41).   

Hið opinbera er meðvitað um vandamálið hvað varðar skort á upplýsingum og hefur 

sett af stað vinnu til að leysa það. Markmiðið er að auka færni kennara og annarra 

fagstétta þar sem talið er að það sé mikilvægur liður í forvörnum. “Forvarnir, orsakir 

og afleiðingar ofbeldis gegn börnum verði til umfjöllunar með það sem markmið að 

auka þekkingu og færni” (www.felagsmalaraduneyti.is/media/acrobat-

skjol/Adgerdaaetlun.PDF, 2005:9). 

 

Rannsóknin sýnir líka að upplýsingar til starfsmanna á einkennum ofbeldis eða 

vanrækslu á börnum, er ábótavant. Alls 84,34% þátttakenda segjast ekki hafa fengið 

neinar upplýsingar um einkennin áður en þau byrjuðu að vinna, en mikilvægt er að 

starfsfólk sé upplýst um slíkt og hvernig bregðast eigi við komi slíkt upp. Til þess að 

starfsfólkið eigi auðvelt með að sinna slíkum málum og til þess að auka vitneskju 

þeirra og hæfni, er mikilvægt að þeir eigi möguleika á því að sækja námskeið eða 

fræðslu um efnið (Millam, R. 2002:213). Þetta getur gert starfsfólkinu erfitt fyrir, 

sérstaklega ef barnið er ekki að upplýsa um það sem gerðist hjá því. Eins og kemur 

fram hjá Guðrúnu Jónsdóttur, þá “... hlustum [við] ekki nógu vel á börn, ekki bara það 

sem þau segja beint, heldur að við séum ekki nógu vel læs á það sem þau reyna óbeint 

að tjá okkur.” (Guðrún Jónsdóttir. 1999:24). Í mörgum tilfellum þar sem ofbeldi hefur 

átt sér stað, þá getur grunurinn vaknað með undarlegri hegðun barns. Það er því 

mikilvægt fyrir starfsfólkið að vera mjög opið og vel upplýst um hegðun og einkenni 

barna sem eru þolendur ofbeldis svo hægt sé að bregðast við á sem fljótastan hátt. 

Ábyrgð þeirra sem fyrstir fá grun um að barn sæti ofbeldi er mikil. Í hegðun barns eða 

frásögn þess af ofbeldinu er oft fólgin beiðni um hjálp (Vigdís Erlendsdóttir. 

1999:64). 

 

Í gegnum daglegt samstarf sitt við börn og foreldra, er starfsfólki leikskólanna gert 

kleift að vinna bæði að forvörnum og viðbrögðum við ofbeldi og vanrækslu gagnvart 

börnum. Forvarnir er leið til þess að forða börnum frá því að verða fórnarlömb, á 

meðan viðbrögðin miðast að því að bregðast við á réttan hátt eftir að til slíks kæmi 

(Miller-Perrin, C. L., Perrin, R. D., 2007:29). Til að aðstoða starfsfólkið við að vinna 

að forvörnum, þá eru til bækur á íslensku varðandi t.d. kynferðislega misnotkun á 

börnum. Kynferðisleg misnotkun er nokkuð sem getur verið óþægilegt fyrir starfsfólk 
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að ræða við ung börn, en með því að notast við útgefið efni sem ætlað er börnum, sem 

stuðning við umræðuna um kynferðislega misnotkun, þá ætti starfsfólkið að eiga 

auðveldara með að fá börnin til að tjá sig um slíkt. Bækur eins og Þetta er líkaminn 

minn eftir Lory Freeman og íslenskuð hefur verið á vegum Barnaheill og Þetta eru 

mínir einkastaðir eftir Diane Hansen og samtökin Blátt áfram hafa útgefið á íslensku 

samvinnu við Hagkaup. 

 

Þegar kemur að spurningum um ofbeldi eða vanrækslu á börnum þá töldu langflestir 

að það væri leikskólastjórans að tilkynna um vanrækslu eða ofbeldi á börnum, komi 

slíkt upp, en alls voru 84,34% þeirra skoðunar. Samkvæmt þessu er starfsfólk 

meðvitað um það hvert það á að snúa sér komi til þess að þau verði vör við ofbeldi 

eða vanrækslu á börnum. Rosalind Millam bendir á það hversu mikilvægt það er að 

starfsfólk sé meðvitað um það hvert það á að snúa sér verði það vart við ofbeldi og 

vanrækslu á börnum (Millam, R., 2002:206). 

 

Af þeim sem þátt tóku í könnuninni höfðu 33 einstaklingar, eða 39,76% þeirra, grunað 

að barn sæti ofbeldi að vanrækslu, sem er nokkuð stór hluti þeirra sem svöruðu. 

Sértaklega þegar litið er til þess að aðeins 18 einstaklingar, eða 21,69% segjast hafa 

tilkynnt um ofbeldi eða vanrækslu á börnum. Það er því aðeins 54,55% starfsfólks 

sem tilkynnt hefur um ofbeldi eða vanrækslu á börnum þrátt fyrir að hafa grunað að 

slíkt væri til staðar. Það er mikilvægt að starfsfólk tilkynni um allan grun sem það 

hafi, en það er svo í verkahring barnaverndaryfirvalda að rannsaka hvort þetta eigi við 

rök að styðjast. Besta leiðin til að koma í veg fyrir kynferðislega misnotkun á börnum 

er að bera kennsl á hana í upphafi og koma þannig í veg fyrir áframhaldandi 

misnotkun. Það er mikilvægt að upplýsa um slík brot sem fyrst svo takmarka megi 

þann skaða sem þjáningar barnsins valda og veita barninu þá aðstoð sem það þarfnast 

(Shaffer, D. R., 2002:569). 

 

Stærsti hluti þátttakenda segjast vera í góðu (45,78%), eða mjög góðu (44,58%) 

sambandi við foreldra barnanna. Góð samskipti starfsfólks og foreldra byggir á mikilli 

vinnu þeirra, þar sem góð samskipti byggja á trausti og starfsfólkið þarf að byggja upp 

það traust til að geta átt góð samskipti. Alls 31% þátttakenda telja það geta haft áhrif á 

samskipti þeirra við foreldra ef þeir tilkynna um ofbeldi eða vanrækslu á börnum. 

Þetta er nokkuð sem getur verið ástæðan fyrir því að ekki er tilkynnt meira um ofbeldi 
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eða vanrækslu á börnum, en einstaklingar gætu verið hræddir um að glata niður þeim 

samskiptum sem þeir hafa byggt upp við foreldrana. Eins og kemur fram hjá Guðrúnu 

Kristinsdóttur, þá telur hún “... menn hugsa of mikið um áhrif viðbragða á sambandið 

við aðra. Þeir vilja t. d. ekki eyðileggja samstarfið við foreldra ...” (Guðrún 

Kristinsdóttir. 2004:27). Velferð barnsins er það sem skiptir mestu máli og ætti að 

hafa forgang á allt annað. 

 

Spurning 13 var sú spurning sem flestir slepptu að svara og gætu tvær ástæður verið 

fyrir því helstar. Í fyrsta lagi gæti verið um að ræða fá neikvæð áhrif í uppeldislegu 

umhverfi barnanna. Eða þá að þrátt fyrir að stafsfólkið sé í góðu sambandi við 

foreldrana, þá eru þau ekki að ná þeim upplýsingum frá foreldrunum sem skipta máli. 

Alls svöruðu 27 einstaklingar spurningunni eða 32,53% af heildinni. Hjá þeim sem 

svöruðu, þá var algengast að merkt væri við vangetu forráðamanna sem aðstæður sem 

gæti háð barninu, en af þeim sem svöruðu voru 62,96% þeirra skoðunar. 

Fjárhagsvandamál var það sem næst kom á eftir, en 55,56% þeirra sem svöruðu töldu 

það eiga við. Þegar litið er til rannsókna, þá hefur komið í ljós að margvíslegir þættir 

auka líkur á að börn verði fyrir ofbeldi. “Geðræn vandamál, þunglyndi, áfengis- og 

vímuefnaneysla, auk hjónabandsörðuleika foreldra, eru oft talin vera orsök þess að 

barn sé beitt ofbeldi, sér í lagi ef foreldrið hefur sjálft verið beitt ofbeldi í æsku” 

(Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir, Geir Gunnlaugsson. 2004:53).  

 

Lang flestir þeirra sem tóku þátt í könnuninni, eða 91,57% einstaklinga töldu það ekki 

brjóta gegn þeim trúnaði eða trúnaðarskyldu sem það gekkst undir við upphaf starfa 

sinna í leikskóla, að tilkynna um ofbeldi eða vanrækslu á börnum. Barnavendarlög 

gera líka ráð fyrir því að tilkynningarskylda starfsmanna samkvæmt lögunum gangi 

framar siðareglum um þagnarskyldu viðkomandi starfstétta (Barnaverndarlög 

80/2002, 17. gr.). Félagsmálaráðuneytið ítrekar einnig þetta ákvæði, en í gögnum 

þeirra kemur fram að “tilkynningaskylda samkvæmt barnaverndarlögum gengur 

framar ákvæðum laga eða siðareglna um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta” 

(www.felagsmalaraduneyti.is/media/acrobat-skjol/Adgerdaaetlun.PDF, 2005:6).  

 

Þegar spurt var hvort fólki þætti það siðferðislega rétt að tilkynna um ofbeldi eða 

vanrækslu á börnum, þá svörðu allir þátttakendur því játandi, fyrir utan tvo sem 

svöruðu ekki spurningunni. Þátttakendum gafst kostur á að skýra svarið sitt og gerðu 
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flestir grein fyrir svari sínu. Það sem flestir gáfu upp var að það væri skylda þeirra að 

tilkynna, bæði vegna laga og ekki síður siðferðislega þar sem börnin væru ófær um að 

gera það sjálf. Margir þátttakendur nefndu velferð barnanna sem ástæðuna fyrir því að 

tilkynna bæri um ofbeldi eða misnotkun gegn börnum. Allir þeir sem svöruðu lögðu 

mikla áherslu á að endi yrði bundinn á ofbeldið sem fyrst, eins og kemur fram hjá 

Janet Kay, þá mun þjáning barnsins og ótti viðhaldast mun lengur, verði ekki tilkynnt 

um ofbeldið strax. En þetta mun leiða til þess að andlegir og líkamlegir áverkar munu 

taka mun lengur að gróa (Kay, J. 1999:47). 

 

6. Lokaorð 
Fjölskyldan er mikilvægur hluti í tilveru barna. Samkvæmt Shaffer þá er fjölskyldan 

grundvöllur samfélagslegs þroska einstaklingsins, þar sem börn læra þá trú, viðhorf, 

verðmætamat og hegðun sem talin er viðeigandi í því samfélagi sem þau alast upp í 

(Shaffer, D. R., 2002:573). Ef fjölskyldan, eða einhver fjölskyldumeðlima, tapar niður 

þessari almennu hegðun, sem leiðir síðan til þess að þeir sýna hegðun sem ekki er 

viðeigandi í samfélaginu, þá getur barnið auðveldlega orðið fórnarlamb. 

 

Þar sem sífellt fleiri börn á Íslandi eru skráð í leikskóla, þá er líklegra að starfsfólkið 

verði vart við það að eitthvað sé ekki með felldu í umhverfi barnsins. En til þess að 

geta aðstoðað börn sem eru fórnarlömb ofbeldis og vanrækslu, þá er mikilvægt að 

starfsfólk leikskóla sé vel upplýst um einkenni og mikilvægi þess og skyldu til að 

tilkynna til barnaverndaryfirvalda, verði þau var við eða gruni að barn sé beitt ofbeldi 

eða sé vanrækt á annan hátt.  

 

Þann 18. desember 2006 voru unnar verklagsreglur um tilkynningaskyldu starfsmanna 

leik-, grunn og framhaldsskóla til barnaverndarnefnda. Að þeim stóðu fulltrúar 

menntamálararáðuneytisins, Samband íslenskra sveitarfélaga, Barnaverndar 

Reykjavíkur og Barnaverndarstofu. Samkvæmt verklagsreglunum er gert ráð fyrir að 

starfsmenn skólanna meti hvort ástand, líðan eða umönnun barns sé þannig háttað að 

tilkynna eigi um það til barnaverndarnefndar þar sem barnið býr. Þar sem enginn 

þeirra sem svöruðu spurningunum í rannsókninni vísaði til þessara verklagsreglna, 

vaknar sú spurning hvort starfsfólkið hafi verið upplýst tilvist þeirra 

(http://www.bvs.is/files/file494.pdf, 2006).   
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Því miður sýnir þessi könnun okkur að starfsfólk leikskóla er ekki nægjanlega upplýst 

um ofbeldi eða vanrækslu á börnum, en aðeins 12,05% starfsfólksins sem þátt tóku í 

könnuninni voru upplýst um það. Upplýsingamiðlunin þarf að vera mun markvissari, 

sérstaklega þegar kemur að því að upplýsa um mikilvægi þess að tilkynna allan grun, 

sama hversu lítilvægt það kann að vera. Það er starfsfólksins að tilkynna um grun, en 

síðan í verkahring barnaverndaryfirvalda að meta upplýsingarnar og bregðast við 

þeim, ef ástæða þykir til. Alls 39,76% þátttakenda hafa haft grun um að barn hafi 

verið beitt ofbeldi eða vanrækt, en aðeins 54,55% þeirra tilkynnti um grun sinn.  

 

Af starfsmönnum leikskólanna á Selfossi, þá taldi 90,36% þeirra sig vera í góðu eða 

mjög góðu sambandi við foreldra barnanna í leikskólanum. Þetta er mjög gott 

svarhlutfall, en ef starfsfólk á almennt í góðum samskiptum við foreldra, þá eiga þeir 

auðveldara með að skynja það ef eitthvað er ekki eins og það á að vera í umhverfi 

barnsins. Samfélagsleg tilvera barna er byggð upp á mörgum samverkandi þáttum sem 

styðja við tilveru barnsins, þar sem fjölskylda, félagar, samfélag og stofnanir þess 

mynda hver sína stoð í tilveru þess. Þegar einhver þessara samfélagslegu stoða er ekki 

lengur til staðar, aukast líkurnar á því að barn verði fyrir ofbeldi eða vanrækslu 

(Miller-Perrin, C. L., Perrin, R. D, 2007:52). Með því að viðhalda góðu sambandi 

milli starfsmanna leikskóla og forráðamanna, styrkist samfélagsleg tilvera barnsins. 

 

Allir þátttakendurnir töldu það siðferðislega skyldu sína að tilkynna ofbeldi og 

vanrækslu á börnum. Þetta sýnir að starfsfólkið er meðvitað um rétt barna og þá 

nauðsyn að þarfir barnsins séu hafðar í fyrirrúmi. Eða eins og kom fram hjá einum 

þátttakandanum, að þá er það siðferðisleg skylda að tilkynna “barnsins vegna”.   
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Viðauki A – Ósk um leyfi til að framkvæma rannsókn. 
 

Ráðhús Árborgar 
b/t Heiðdísar Gunnarsdóttur 
Leikskólafulltrúa 
Austurvegi 2 
800 Selfoss 
 
 
 
 
 
 
 

Selfoss 1. febrúar 2007 
 
 
Kæra Heiðdís. 
 
Ég undirrituð Sandra Vachon, nemi í KHÍ, fjarnám á leikskólakennarabraut. Ég mun á 
þessari önn vinna að lokaverkefni mínu við skólann, en það mun vera í formi 
rannsóknar í leikskólum. Um er að ræða málefni tengt barnavernd. Ég mun, í 
tengslum við þessa rannsókn, þurfa að leggja fram spurningalista fyrir alla starfsmenn 
leikskóla á afmörkuðu svæði. Hef ég hugsað mér að rannsóknin nái til leikskólanna á 
Selfossi. Geri ég ráð fyrir að könnunin verði gerð í enda febrúar eða byrjun mars.  
 
Farið veður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Ég mun gæta ýtrustu nafnleyndar 
og fylgja reglum persónuverndar við framkvæmd könnunarinnar. Ekki verður hægt að 
rekja upplýsingar til einstaklinga eða leikskóla. Öllum gögnum verður eytt þegar 
lokaverkefni mitt verður frágengið, en einungis ég og leiðbeinandi minn munum hafa 
aðgang að þeim. 
 
Ég óska því hér með eftir góðfúslegu leyfi til að fá að leggja spurningarlista fyrir 
starfsfólk leikskólanna á Selfossi. 
 
Mun ég gera ráð fyrir að afhenda eintak af lokaverkefninu til ráðstöfunar fyrir 
leikskóla sveitarfélagsins.  
 
Virðingarfyllst 
 
 
Sandra Vachon 
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Viðauki B – Spurningalisti. 
 

RANNSÓKN Á ÞEKKINGU LEIKSKÓLASTARFSFÓLKS Á 
SELFOSSI UM OFBELDI OG VANRÆKSLU Á BÖRNUM OG 

UPPLÝSINGAGJÖF TIL BARNAVERNDANEFNDA 
 

Ég heiti Sandra Vachon og er nemandi á lokaári í Kennaraháskóla Íslands. Þessi 

rannsókn er lokaverkefni mitt og þætti mér vænt um að þið gætuð svarað þessum 

spurningum fyrir mig. Farið veður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Ég mun 

gæta ýtrustu nafnleyndar og fylgja reglum persónuverndar við framkvæmd 

könnunarinnar. Ekki verður hægt að rekja upplýsingar til einstaklinga eða leikskóla. 

Öllum gögnum verður eytt þegar lokaverkefni mitt verður frágengið, en einungis ég 

og leiðbeinandi minn munum hafa aðgang að þeim. Eintak rannsóknarinnar verður 

aðgengilegt hjá leikskólafulltrúa Árborgar og á bókasafni KHÍ. 

 

Eftirfarandi er grein 17 í barnaverndarlögum, en þar er fjallað um tilkynningaskyldu 

starfsmanna leikskóla til barnaverndanefnda. Lítur rannsókn mín að þessari grein og 

framkvæmd hennar í leikskólum. 

 

Tilkynningarskylda þeirra sem afskipti hafa af börnum. 

Hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa vegna hefur afskipti af málefnum barna og verður í starfi 

sínu var við að barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að barn 

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

 
Sérstaklega er leikskólastjórum, leikskólakennurum, dagmæðrum, skólastjórum, kennurum, prestum, 

læknum, tannlæknum, ljósmæðrum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum, 

þroskaþjálfum og þeim sem hafa með höndum félagslega þjónustu eða ráðgjöf skylt að fylgjast með 

hegðun, uppeldi og aðbúnaði barna eftir því sem við verður komið og gera barnaverndarnefnd viðvart 

ef ætla má að aðstæður barns séu með þeim hætti sem lýst er í 1. mgr. 

 
Tilkynningarskylda samkvæmt þessari grein gengur framar ákvæðum laga eða siðareglna um 

þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta. 

Barnaverndarlög nr. 80/2002 gr. 17 

 

Með fyrirfram þökk 

Sandra Vachon 
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SPURNINGAR SEM LEITAST VERÐUR VIÐ AÐ FÁ SVÖR VIÐ. 
 

 

 

Hver er þekking starfsfólksins á upplýsingaskyldu til barnaverndaryfirvalda vegna 

ofbeldis eða vanrækslu á börnum 

 

Hefur starfsfólk þekkingu á því að greina merki ofbeldis eða vanrækslu á börnum 

 

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

hann þess var 
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ÞETTA ERU TRÚNAÐARUPPLÝSINGAR. 

MERKIÐ VIÐ ÞAÐ SEM VIÐ Á Í HVERRI SPURNINGU. 

 

Almennar spurningar 

 

1. Kyn:  

 

 karl   kona 

 

2. Aldur: 

 

 <= 20  21 – 30  

 31 – 40  41 – 50  

 51 – 60  61 =< 

 

3. Starfsaldur: 

 

 < 1 ár  2 – 5 ár 

 6 – 10 ár  11 =< 

 

4. Menntun: 

 

 Grunnskólapróf   Iðnmenntun 

 Stúdentspróf   Háskólapróf 

 Grunnskólakennari  Leikskólakennari 

 Annað ________________________________ 
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Þekkingatengdar spurningar 

 

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

eða vanrækslu á börnum, áður en þú hófst störf. 

 

 Já   Nei   Man ekki 

 

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

um ofbeldi eða vanrækslu á börnum. 

 

 Já   Nei   Veit ekki 

 

7. Varst þú upplýst(ur) um lög og reglur um tilkynningaskyldu starfsmanna 

leikskóla, um að tilkynna um ofbeldi eða vanrækslu á börnum til 

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

 

 Já   Nei   Man ekki 

 

 

Spurningar varðandi ofbeldi eða vanrækslu á börnum 

 

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

verður við í starfi leikskólans 

 

 Starfsmaður  Deildarstjóri 

 Leikskólastjóri  Annað _______________________ 

 

9. Hefur þig grunað að barn sæti ofbeldi eða vanrækslu 

 

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

 

 Já   Nei  

 

 Ef já, hverjum var tilkynnt og hver var ástæðan 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

11. Hvernig metur þú samskipti þín við foreldra 

 

 Mjög góð  Góð  Hlutlaus  Lítil  Mjög lítil 

 

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

eða vanrækslu á börnum. 

 

 Já   Nei   Veit ekki 

 

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

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

 

 Alkahólismi  Fíkniefnaneysla  Heimilisofbeldi 

 Geðræn vandamál  Fjárhagsvandamál  Vangeta forráðamanna 

 Annað _________________________________________________ 

 

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

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

 

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

 

 Já, af hverju: 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

 Nei, af hverju ekki: 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


