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Ritgerð þessi fjallar um nauðung gagnvart börnum í sérúrræðum á Íslandi. 

Ritgerðin er 30 eininga Meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed gráðu í 

Uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á sérkennslufræði við Háskóla 

Íslands. 

 

Hugmynd mín að efni þessarar rannsóknar byrjaði að gerjast fyrir mörgum 

árum við vinnu mína með börnum með sérþarfir í þeim úrræðum sem samfélag 

okkar býður upp á. Við undirbúning og vinnu þessarar rannsóknar hafa 

fjölmargar spurningar vaknað, sumum þeirra er svarað en einhverjum þeirra 

hef ég ekki fundið svar við enn. Við lok námsins er ég enn sannfærðari en áður 

um mikilvægi þess að gæta í hvívetna réttinda og hagsmuna þeirra 

skjólstæðinga sem við sinnum sem fagfólk. 

Gagnaöflun rannsóknarinnar hófst á vormánuðum árið 2013 undir aðstoð 

leiðbeinanda míns Dr. Steinunnar Gestsdóttur dósents í þroskasálfræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og meðleiðbeinanda rannsóknarinnar Atla 

Freys Magnússonar, MS BCBA, atferlisfræðings við Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins. Rannsóknin er einnig unnin í samstarfi við Umboðsmann Barna. Ég 

kann þeim öllum ómældar þakkir fyrir alla aðstoðina og hvatninguna til að 

takast á við það mikilvæga og viðkæma efni sem rannsókn á nauðung gagnvart 

börnum er. 

Fjölskylda mín á líka hrós skilið fyrir þolinmæðina og hvatninguna á meðan 

á allri skólagöngunni hefur staðið. Síðast en ekki síst fá þeir stjórnendur, 

kennarar og starfsmenn þakkir sem tóku þátt í rannsókninni og gerðu hana 

mögulega. 
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Ágrip 
 

Nauðung er alvarlegt inngrip í líf hvers einstaklings, eðli málsins samkvæmt eru 

skilgreiningar á nauðung gagnvart barni annars konar en skilgreiningar á 

nauðung gagnvart fullorðnum einstakling. Í þessari rannsókn er hugtakið 

nauðung gagnvart barni skilgreint sem þær aðgerðir sem hefta 

sjálfsákvörðunarrétt og ferðafrelsi barnsins umfram það sem telst til eðlilegra 

uppeldisaðferða.  

Rannsókninni er ætlað að kanna viðhorf og þjálfun starfsfólks til nauðungar 

og leggja mat á tíðni og eðli nauðungar í starfi með börnum. Í rannsókninni 

beinist athugunin að því hvort börnum er haldið, þau bundin eða spelkur eða 

önnur hjálpartæki notuð í þeim tilgangi að hefta hreyfingar og/eða ferðafrelsi 

barnsins, hvort börnin eru flutt á milli staða eða lokuð inni í herbergjum þar 

sem þeim er meinaður útgangur í ákveðinn tíma. Önnur tilfelli þar sem upp 

komu spurningar um hvort nauðung kann að hafa verið beitt voru ekki skoðuð. 

Þeir þátttakendur sem valdir voru í rannsóknina voru stofnanir sem teljast 

til sérúrræða þar sem börn undir 18 ára aldri dvelja til lengri eða skemmri tíma. 

Til þessara stofnana teljast að þessu sinni sérskólar á höfuðborgarsvæðinu og 

allar skilgreindar skammtímavistanir fyrir fötluð börn á vegum sveitarfélaga á 

Íslandi. Þær stofnanir sem tóku þátt í rannsókninni voru 26 talsins og 

heildarfjöldi þeirra einstaklinga sem svöruðu var 27. 

Fengið var samþykki fyrir rannsókninni hjá yfirmönnum þeirra stofnana 

sem rannsóknin náði til svo hægt væri að senda kynningarbréf um tilgang og 

markmið rannsóknarinnar ásamt tengli á rafrænan spurningalista fyrir 

þátttakendur. Öllum niðurstöðum var safnað á rafrænan hátt og öll úrvinnsla 

niðurstaðna fór fram í reikniforritinu Excel. 

Rannsóknin fór ekki fram í sérdeildum almennra grunnskóla eða í 

skammtímaúrræðum á vegum barnaverndarstofu. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 92% þátttakenda fannst 

nauðung beitt hæfilega oft í þeim tilfellum sem upp komu á 

rannsóknartímabilinu en 56% þátttakenda fannst nauðungin sem barn var beitt 

á rannsóknartímabilinu réttlætanleg. Í flestum tilfellum meta þátttakendur þá 

nauðung sem börn eru beitt hættulitla fyrir börnin og það starfsólk sem beitir 

nauðunginni. Helsta birtingarform þeirrar nauðungar sem börn þeirra úrræða 

sem rannsóknin náði til eru beitt, er í formi þess að þeim er haldið af tveim 

einstaklingum, þau lokuð inni í tíu mínútur og spelkur eða önnur hjálpartæki 

sem börnin ná ekki af sér sjálf notaðar til að koma í veg fyrir óæskilega hegðun í 

60 mínútur eða lengur á hverjum degi. 
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Abstract 

 

Restraint is a serious intervention on the life of every individual. Naturally, 

restraint against children has other definition than restraint towards an adult. 

In this study, the term restraint towards child is defined as actions that restrict 

the autonomy and freedom of movement of the child beyond what is 

considered normal educational activities. 

The study is intended to explore the attitudes and training of personnel 

towards restraint and evaluate the frequency and nature of restraint when 

working with children. The study focuses on the study of whether children are 

kept, they are tied or if splints are used in order to restrain movements and/or 

freedom of travel for the child, whether the children are transferred between 

or closed inside rooms where they are denied exit for a certain time. Other 

cases where the question arose as to whether restraints may have been 

applied were not examined. 

The participants selected for the study were institutions that qualify for 

special provision where children under 18 stay for long or short term. For this 

study, these institutions are considered to be special schools in the capital and 

the short-term for children with disabilities operated by municipalities in 

Iceland. The institutions that participated in the study were 26 and the total 

number of individuals who responded was 27 

Approval was obtained for the study from the supervisors of the 

institutions the study covered, so a letter about the purpose and objectives of 

the study and a link to an electronic questionnaire could be sent to all 

participants. All results were collected electronically and all processing of the 

results was carried out in Excel. 

The study was not conducted in special classes of general education or in 

short-term resources by the Child Protection. 

 The main results of the study showed that 92% of participants felt that 

restraint applied appropriately often in cases that arose during the study and 

56% of participants felt the restraint used was justified. In most cases, 

participants evaluate the restraint applied low-risk, both towards the children 

and the personnel applying the restraint.  The study shows that the main forms 

of restraint children encounter is that they are held by two individuals, they are 

locked inside a room for ten minutes and splints or other assistive that children 

cannot remove themselves are used in preventing undesirable behavior for 60 

minutes or longer every day. 
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1. Inngangur 
Ekki geta allir þegnar samfélagsins borið hönd fyrir höfuð sér og gætt réttinda 

sinna, sumir eru veikari fyrir og er velferð þeirra háð dómgreind þeirra 

einstaklinga sem sinna þeim í daglegu lífi. Öll börn, hvert sem líkamlegt eða 

andlegt atgervi þeirra er, falla í þann hóp að eiga erfitt með að gæta sjálf 

réttinda sinna. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns eða 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var undirritaður fyrir Íslands hönd árið 

1990 og öðlaðist hann gildi á Íslandi 1992. Samningurinn felur í sér alþjóðlega 

viðurkenningu á að börn þarfnist verndar umfram vernd fullorðinna og að 

réttar þeirra hafi ekki verið nægilega vel gætt í fyrri mannréttindasamningum. 

Samningurinn felur einnig í sér viðurkenningu á því að börn séu sjálfstæðir 

einstaklingar með eigin réttindi (Umboðsmaður barna, 2012). Í ljósi þess hve 

börn eru háð dómgreind fullorðins fólks og eiga erfitt með að gæta eigin réttar 

er eftirlit með þeirri meðferð sem þau eru beitt nauðsynleg. Nauðung gagnvart 

börnum er umræðuefni sem ekki hefur verið haft hátt um í samfélaginu, enda 

er umræðuefnið bæði viðkvæmt og vandmeðfarið.  

Í 11.gr laga nr.88/2011 um réttindagæslu fyrir fatlað fólk kemur fram að 

hver sú aðgerð sem skerði sjálfsákvörðunarrétt einstaklings, fari fram gegn vilja 

hans og skerði þannig sjálfsákvörðunarétt hans teljist til nauðungar. Til þessarar 

skilgreiningar telst líkamleg valdbeiting, flutningur á milli staða gegn vilja, sé 

einstaklingur læstur inni gegn vilja sínum og þvingun til athafna daglegs lífs. Í 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er þung áhersla á að það sem er barni fyrir 

bestu skuli alltaf hafa yfirhöndina. Í 4.gr laga nr.80/2002 um barnavernd kemur 

fram að það sem er barni fyrir bestu skuli alltaf vera haft að leiðarljósi og skuli 

hagsmunir barnsins hafðir í fyrirrúmi vegna ráðstafana sem gerðar eru í þeirra 

þágu.  

Í þessari ritgerð verður hugtakið nauðung notað þegar átt er við 

hverskonar valdbeitingu og verður hugtakið nauðung gagnvart barni skilgreint 

sem þær aðgerðir sem hefta sjálfsákvörðunarrétt og ferðafrelsi barnsins 

umfram það sem telst til eðlilegra uppeldisaðferða. Oft virðast mörkin á milli 

þess að beita barn nauðung eða nota eðlilegar uppeldisaðferðir frekar óljós, oft 

beitum við ákveðnum aðferðum í uppeldi sem börn eru ekki sátt við til að 

kenna þeim mun á réttu og röngu eða til að fylgja ákveðnum reglum 

samfélagsins. Ef barn á erfitt með hegðun og er beðið að fara inn í herbergi sitt 

og kom út þegar það hefur jafnað sig telst það ekki til nauðungar. En ef farið 

með barn inn í herbergi og hurð læst eða haldið þannig að barnið komist ekki 

út af sjálfsdáðun telst það til nauðungar. Umönnunaraðili þarf sífellt að leggja 

mat á því í umönnunar- og uppeldishlutverki sínu hvað er barninu fyrir bestu, 

hvenær nauðsynlegt sé að gefa leiðbeiningar og veita aðstoð, í því felst að beita 

eðlilegum uppeldisaðferðum. Í þessari rannsókn snýr athugunin að því hvort 
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börnum er haldið, þau bundin eða notaðar spelkur í þeim tilgangi að hefta 

hreyfingar og/eða ferðafrelsi barnanna og hvort þau eru flutt á milli staða eða 

lokuð inni í herbergjum þar sem þeim er meinaður útgangur í ákveðinn tíma, 

en þetta eru tilfelli sem almennt eru ekki talin viðurkennd sem hefðbundnar 

uppeldisaðferðir. Önnur tilfelli þar sem upp koma spurningar um hvort 

nauðung kann að hafa verið beitt verða ekki skoðuð að þessu sinni, einungis 

þeir þættir sem taldir hafa verið upp hér að ofan. 

Dómgreind umönnunaraðila stýrir því hvort barn er beitt nauðung eða ekki,  

auk þekkingar viðkomandi á hegðunarerfiðleikum og viðeigandi leiðum til að 

draga úr eða mæta þeim. Ef barn neitar að fara úr úlpu þarf að beita ákveðni til 

þess að sannfæra barn um að rétt sé að fara úr úlpunni þegar inn er komið eða 

jafnvel klæða það úr. Við bregðumst ekki við á sama hátt  þegar um fullorðinn 

einstakling er að ræða. Með sama hætti slökkvum við á tölvu hjá barni sem 

hefur setið of lengi við tölvuleikinn eða gefum því sýklalyf þrátt fyrir að 

samþykki sé ekki fyrir hendi, sem við gerum ekki í samskiptum fullorðinna. 

Þessi munur á framkomu í garð barna og fullorðinna endurspeglar þá staðreynd 

að barn hefur ekki alltaf til að bera þroska til að vita alltaf hvað er því fyrir 

bestu. Bæði Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og lög nr.80/2002 um 

barnavernd snúa að þessum mun og undirstrika að það sem er barni fyrir bestu 

skuli vega þyngst í ákvörðunum um hvernig skuli komið fram við börn. Það sem 

barn vill er ekki endilega það sem er því fyrir bestu og er það ábyrgð 

umönnunaraðila að barn njóti alltaf þess sem er því fyrir bestu lögum 

samkvæmt.  

Réttindi þeirra skjólstæðinga sem ég hef sinnt í starfi mínu á sambýlum, í 

skólum og í hvíldarúrræðum hafa lengi verið mér mikið baráttumál. Sem 

starfsmaður í þeim úrræðum sem ég hef talið upp er barátta fyrir réttindum 

barns og takmörkun á þeirri nauðung sem barn kann að vera beitt oftar en ekki 

eins manns barátta. Ég hef starfað með einstaklingum/börnum með og án 

fötlunar í 21 ár. Þeir einstaklingar sem ég hef sinnt eru á öllum aldri og hafa 

haft mismikla getu til að gæta réttinda sinna. Ástæða þess að ég valdi það nám 

sem ég er að ljúka nú í vor er áhugi á því að veita einstaklingum/börnum 

aðstoð við að ná þeim takmörkum sem stefnt er að. Þegar þannig aðstoð er 

veitt er nauðsynlegt að vera vakandi yfir því að réttinda þeirra sé gætt og þau 

séu ekki beitt nauðung á þeim stöðum sem þau dvelja á, umfram það sem 

nauðsynlegt er.  

Margt hefur breyst í innra starfi þeirra stofnana sem börn dvelja á í dag, 

bæði skóla og skammtímavistana. Einstaklingsmiðuð þjónusta hefur nú meira 

vægi sem tryggir að hver einstaklingur njóti betur þjónustu við sitt hæfi. Þær 

aðferðir sem einstaklingar beita í starfi sínu eru þó fjölbreyttar og því er ekki 

hægt að tryggja að þau börn sem dvelja á þeim stofnunum sem rannsóknin nær 

til séu ekki beitt nauðung. 
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1.1 Markmið 
Rannsókninni er ætlað að kanna viðhorf og þjálfun starfsfólks í sérúrræðum 

fyrir börn á Íslandi og leggja mat á tíðni og eðli nauðungar í starfi með börnum 

á þeim stofnunum. Til þessara úrræða teljast skammtímavistanir fyrir fötluð 

börn á vegum sveitarfélaga á Íslandi auk tveggja sérskóla á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Í 354. frumvarpi til laga nr.92/1991 um réttindi fatlaðs fólks er sagt í 23.gr 

að foreldrar skuli eiga kost á skammtímavistun fyrir fötluð börn sín þegar þörf 

krefur. Skammtímavistun sé ætlað að veita fötluðum tímabundna dvöl til 

hvíldar eða vegna erfiðra heimilisaðstæðna, svo sem vegna veikinda eða annars 

álags. Skammtímavistun veitir þroskaþjálfun auk umönnunar og 

tómstundaiðkunar. Börn og unglingar geta dvalið í skammtímavistun í 3-7 daga 

í senn þrátt fyrir að lengri vistanir í allt að mánuði þekkist. Í 17.gr laga 

nr.91/2008 um grunnskóla er þess getið í 4.mgr að telji foreldrar, skólastjórar, 

kennarar eða aðrir sérfræðingar að barn fái ekki kennslu við sitt hæfi í 

almennum grunnskóla geta foreldrar barnsins sótt um skólavist fyrir barnið í 

sérúrræði innan grunnskóla eða í sérskóla. Skólarnir sem rannsóknin nær til eru 

reknir sem sérskólar fyrir börn á grunnskólaaldri og heyra undir grunnskóla 

Reykjavíkur og fylgja því lögum nr.91/2008 um grunnskóla. Sérstaða skólanna 

fylgir því 17.gr laga um grunnskóla sem getið er hér að ofan þar sem tekið er til 

þess að telji aðstandendur barnsins, sérfræðingar eða kennarar að barnið geti 

ekki notið kennslu í almennum grunnskóla sé mögulegt að sækja um skólavist í 

þeim sérúrræðum sem boðið er upp á innan grunnskóla. 

Tíðni og eðli þeirrar nauðungar sem er beitt gagnvart börnum verður metin 

í rannsókninni með spurningalista sem sendur verður til forstöðumanna 

skammtímaúrræða og umsjónarkennara í bekkjum þeirra sérskóla sem 

rannsóknin nær til. Með sama spurningalista verður einnig kannað við hvaða 

aðstæður börnin eru beitt nauðung og hvernig skráningu er háttað í þeim 

tilfellum. Jafnfamt verður kannað hvernig fræðslu um nauðung gagnvart 

börnum er háttað hjá starfsfólki þessara sömu stofnana. Megindlegar aðferðir 

eru vel til þess fallnar að meta bæði algengi og aðferðir atburða sem eiga sér 

stað í samfélaginu (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Meginrannsóknarspurningarnar sem leitað verður svara við í ritgerðinni eru 

fjórar: Hver er tíðni nauðungar gagnvart börnum í sérúrræðum á Íslandi? 

Hverjar eru ástæður þess að nauðung er beitt? Hvert er viðhorf starfsfólks til 

nauðungar? Og Hvernig er eftirliti og þjálfun vegna nauðungar háttað ef/þegar 

hún á sér stað?  

Rannsóknin er unnin í samstarfi við Umboðsmann barna. Samvinna við 

embætti Umboðsmanns barna gefur rannsókninni mikið gildi, sérstaklega til að 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagas/141a/2008091.html&leito=s%E9rsk%F3lar%5C0s%E9rsk%F3l%5C0s%E9rsk%F3la%5C0s%E9rsk%F3lana%5C0s%E9rsk%F3lann%5C0s%E9rsk%F3lanna%5C0s%E9rsk%F3lans%5C0s%E9rsk%F3lanum%5C0s%E9rsk%F3lar%5C0s%E9rsk%F3larnir%5C0s%E9rsk%F3lar%F0u%5C0s%E9rsk%F3last%5C0s%E9rsk%F3lastu%5C0s%E9rsk%F3la%F0i%5C0s%E9rsk%F3la%F0ir%5C0s%E9rsk%F3la%F0ir%F0u%5C0s%E9rsk%F3la%F0ist%5C0s%E9rsk%F3la%F0u%5C0s%E9rsk%F3li%5C0s%E9rsk%F3linn%5C0s%E9rsk%F3lir%5C0s%E9rsk%F3lir%F0u%5C0s%E9rsk%F3list%5C0s%E9rsk%F3li%F0%5C0s%E9rsk%F3lum%5C0s%E9rsk%F3lumst%5C0s%E9rsk%F3lunum%5C0s%E9rsk%F3lu%F0u%5C0s%E9rsk%F3lu%F0um%5C0s%E9rsk%F3lu%F0umst%5C0s%E9rsk%F3lu%F0ust%5C0s%E9rsk%F3lu%F0u%F0#word2
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hægt sé að tryggja þátttöku sem flestra stofnana í rannsókn á svo 

vandmeðförnu viðfangsefni. Er það von mín að með rannsókn þessari aukist 

skilningur á réttindum allra barna, að niðurstöðurnar varpi ljósi á umfang og 

eðli nauðungar í starfi með börnum í sérúrræðum í Íslandi og að niðurstöður 

rannsóknarinnar verði einnig til þess að aukin fræðsla verði til þess starfsfólks 

sem starfar í sérúrræðum fyrir börn um réttindi barna og hugsanlega nauðung 

sem börn kunna að vera beitt á þeim stofnunum. 

 

1.2  Uppbygging ritgerðar 
Fræðilegur hluti ritgerðarinnar skiptist í fimm kafla. Þegar hefur verið fjallað um 

markmið rannsóknarinnar, næsti kafli fjallar um bakgrunn rannsóknarinnar, 

sem eru lög og reglugerðir sem taka til réttinda og velferðar barna á Íslandi. 

Þriðji kafli fjallar um skilgreiningar á nauðung og meðferðir nauðungarmála, þá 

er einnig farið stuttlega yfir hvernig nauðung getur hugsanlega birst í 

skólakerfinu. Í fjórða kafla er farið yfir fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

nauðung á erlendum vettvangi. Í fimmta kafla verður farið yfir þessa rannsókn. 

Í sjötta kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar. Í kafla sjö verða niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar og að lokum verða umræður í áttunda kafla. 
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2. Lagalegt umhverfi 
Í kaflanum verður fjallað um þær lagasetningar og reglugerðir sem snúa að 

réttindum barna ásamt þeim alþjóðlegu samþykktum sem Íslendingar hafa 

gerst aðilar að og móta þannig réttindi barna í íslensku samfélagi. Þegar 

nauðung gagnvart börnum er könnuð er mikilvægt að leggja til grundvallar þau 

lög og þær reglugerðir sem sérstaklega taka á málefnum barna. Málefni barna 

eru viðkvæm og vandmeðfarin og í hverju máli á velferð barns og það sem er 

því fyrir bestu að vera haft að leiðarljósi. Það er þó svo að í einhverjum tilfellum 

er nauðsynlegt barnsins vegna að beita nauðung í einhverju formi, þó aldrei 

nema að samþykki til þess liggi fyrir frá forráðamönnum barnsins. 

Fram kemur í grein Guðrúnar Kristinsdóttur (1995) að oft virðist sem 

almennur skilningur á hugtakinu barnavernd sé fremur bundinn við lögin á 

þann hátt að almenningur túlki barnavernd sem þá aðila sem komi til þegar vafi 

er vegna forsjár og uppeldiskilyrða barna. Þau sjónarmið sem lúta að verndun 

stangast ekki á við kröfu um aukinn rétt barna og áhrifa þeirra til að greina frá 

eigin viðhorfum. Það að vernda einstakling felur ekki í sér að takmarka frelsi. 

Takmörkun frelsis verður aftur á móti ef sá sem verndaður er, er ekki virtur. 

Hér er vísað í nauðsyn þess að réttindi allra barna séu virt. Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna leggur aukna ábyrgð á herðar almennings á Íslandi um að 

bæta hag íslenskra barna og veita börnum annarra þjóða aðstoð. 

 

2.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 
Ein helsta forsenda Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er sú samkvæmt 

3.grein að það sem er barninu fyrir bestu skuli ávallt vera í forgangi þegar 

teknar eru ákvarðanir er varða barn. Í þessum orðum felst sú staðreynd að 

hagur barnsins skuli vega þyngra en nokkur önnur forsenda, þar með talinn 

hagur fullorðinna. Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem undirritaður var 

af Íslands hálfu 26. janúar 1990 og fullgildur þann 28. október 1992 er sagt í 

3.gr um meðferð barna 

1. Það sem barni er fyrir bestu skal ávallt hafa forgang þegar 

félagsmálastofnanir á vegum hins opinbera eða einkaaðila, 

dómstólar, stjórnvöld eða löggjafastofnanir gera ráðstafanir sem 

varða börn.  

2. Með hliðsjón af réttindum og skyldum foreldra eða lögráðamanna, 

eða annarra sem bera ábyrgð samkvæmt lögum á börnum, 

skuldbinda aðildarríki sig til að tryggja börnum þá vernd og umönnun 

sem velferð þeirra krefst, og skulu þau í því skyni gera allar 

nauðsynlegar ráðstafanir á sviði löggjafar og stjórnsýslu. 
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 3. Aðildarríki skulu sjá til þess að stofnanir þar sem börnum er veitt 

umönnun og vernd starfi í samræmi við reglur sem þar til bær 

stjórnvöld hafa sett, einkum um öryggi, heilsuvernd og fjölda og 

hæfni starfsmanna, svo og um tilhlýðilega yfirumsjón. 

 

Á Íslandi voru samþykkt lög um barnavernd árið 2002 og taka þau til 

verndar barna og setja því lagalega umgjörð um þau réttindi sem börn eiga að 

njóta og bæta við þá umgjörð sem Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna setur 

um meðferð og umönnun barna (Alþingi, 2013). 

2.2 Barnaverndarlög 
Í lögum um Barnavernd nr.80 frá 2002 er sagt í 1. og 2.mgr í 12gr laganna: 

 Hlutverk barnaverndarnefnda er eftirfarandi:  

1. Eftirlit. Barnaverndarnefndir skulu kanna aðbúnað, hátterni og 

uppeldisskilyrði barna og meta sem fyrst þarfir þeirra sem ætla má 

að búi við óviðunandi aðstæður, sæti illri meðferð eða eigi í 

alvarlegum félagslegum erfiðleikum. 

2. Úrræði. Barnaverndarnefndir skulu beita þeim úrræðum 

samkvæmt lögum þessum til verndar börnum sem best eiga við 

hverju sinni og heppilegust þykja til að tryggja hagsmuni og velferð 

þeirra. 

 

Í 82. gr. 3.mgr.sömu laga segir “Óheimilt er að ... beita innilokun, 

einangrun og öðrum slíkum þvingunarráðstöfunum eða 

agaviðurlögum nema nauðsyn beri til og þá samkvæmt reglugerð sem 

ráðherra setur að fengnum tillögum Barnaverndarstofu.” 

Barnalögin sem voru samþykkt á Íslandi árið 2003 taka svo til allra mála 

sem snúa að forsjá barna og uppeldissumhverfi og skerpa því á því sem lög um 

barnavernd taka til. Þar kemur einnig skýrt fram sá réttur sem barn hefur sjálft 

til að tjá sig um mál sín (Alþingi, 2013). 

 
2.3 Barnalög 

Í lögum nr.76/2003 um börn kemur fram að komi að forsjármálum hefur barn 

samkvæmt 43.gr laga nr. 76/2003 rétt á að tjá sig um mál sitt. Einnig getur 

dómari falið sérfróðum einstaklingum að kynna sér viðhorf barnsins og tjá sig 

svo um það. Þessi grein barnalaga setur skýrt fram þann rétt sem hvert 

mannsbarn hefur til að tjá sig um þær aðstæður sem það býr við eða á að búa 

við. Í 1. mgr 28.gr sömu laga kemur fram að foreldrum beri að annast barn sitt 

og sýna því virðingu, umhyggju og veita barni þau uppeldisskilyrði sem henti 

hag þess best. Í 2.mgr sömu greinar þeirra laga er svo sagt að forsjá barns feli í 
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sér skyldu foreldra til að verja barn sitt gegn hverskonar andlegu og líkamlegu 

ofbeldi og hverskonar vanvirðingu. 

Samkvæmt barnalögum er ábyrgð foreldra á velferð barns síns afgerandi, 

en margir staðir koma að uppeldi barns. Börn dvelja stóran hluta dags á 

menntastofnunum, einkum fyrstu 16 ár ævinnar. Þegar skoðuð eru þau lög sem 

snúa að þeim stofnunum sem öll börn dvelja á má sjá að í lögum nr.91/2008 

um grunnskóla er einnig tekið til réttar og meðferðar barna. 

2.4 Lög um grunnskóla 
Í lögum nr.91 frá 2008 um grunnskóla er sagt í 1. og 2.mgr,13gr: 

Réttur nemenda. 

Grunnskóli er vinnustaður nemenda. Allir nemendur grunnskóla eiga 

rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi 

húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. 

Grunnskólinn skal í hvívetna haga störfum sínum þannig að 

nemendur finni til öryggis og njóti hæfileika sinna.  

Í 1. og 2 mgr, 3.gr sömu laga um grunnskóla nr.91 frá 2008 er sagt um 

skólaskyldu:  

Skólaskylda. 

Skólaskylda á grunnskólastigi er að jafnaði í tíu ár, en getur verið 

skemmri, sbr. 32. gr. Öllum börnum, að jafnaði á aldrinum 6–16 ára, 

er skylt að sækja grunnskóla. Foreldrar gæta hagsmuna barna sinna á 

skólaskyldualdri. Foreldrar samkvæmt lögum þessum teljast þeir sem 

fara með forsjá barns í skilningi barnalaga. 

Í 1., 2., og 3.mgr, 17.gr sömu laga um grunnskóla er sagt um nemendur með 

sérþarfir: 

Nemendur með sérþarfir. 

Nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í 

almennum grunnskóla án aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða 

andlegs atgervis. Nemendur sem eiga erfitt með nám sökum 

sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika 

og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra, nemendur með 

leshömlun, langveikir nemendur og aðrir nemendur með 

heilsutengdar sérþarfir eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í 

samræmi við metnar sérþarfir. Telji foreldrar barns, skólastjórar, 

kennarar eða aðrir sérfræðingar að það fái ekki notið kennslu við sitt 

hæfi í almennum grunnskóla geta foreldrar sótt um skólavist fyrir 

barnið í sérúrræði innan grunnskóla eða í sérskóla. 

Í reglugerð nr.585/2010 um nemendur með sérþarfir í grunnskóla er tekið 

til þess í 4.gr um rétt nemenda að þeir eigi rétt á að komið sé til móts við náms- 
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og félagslegar þarfir þeirra í skóla án aðgreiningar án tillits til líkamlegs eða 

andlegs atgervis. Einnig er tekið til þess að nemendur eigi rétt á að 

sjónarmiðum þeirra sé gaumur gefinn miðað við þroska þeirra og aldur. 

Jafnframt er vakin athygli á rétti nemenda til viðeigandi aðstoðar sem miðist 

við sérþarfir þeirra og aldur. Í 6.gr sömu reglugerðar er tekið til þess að 

skólastjóri beri ábyrgð á því að mat á sérþörfum og skipulagning stuðnings fari 

ávallt fram í samráði við foreldra og kennara. Í 10.gr er svo tekið til þess að 

árlega skuli vinna áætlun um stuðning í námi og kennslu í samræmi við metnar 

sérþarfir nemenda. Í 14.gr sömu reglugerðar er svo sagt um sérskóla að 

sérskólar og sérúrræði innan grunnskóla starfi eftir markmiðum aðalnámskrár 

grunnskóla. Sérstaklega er tekið fram að sérskólar og grunnskólar sem veiti 

úrræði fyrir nemendur með sérþarfir skuli setja sér skólanámskrá og 

starfsáætlun sbr. 29. gr. laga nr.91/2008 um grunnskóla, þar sem tekið er til 

þess að í hverjum grunnskóla skuli gefa út skólanámsskrá og starfsáætlun. 

Þegar unnið er með börnum með sérþarfir kemur fram í lögum nr.88/2011 

um réttindagæslu fatlaðs fólks að markmið laganna sé að tryggja fötluðum 

viðeigandi stuðning. Lög er varða réttindagæslu eru mikilvæg þegar kemur að 

meðferð mála þar sem grunur leikur á að nauðung hafi verið beitt og 

nauðsynlegt er að til séu reglugerðir sem hægt er að miða við þegar taka þarf á 

slíkum málum. 

2.5 Lög um réttindagæslu fatlaðs fólks 
Í 1.gr laga nr.88/2011 um réttindi fatlaðs fólks kemur fram að tilgangur laganna 

sé að veita lagaumgjörð um málefni fatlaðra einstaklinga sem þurfa aðstoð 

vegna persónulegra málefna.  

Í 5. kafla sömu laga nr.88/2011 sem taka til réttinda fatlaðs fólks kemur 

fram í 1.mgr 10.gr að öll beiting nauðungar í samskiptum við fatlað fólk sé 

bönnuð nema veitt hafi verið undanþága á grundvelli 12.gr sömu laga, þar 

kemur fram að í sérstökum einstaklingsbundnum tilfellum sé heimilt að veita 

undaþágu frá þeirri reglu. Undanþága þessi tekur til þeirra atriða sem varða 

heilsu, alvarlegt líkams- og eignartjón og nauðsynlega þætti varðandi 

grunnþarfir einstaklingsins. 

Markmið laganna eru að tryggja fötluðum einstaklingum viðeigandi 

stuðning og taki lögin mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs 

fólks. 

2.6 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks 
 
Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks var undirritaður fyrir 

Íslands hönd þann 30. mars 2007. Í 1.gr samningsins kemur fram að markmið 
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hans sé að fatlað fólk njóti mannréttinda og mannfrelsis tl fulls samanborðið 

við aðra. Í 4. gr kemur svo fram að aðildarríki samningsins skuldbindi sig til þess 

að stuðla að því að öll mannréttindi og mannfrelsi verði að veruleika fyrir fatlað 

fólk (Velferðarráðuneyti, 2013). 

Þegar sá lagarammi sem settur hefur verið á Íslandi til að gæta réttar og 

velferðar barna er hefður til hliðsjónar þegar alvarleg mál koma upp á þeim 

stöðum þar sem börn dvelja til lengi eða skemmri tíma, má glöggt sjá að brot 

gegn barni vegna nauðungar hafa alvarlegar afleiðingar fyrir alla málsaðila. Í 

Almennum hegningarlögum nr.19/1940 er þess getið sérstaklega að 

nauðungarbrot gegn einstaklingi geti haft í för með sér fangelsisvist í allt að tvö 

ár. 

2.7 Almenn hegningarlög 
 
Í 225. gr Almennra hegningarlaga nr.19/1940 kemur fram meðal annars að ef 

maður neyðir annan einstakling til þess að gera eitthvað, þola eitthvað eða láta 

hjá líða að gera eitthvað með því að beita líkamlegu ofbeldi eða hóta að beita 

einstakling líkamlegu ofbeldi þegar nauðungin eigi ekki nægilegan rétt á sér þá 

varði beiting hennar gagnvart öðrum einstakling sektum eða fangelsi í allt að 2 

ár. 

Neyðarréttarsjónarmið eiga við ef barn stefnir sjálfu sér eða öðrum í hættu 

með atferli sínu eða hegðun. Skilgreining neyðarréttarsjónarmiðs er fremur 

þröng og eru forsendur þess að beita því sjónarmiði að neyðarástand ríki, þá er 

átt við að ef beita þarf barn líkamlegu afli vegna hegðunar eða atferlis er það 

réttlætanlegt á grundvelli neyðarréttarsjónarmiðs ríki neyðarástand vegna 

þess. Til viðmiðunar í málum sem þessum er miðað við meðalhófsregluna sem 

tekið er til í 12.gr Stjórnsýslulaga nr.37/1993, þar er vísað til þess að ekki skuli 

ganga lengra en nauðsyn beri til og láta af inngripi um leið og hættu hafi verið 

afstýrt. Verði slys í átökum sem þessum sem rekja megi til þess að viljandi hafi 

verið beitt líkamsvaldi er notast við 217.gr Almennra hegningarlaga nr.19/1940 

en þar er sagt að hver sá sem gerist sekur um líkamsárás gagnvart öðrum 

einstaklingi skuli sæta fangelsi í allt að sex ár (Jónatan Þórmundsson, 2004).  

2.8 Samantekt 
 
Börn undir 18 ára aldri eru háð dómgreind, þekkingu og þjálfun þeirra aðila 

sem koma eins og hefur verið sagt að umönnun þeirra og meðferð. Viðamiklar 

reglugerðir setja þann ramma sem gildir á Íslandi um réttindi barna. Helsta 

áhersla Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er samkvæmt 3.gr hans að það 

sem sé barninu fyrir bestu skuli ávallt vera í fremsta rúmi þegar teknar eru 

ákvarðanir er varða barn.  Í þessum orðum sáttmálans felst að hagur barnsins 
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skuli vega þyngra en nokkur önnur forsenda, þar með talinn hagur 

fullorðinna.  Ef horft er til hagsmuna sem vega þyngra en hagsmunir barnsins 

væri hægt að vega hagsmuni almennings upp á móti hagsmunum barnsins ef 

svo bæri við. Þessi regla er rauði þráðurinn í gegnum allan Barnasáttmálann. 

Þau lög sem sett hafa verið á Íslandi sem varða rétt barna og hér hefur verið 

fjallað um, setja einnig hagsmuni barnsins í forgang. Vernd barns vísar því til 

þess að réttur og öryggi barns sé haft í fyrirrúmi þegar teknar eru ákvarðanir 

vegna þeirra. Allt starf sem unnið er með börnum í skólum, á heimilum, í 

hvíldarúrræðum á öðrum stofnunum þar sem börn dvelja, í lengri eða skemmri 

tíma hafa eins og fram hefur komið hér að ofan skýran ramma um þann rétt 

sem barn hefur til umönnunar, öryggis og menntunar.  

Komi í ljós að börn í Íslandi séu beitt nauðung í því starfi og 

hvíldarúrræðum sem þau dvelja í er nauðsynlegt að á því sé tekið með tilliti til 

þeirra laga sem sett hafa verið þeim til verndar. Eins og fram kemur þarf að 

taka tillit til meðalhófsreglu 12.gr Stjónsýslulaga nr.37/1993 og 

neyðarréttarsjónarmiðs þegar börn eru beitt nauðung. Þegar horft er til 

þessara ákvæða ber umönnunaraðilum að láta af inngripi vegna hegðunar 

og/eða atferlis um leið og hætta er liðin hjá - ekki er talið réttlætanlegt að beita 

barn nauðung nema hættuásand hafi skapast. Þó er rétt að geta þess að í 

þessum málum eru undantekningartilfelli þar sem vegna hegðunar eða ástands 

barns, liggur fyrir samþykki til þess að beita barnið nauðung í ákveðnum 

tilfellum til þess að vernda líf þess og heilsu. Í 12.gr laga nr.88/2011 um Réttindi 

fatlaðs fólks kemur fram að í sérstökum einstaklingsbundnum tilfellum sé 

heimilt að veita undanþágu frá þeirri reglu að öll nauðung sé bönnuð. 

Undanþága sem gefin er vegna nauðungar tekur til þeirra atriða sem varða 

heilsu, alvarlegt líkams- og eignartjón og nauðsynlega þætti varðandi 

grunnþarfir einstaklingsins. 

Öll nauðung er bönnuð, en eins og fram kemur eru undantekningartilfelli 

sem heimila nauðung í einstaklingbundum tilfellum og aðstæðum sem skapa 

neyðarástand. Á þeim stöðum þar sem börn eru í námi og starfi og kunna að 

vera beitt nauðung er því samkvæmt þeim lögum og reglugerðum sem settar 

hafa verið nauðsynlegt að veita þeirri meðferð eftilit, hvert tilfelli þarfnast 

sérstakrar rannsóknar svo unnt sé að ganga úr skugga um að réttinda barns 

hafi í hvívetna verið gætt.  
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3. Nauðung gagnvart börnum í starfi á Íslandi 
Hér verður fjallað um skilgreiningu á hugtakinu nauðung og farið yfir þá þætti 

sem teljast til nauðungar gagnvart börnum. Í mars 2009 sendi starfshópur á 

vegum Félags- og tryggingamálaráðuneytis frá sér greinargerð um tillögur að 

fyrirkomulagi á réttindagæslu við fatlaða. Hópnum hafði einnig verið falið að 

kanna þvingun og valdbeitingu gagnvart einstaklingum með fötlun. Hópurinn 

setti fram tillögur á formi draga að lagafrumvarpi en í 10.gr þeirra kemur fram 

að skilgreining á nauðung sé sú aðgerð sem skerði lögverndað sjálfræði 

einstaklings og fari fram gegn vilja hans (Félags- og Tryggingamálaráðuneyti, 

2009). Þann 23. júní 2011 voru sett lög á Alþingi sem taka til réttindagæslu 

fatlaðra. Ef þessi lög eru skoðuð er ekki hægt að sjá að þau taki á málefnum 

barna með fötlun eða barna almennt. Börn þessa samfélags þurfa af mörgum 

ástæðum að dvelja í sérskólum og í skammtímaúrræðum. Ekki hefur verið 

kannað svo vitað sé hvort þau börn sem dvelja á þessum stöðum til lengri eða 

skemmri tíma séu beitt nauðung. Þrátt fyrir að þessi rannsókn nái einungis til 

sérskóla og skammtímaúrræða er það ekki merki um að nauðung gagnvart 

börnum eigi sér ekki síður stað í almenna skólakerfinu og er nauðsynlegt að 

huga að beitingu nauðungar í starfi í almennum skólum, svo sem þegar börn 

eru fjarlægð úr skólastofu gegn vilja sínum. Eins og staðan er nú, hafa engar 

rannsóknir verið gerðar á beitingu nauðungar í starfi með börnum á Íslandi.  

Þar sem vitað er að börn í sérúrræðum eiga oft við vanda að stríða sem 

kalla á aðgerðir sem fela í sér nauðung, hefur rannsakandi valið að hefja 

kortlagningu á nauðung ganvart börnum á Íslandi í sérúrræðum fyrir börn. 

 

3.1 Skilgreining á nauðung 
 
Nauðung gagnvart barni er það rannsóknarefni sem skrif þessarar ritgerðar 

snúast um. Það sem getur talist nauðung gagnvart fullorðnum einstakling getur 

talist til skynsamlegra uppeldisaðferða gagnvart barni. Þrátt fyrir að 

nauðsynlegt sé að veita börnum skynsamlegt uppeldi þarf að gæta þess að 

ganga ekki svo á vilja þeirra og réttindi til ákvörðunar og tjáningar að 

aðferðirnar geti talist til nauðungar.  

Eins og áður hefur komið fram er hugtakið nauðung gagvart barni 

skilgreint í þessari ritgerð sem sem þær aðgerðir sem hefta 

sjálfsákvörðunarrétt og ferðafrelsi barnsins umfram það sem telst til eðlilegra 

uppeldisaðferða. Sjónum er helst beint að því hvort börnum er haldið, þau 

bundin eða spelkur eða önnur hjálpartæki notaðar í þeim tilgangi að hefta 

hreyfingar og/eða ferðafrelsi barnsins, hvort börnin eru flutt á milli staða eða 

lokuð inni í herbergjum þar sem þeim er meinaður útgangur í ákveðinn tíma en 
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allt eru þetta úrræði sem beitt er í starfi með börnum til að vernda þau eða 

umhverfi þeirra. Slík úrræði eins og um er talað tíðkast ekki síður í almennum 

úrræðum en sértækum en rannsóknir verða að leiða það í ljós hvort meiri 

hætta sé á að börn í sérúrræðum séu frekar beitt nauðung í starfi en önnur 

börn. 

3.2 Meðferð nauðungarmála 
 
Í 12.gr laga nr.88/2011 um réttindi fatlaðs fólks er tekið til þeirra atriða sem 

veitt geta undanþágu til að beita nauðung gagnvart öðrum einstakling. Þau 

atriði sem talist geta til undanþágu eru þær aðstæður þar sem einstaklingur 

getur valdið sjálfum sér alvarlegu líkamstjóni og valdið verulegum 

eignarspjöllum. Einnig eru tekin til greina þau atriði sem snerta nauðsynlegar 

grunnþarfir einstaklingsins og þá einstaklingsbundnu þætti sem stafa af 

hugsanlegu hömlunarleysi vegna fötlunar. Þá er átt við þá þætti sem snerta 

hreinlæti, heilbrigði og aðferðir til að matast. 

Í 19.gr sömu laga er svo tekið til þeirrar skyldu starfsmanna að skrá öll þau 

atvik sem verða þar sem einstaklingur gæti hafa verið beittur nauðung. Skylt er 

að skrá hvernig nauðungin var framkvæmd og hversu lengi hún stóð yfir, hverjir 

framkvæmdu hana og lýsingar á því líkams- og eignartjóni sem kann að hafa 

orðið. Í 14.gr sömu laga er svo tekið til skyldu ráðherra til að skipa 

sérfræðiteymi sem fer með meðferð nauðungarmála. Þar kemur fram skylda 

þeirrar nefndar til að veita þjónustuaðilum og forstöðumönnum stofnana 

ráðgjöf um hvað teljist til nauðungar og hvernig megi komast hjá beitingu 

hennar. Sama teymi fer með meðferð þeirra beiðna sem eru vegna undanþágu 

til beitingar nauðungar í einstaklingstilfellum og taka ákvarðanir vegna þeirra. 

Sérfræðiteymið sem skipað er af ráðherra tekur einnig við tilkynningum um 

beitingu nauðungar. Fram kemur í 17.gr sömu laga að sérfræðiteymi vegna 

undanþáguumsókna sé skylt að kanna hvort allra annara leiða hafi verið leitað 

til að komast hjá því að beita nauðung áður en ákvarðanir eru teknar vegna 

einstakra mála. Samkvæmt þeim reglugerðum er varða nauðungarmál kemur 

fram í 19.gr sömu laga sem um er rætt að starfsmönnum er skylt að skrá öll þau 

tilvik þar sem hugsanlegt er að einstaklingur hafi verið beittur nauðung.  

Ef horft er til skólakerfisins í heild þá gilda skilmálar Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna um börn undir 18 ára aldri sem hefur verið gert grein fyrir 

hér að ofan ásamt þeim lögum er varða vernd barna og grunnskóla. Í öllu starfi 

með börnum gilda að auki þau lög og reglugerðir sem taka á réttindum barna 

til umönnunar og virðingar ásamt þeim lögum sem hafa verið skoðuð hér og 

taka á meðferð nauðungarmála. Börn verja löngum tíma hvers dags á 

menntastofnunum og endurspeglar því skólastarfið að miklum hluta þá 

umönnun sem börn samfélagsins fá. 



 

 27 

3.3 Ábyrgð og skyldur skólasamfélagsins 
 
Þann 21. október 2011 setti Mennta- og menningarmálaráðuneyti fram 

reglugerð nr.1040/2011 um Ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins. 

Reglugerðin nær meðal annars til réttinda og skyldna aðila skólasamfélagsins í 

allri starfsemi á vegum skóla, skólareglna og málsmeðferðar vegna brota á 

þeim. 

Í 13. gr sömu reglugerðar er farið yfir mál sem upp kunna að koma vegna 

líkamlegs inngrips í mál nemenda vegna skaðlegrar eða óásættanlegrar 

hegðunar. Þar kemur meðal annars fram að starfsfólki skóla sé óheimilt að 

beita líkamlegum refsingum og inngripi í refsingarskyni. Í sömu grein 

reglugerðarinnar kemur einning fram að ef starfsfólk skóla meti að 

hegðun/atferli nemenda sé hættulegt samnemendum og/eða starfsfólki sé það 

skylda starfsfólks að bregðast við með líkamlegu inngripi svo hægt sé að stöðva 

nemanda. Líkamlegu inngripi skuli hinsvegar aðeins beitt í ítrustu neyð og 

eingöngu þegar ljóst er að aðrar leiðir duga ekki. Starfsfólki skóla er óheimilt að 

neyta aflsmunar nema nauðsyn krefji til að stöðva ofbeldi eða koma í veg fyrir 

að nemandi valdi sjálfum sér eða öðrum skaða eða eignatjóni. Tekið er 

sérstaklega fram að ekki skuli fara strangar í sakirnar en nauðsyn beri til í 

samræmi við meðalhófsreglu 12. gr. Stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og að láta skuli 

tafarlaust af inngripi þegar hættu hefur verið afstýrt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Í reglugerð nr.1040/2011 um Ábyrgð og 

skyldur aðila skólasamfélagsins er stuðst við neyðarréttarsjónarmið í 

neyðaraðstæðum þegar tekið er til þess að ekki sé leyfilegt að beita líkamlegum 

aflsmunum nema í neyð (Jónatan Þórmóðsson, 2004). 

Samkvæmt reglugerð nr.1040/2011 um Ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins skal skólastjóri sjá til þess að atvik eins og getið er til í 13. gr 

reglugerðarinnar séu skráð og varðveitt í skólanum ásamt ferli málsins og þeim 

ákvörðunum sem teknar séu í kjölfarið. Atvikaskráningar á þess háttar málum 

skuli fela í sér lýsingu á aðdraganda atburðarins, atburðinum sjálfum og mati 

nærstaddra einstaklinga á þeirri hættu sem orsakast hefði af athafnaleysi 

starfsmanna. Þá er einnig tekið sérstaklega fram að mikilvægt sé að starfsfólk 

vinni ekki eitt við slíkar aðstæður og kalli eftir aðstoð annars starfsfólks skólans 

eða viðeigandi utanaðkomandi aðstoð. Þess er einnig getið að mikilvægt sé að í 

hverjum grunnskóla séu til verklagsreglur sem rammi inn ferli þeirra mála sem 

upp kunna að koma ef beita þarf nauðung í skólastarfi þegar stöðva þarf 

óásættanlega hegðun nemanda, bregðast við hótunum eða ef rökstuddur 

grunur er um að nemandi sé undir áhrifum vímuefna. Verklagslýsingar á 

viðbrögðum skólans vegna tafarlausra aðgerða starfsfólks vegna hegðunar 

nemenda þurfa að vera unnar af starfsfólki skólans og vera hluti af starfsáætlun 
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hvers skóla. Í verklagsreglunum er einning mikilvægt að komi fram hvernig 

málsmeðferð sé háttað vegna þeirra mála sem upp kunna að koma. Þá kemur 

einnig fram að Sambandi íslenskra sveitarfélaga sé heimilt að taka saman 

leiðbeiningar fyrir skóla þar sem kveðið er á um slíkar verklagsreglur og 

viðbragðsáætlanir innan skólans (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Með aukinni fjölbreytni í skólaumhverfinu eins og kemur nánar fram í kafla 

3.4 - 3.5 stundar nú fjölbreyttur hópur barna nám í skólakerfninu og með 

breyttum áherslum færast þau börn sem nú stunda nám í sérskólum meira inn í 

almenna skólakerfið. Umfjöllum í fjölbreytt nám og skólastarf er því nauðsynleg 

í því samhengi. Börn sem dvelja í skammtíma og hvíldarúrræðum stunda bæði 

nám í almenna skólakerfinu og sérskólum og því er nauðsynlegt að samtvinna 

umfjöllun um nauðung gagnvart börnum, réttindi þeirra og skyldur 

skólasamfélagsins. 

3.4 Hvernig tengist nauðung skólastarfinu? 
Þessi rannsókn nær til barna sem eru í sérskólum og þeirra barna sem dvelja á 

skammtímavistunum landsins. Öll þessi börn stunda nám í því menntakerfi sem 

gildir á Íslandi, hvort heldur sem menntastofnun þeirra telst til almenna 

skólakerfisins eða sérúrræða. Í 13.gr laga nr.91/2008 um grunnskóla er sagt að 

allir nemendur grunnskóla eigi rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi 

námsumhverfi. Í 2. grein reglugerðar um sérkennslu nr. 398/1996 er svo sagt 

að skólinn skuli laga starf sitt að getu og þroska hvers nemanda þannig að allir 

fái nám við sitt hæfi.  

Í aðalnámsskrá grunnskóla almennum hluta frá 2006 sem byggður er á 

lögum 66/1995 um grunnskóla er þeim markmiðum lýst sem eiga við um alla 

nemendur og starfsmenn grunnskóla. Aðalnámsskráin nýtist sem viðmið við 

mat á skólastarfi og gerir ráð fyrir því að stærstur hópur nemenda nái þeim 

markmiðum sem sett eru á sambærilegum tíma. Þar er jafnframt sérstaklega 

tekið fram að markmið aðalnámsskrárinnar eigi hvorki að flokkast sem 

lágmarks eða hámarks markmið. Það sé skylda hvers skóla fyrir sig að aðlaga 

námið hverjum einstaklingi fyrir sig, þannig fái allir nám við sitt hæfi (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Með aukinni fjölbreytni í skólastarfinu eykst krafan til þekkingar kennara á 

þeim fjölbreytta hóp sem stundar saman nám undir sama þaki 

skólastofnunarinnar. Gretar Marinósson (2003) vekur athygli á því hversu 

viðkvæmir starfsmenn skóla séu fyrir erfiðri hegðun nemenda, hversu alvarlega 

hegðunarbrotunum sé tekið og ekki síst hversu ráðlausir starfsmenn eru þegar 

kemur að viðbrögðum við þeim.  

Það er ef til vill fátt sem hefur búið rótgróið skólasamfélagið undir þær 

breytingar sem hugmyndafræði skóla án aðgreiningar hafði í för með sér fyrir 
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skólasamfélagið. Skóli án aðgreiningar byggir á hugmyndum um lýðræði, 

manngildi og félagslegt réttlæti. Dóra Bjarnason og Gretar Marinósson (2007) 

vitna í skilgreiningar Dianne Ferguson (1995) þegar hugsað er um menntun án 

aðgreiningar. Ferguson telur að þegar skólinn sé án aðgreiningar sé fjölbreytnin 

talin eðlileg og að menntun hvers nemanda teljist gæðamenntun þar sem 

stuðningur miðast við þarfir hvers og eins. Í dag eru þau börn sem stunda 

saman nám í skólakerfinu orðinn fjölbreyttur hópur og börn með líkamleg 

vandamál og hegðunar- og tilfinningaerfiðleika orðin stærri hluti 

skólasamfélagsins. Það skólaumhverfi og þau vinnibrögð sem eru algengust 

eiga því miður misvel við þá nemendur sem stunda þar nám sem gerir skipulag 

þeirrar kennslu sem fram fer í einum hóp flóknari. 

Ryan og Peterson (1994) gerðu viðamikla könnun í Bandaríkjunum á því 

hvort kannað hefði verið hvort og hvernig nauðung væri beitt í skólakerfinu, 

niðurstaðan var sú að takmarkað var til af rannsóknum um það efni. En þær 

rannsóknir sem voru til sýndu að beiting nauðungar í skólakerfinu var þó 

nokkuð algeng. Í rannsókn Ruhl og Hughes (1985) sem náði til almenns skóla 

kom fram að margir starfsmenn skólanna nota nauðung bæði sem part af 

skipulögðum inngripum vegna erfiðrar hegðunar og einnig sem óvænt viðbrögð 

við ógnandi hegðun, þar kom fram að 71% kennara notaði nauðung gagnvart 

barni í starfi sínu ef barn sýndi ógnandi hegðun, 40% þeirra notuðu nauðung til 

að koma í veg fyrir sjálfskaða og 34% til að koma í veg fyrir skemmdir á 

almannaeignum (Ryan og Peterson, 1994). 

Fjölbreyttur hópur nemenda kallar á fjölbreyttari kennsluaðferðir svo unnt 

sé að mæta öllum nemendum skólasamfélagsins á sem átakaminnstan hátt. 

3.5 Nám og kennsla í fjölbreyttum hóp 
Þegar kjöraðstæður skapast til náms er námið sjálft og kennsluaðferðirnar 

fjölbreyttar, kennslan er vel skipulögð og námsmatið er fjölbreytt. Svo unnt sé 

að koma til móts við sem flesta nemendur þyrfti námsskráin að vera byggð á 

heildrænum aðferðum og meiri áhersla væri á námsferlið sjálft en inntakið 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2008).  

Hafa þarf í huga í öllu námi hvers einstaklings að markmiðin með náminu 

séu einstaklingsmiðuð og lýsandi fyrir það sem nemandi á að kunna, læra og 

skilja. Áætluð framkvæmd markmiðanna lýsir því svo með hvaða hætti ætlunin 

er að ná markmiðunum og hvaða væntingar eru gerðar til kennslunnar og 

nemandans. Þegar námsframvinda er metin er gott að hafa í huga að sumt er 

nauðsynlegt að vita, skilja og geta, sumt er gaman að hafa á valdi sínu þrátt 

fyrir að það skipti ekki öllu máli þegar horft er til námsframvindunnar (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2008) 

Samkvæmt Nieto (2010) er nám virkt ferli þar sem merkingin þróast á 

grundvelli fyrri reynslu. Þarna er okkur gefið að við lærum af reynslunni og 
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getum þar með þróað með okkur nýja þekkingu og færni. Jerome Bruner (1996) 

telur nám mun meira en það að ná kunnáttumarkmiðum, hann telur nám vera 

að miklu leyti virkt félagslegt ferli á þann hátt að ekki er einungis kennt að 

miðla kunnáttu heldur einnig á þann veg að vinna samhliða nemendum og gefa 

þeim þannig tækifæri til að uppgötva, skapa og draga eigin ályktanir. Þegar 

talið er að nám byggist mikið á reynslu er mikilvægt að hafa í huga að innlegg 

allra nemenda er jafn mikilvægt í náminu. Nauðsynlegt er að gera ráð fyrir að 

allir nemendur hafi mikilvæga reynslu og viðhorf sem þeir leggja í 

sameiginlegan sjóð menntunar (Nieto, 2010). 

Þegar skólasamfélagið tekst á við þær breytingar sem fylgja því að 

nemendahópurinn verður fjölbreyttari með tilliti til atgervis, hegðunar og 

frávika án þess að til komi aukin þekking, þjálfun og handleiðsla í beita 

fjölbreyttum aðferðum til að mæta fjölbreyttari hóp barna geta komið upp þær 

aðstæður í skólastarfinu að börn eru beitt nauðung. Eins og fram kemur áður er 

nauðung gagnvart barni skilgreind sem þær aðgerðir sem hefta 

sjálfsákvörðunarrétt og ferðafrelsi barnsins umfram það sem telst til eðlilegra 

uppeldisaðferða.  

Child Welfare League of America CWLA greinir frá því að 8 – 10 börn í 

Bandaríkjunum látist á hverju ári vegna nauðungar. Þar fyrir utan verða mörg 

önnur börn þar í landi fyrir biti, liðskemmdun, beinbrotum og bruna af sömu 

ástæðu. Ryan og Peterson skilgreina nauðung í grein sinni Physical Restraint in 

School sem líkamlega valdbeitingu til að hefta hreyfingar, ferðafrelsi og aðgengi 

að eigin líkama. Telja Ryan og Peterson þá vitneskju til staðar í 

menntasamfélaginu að þekkt sé innan menntastofnana fyrir börn að nauðung 

gagnvart þeim sé beitt bæði í ráðlögðum og óvæntum tilfellum (Ryan og 

Peterson, 1994).  

Þegar við berum saman skilgreiningar okkar á nauðung, þær reglugerðir 

sem gilda um nám barna, sérkennslu og þær kröfur sem skóli án aðgreiningar 

gerir til skólastarfsins verður skólakerfið mikilvægur staður til rannsóknar á því 

hvort börn eru beitt nauðung í daglegu starfi sínu og hverjar helstu ástæður 

þess eru. 

3.6 Samantekt 
 
Nauðung gagnvart barni er mikið og alvarlegt inngrip í líf þess. Nákvæm 

skráning á þeim atvikum þar sem nauðung kann að hafa verið beitt er mikilvæg 

svo unnt sé að bregðast við og skoða hvert tilfelli nákvæmlega. Meðferð 

nauðungarmála er nákvæm og tekur til fjöldamargra þátta í þeirri umönnun 

þess einstaklings sem er beittur nauðung. Nákvæmt eftirlit í öllum stofnunum 

þar sem börn dvelja er því mikilvægt svo unnt sé að fylgja eftir rétti allra barna 

á virðingu og öryggi í daglegri umönnun sinni og starfi. 



 

 31 

Í Reglugerð nr.1040/2011 um Ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins er 

farið yfir meðferð hugsanlegra nauðungarmála sem upp kunna að koma í 

skólastarfi. Reglugerðin nær meðal annars til réttinda og skyldna aðila 

skólasamfélagsins í allri starfsemi á vegum skóla, skólareglna og málsmeðferðar 

vegna brota á þeim. Þegar unnið er að málum þar sem hugsanlegt er að 

nauðung hafi verið beitt er sérstaklega horft til þess að ekki skuli fara strangar í 

sakirnar en nauðsyn beri til í samræmi við meðalhófsreglu 12. gr. 

Stjórnsýslulaga nr. 37/1993 og að láta skuli tafarlaust af inngripi þegar hættu 

hefur verið afstýrt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Með aukinni 

fjölbreytni í skólasamfélaginu hefur sá hópur barna sem nú stundar nám í 

almennum skólum þyngst og samfara því er aukin krafa til þekkingar og 

þjálfunar starfsfólks sem sinnir störfum í menntastofnunum.  

Ef horft er til skólakerfisins í heild þá gilda skilmálar Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna um börn undir 18 ára aldri sem hefur verið gert grein fyrir 

hér að ofan ásamt þeim lögum er varða vernd barna og grunnskóla. Í öllu starfi 

með börnum gilda að auki þau lög og reglugerðir sem taka á réttindum barna 

til umönnunar og virðingar ásamt þeim lögum sem hafa verið skoðuð hér og 

taka á meðferð nauðungarmála. Börn verja löngum tíma hvers dags á 

menntastofnunum og endurspeglar því skólastarfið að miklum hluta þá 

umönnun sem börn samfélagsins fá. 

Nauðung gagnvart börnum á Íslandi hefur ekki verið könnuð svo vitað sé og 

vitneskja yfir þá nauðung sem hugsanlega er beitt í starfi með börnum á Íslandi 

er því ekki fyrir hendi og bætir því rannsókn mín þar úr. 
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4. Rannsóknir á nauðung í starfi með börnum 
 
Nauðung gagnvart börnum í skipulögðu starfi hefur ekki verið mikið rannsökuð 

og engar slíkar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi svo höfundur viti til. Þar 

sem engar rannsóknir eru til á þessu rannsóknarefni á Íslandi vegna nauðungar 

gagnvart börnum notast höfundur við þær rannsóknir sem gerðar hafa verið í 

erlendis á nauðung gagnvart börnum í skólakerfinu. Ekki er heldur vitað til þess 

að sérúrræði á borð við sérskóla og skammtímavistanir fyrir börn hafi 

sérstaklega verið rannsökuð með tilliti til nauðungar í starfi með börnum. Þær 

rannsóknir sem höfundur vísar í eru því hugsaðar til viðmiðunar og upplýsinga 

um þá stöðu sem hefur komið í ljós erlendis þegar nauðung gagnvart börnum 

hefur verið rannsökuð. 

Rannsóknarefnið er viðkvæmt, sá hópur sem þessar rannsóknir snúa að 

getur oft ekki gefið skýringar á þeirri nauðung sem þau kunna að hafa verið 

beitt. Það gerir rannsóknir á þessu sviði enn mikilvægari svo hægt sé að hafa 

eftirlit með meðferð og umönnun barna. Niðurstöður slíkra rannsókna gefa 

tækifæri til breytinga á þeim aðstæðum sem hugsanlega kunna að vera til 

staðar ef algengt er að nauðung sé beitt í skjóli menntunar, uppeldis eða 

umönnunar.  

4.1 Nauðung í skólakerfinu 
 
Ryan og Peterson (1994) fjalla um nauðung gagnvart börnum í skólakerfinu í 

Bandaríkjunum. Þar kemur fram að rekja megi upphaf nauðungar eða 

líkamlegrar valdbeitingar í meðferðarskyni allt til 18. aldar þegar nauðung var 

beitt í meðferðarskyni á geðsjúkrahúsum í Frakklandi. Upphafsmenn 

aðferðarinnar Philippe Pinel og Babtiste Pussin þróuðu aðferðina til þess að 

koma í veg fyrir að sjúklingar sköðuðu sjálfan sig og aðra sem er í dag einnig ein 

helsta ástæða þess að nauðung er beitt. Í dag er nauðung beitt víða í faglegu 

starfi á mismunandi hátt hvort sem líkamlegu átaki er beitt eða að nýtt eru 

hjálpartæki til þess að hefta hreyfingar einstaklings eins og ólar eða spelkur. 

Þær stofnanir sem helst eru þekktar fyrir að beita nauðung eru lögregla, 

sjúkrahús, skólar og stofnanir og heimili fyrir fatlaða. Beiting nauðungar 

gagnvart einstakling sprettur yfirleitt upp í kjölfar ógnandi, ofbeldisfullrar 

og/eða hættulegrar hegðunar. Hjá lögreglu og heilbrigðisstarfsfólki gilda jafnan 

skýrar verklagsreglur um það hvernig nauðung skuli vera beitt og þá á hvaða 

hátt og fær starfsfólk á þeim stofnun þjálfun í hvernig beita eigi nauðung í 

starfi. Ekki er algengt að sama fyrirkomulag gildi í skólasamfélaginu sem gerir 

það að verkum að líklegra er að þeir sem beiti nauðung innan veggja skólanna 
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misskilji tilgang þess að beita nauðung og sökum þjálfunarleysis ráði þeir illa við 

aðstæður sem koma upp þegar beita þarf nauðung (Ryan og Peterson, 1994).  

Nefnd geð- og barnalækna (American Academy of Child and Adolecent 

psychiatry; AACAP) í Bandaríkjunum vekur athygli á því og krefst þess að 

nauðung sé ekki notuð nema að samþykki fyrir notkun hennar liggi fyrir, 

jafnframt krefjast þeir skráningar á hverju því atviki sem á sér stað þegar 

nauðung er beitt ásamt nákvæmri þjálfun fyrir allt starfsfólk í réttum 

vinnubrögðum. Þeir vekja einnig athygli á því að nauðung skuli aldrei vera beitt 

nema í algerri neyð til þess að koma í veg fyrir líkamlegt tjón einstaklingsins og 

henni skuli þá beitt af næmni og virðingu gagnvart þeim einstakling sem um er 

rætt og miðast við aldur og þroska þess barns sem beita þurfi nauðung (Ryan 

og Peterson, 1994). 

Niðustöður rannsóknar Ryan og Peterson sýndu einnig að takmarkað er til 

af rannsóknum á því viðkæma efni sem snýr að nauðung gagnvart börnum og 

þá sér í lagi þegar kemur að rannsóknum á því hvernig málum er háttað í 

skólakerfinu. Þrátt fyrir fáar staðfestar rannsóknir á að nauðung sé beitt í 

skólakerfinu telja þeir það almenna vitneskju menntaðs samfélags að 

nauðungin á sér stað. Þessu til staðfestingar liggi fyrir fjöldi opinberra kvartana 

og ákæra gegn skólakerfinu vegna beitingar nauðungar gagnvart börnum og að 

viðamikilla rannsókna sé þörf á því að kanna hvernig þessum málum er háttað 

innan skólakerfisins (Ryan og Peterson, 1994). 

Í starfi þar sem auknar líkur eru á átökum svo sem í starfi með 

einstaklingum með hegðunarvandamál er mikilvægt að til séu nákvæmar 

verklagsreglur sem móta það starf sem þar er unnið. Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur sett slíka reglugerð sem rammar 

inn mótandi og fyrirbyggjandi aðgerðir vegna nauðungar í starfi með börnum. 

 

4.2 Stefnumótun í Bandaríkjunum vegna nauðungar 
 
Mennta- og menningarmálaráðuneyti Bandaríkjanna hefur sett saman ramma 

fimmtán stefnumótandi aðgerða til þess að vernda börn og starfsfólk frá 

beitingu nauðungar í skólakerfinu. Þar er þess meðal annars getið að líkamlegt 

aðhald eða einangrun skuli ekki notað nema yfirvofandi hætta sé á líkamlegum 

meiðslum og að stefnumótandi aðgerðir til að vernda börn frá nauðung skuli 

gilda um öll börn skólakerfisins ekki einungis börn með fötlun. Þeir taka það 

einnig fram að öll meðferð sem barni er veitt skuli miðast við að barnið sé 

meðhöndlað af virðingu, hagsmuna þess gætt í hvívetna og að öll mál þar sem 

kemur fyrir að barn er reglulega beitt nauðung eða þurfi að loka inni skuli 

endurskoðuð og metin ásamt þeim aðferðum sem nýttar eru í starfi með 

barninu. Þess er krafist að starfsfólk fái þjálfun í þeim vinnuaðferðum sem eru 
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notaðar á hverri stofnun ásamt sérstakri þjálfun í beitingu nauðungar í starfi 

með börnum. Ef nauðung er beitt þarf að vera með henni sjónrænt eftirlit 

annara aðila svo hægt sé að leggja mat á nauðsyn þeirra aðferða sem er beitt 

og foreldrar skuli upplýstir strax ef barn þeirra er beitt nauðung og þeim 

kynntar til hlítar allar þær vinnureglur sem gildi í menntastofnun barnsins (U.S 

Department of Education, 2012).  

Mennta- og menningarmálaráðuneyti Íslands sendi frá sér reglugerð þann 

21. október 2011 um Ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins. Þar er þess 

getið í 13. gr hvernig taka skuli á málum þegar nauðsynlegt er að beita nauðung 

í skólastarfinu. Þess er getið að beiting aflsmunar sé bönnuð nema í 

neyðartilvikum þegar samnemendum, starfsfólki og einstaklingnum sjálfum er 

hætta búin. Ekki eru til aðrar reglugerðir, lög eða stefnumótandi áætlanir á 

Íslandi sem sérstaklega taka á nauðung gagnvart börnum í íslenska skólakerfinu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Með aukinni fjölbreytni barna í hverju skólasamfélagi er mikilvægt að til 

séu verklagsreglur sem móta það starf sem unnið er í skólum hvers lands. Séu 

til mótandi reglugerðir varðandi nauðung í starfi með börnum verða 

samræmingar á vinnubrögðum og eftirlit auðveldari þegar hugsanlegt er að 

nauðung hafi verið beitt eða sem stuðningur við mótun fyrirbyggjandi aðgerða 

vegna hugsanlegrar nauðungar. 

 

4.3 Reglugerð Colorado, Illinois og Massachuttes vegna 
nauðungar 

 
Fram kemur í grein McAfee o.fl. (2006) að ítarlegasta reglugerðin er varðar 

nauðung gagnvart börnum sé reglugerð sem sett hefur verið fram í Colorado, 

Illinois og Massachusetts. Í þeirri reglugerð kemur fram að nauðung má ekki 

beita sem refsingu og hún þurfi að vera skilgreind. Skilgreiningin á að innihalda 

lýsingar á ásættanlegu og óásættanlegu formi nauðungar. Mat á því hvort og 

hvenær ásættanlegu afli hafi verið beitt hefur þó ekki að fullu verið skilgreint. 

Það er þó sérstaklega tekið fram að komi til þess að fara með mál þar sem 

nauðung hefur verið beitt fyrir dómstóla gefur það auga leið að þegar meiðsl 

hafa orðið hafi aflið verið of mikið og ætti því mælikvarðinn ekki að miðast við 

meiðsl eða áverka. Áhersla er lögð á að nauðung þurfi að ljúka um leið og leið 

og hættan er liðin hjá (McAfee o.fl, 2006). 

Reglugerð Colorado, Illinois og Massachusetts ríkja tekur sérstaklega fram 

að kennarar sem vinna í umhverfi þar sem líklegt er að átök eigi sér stað þurfa 

að hafa til reiðu áætlun um hvernig eigi að bregðast við ef upp koma átök. Ef 

upp koma átök er það sett sem skilyrði að ef beita þarf nauðung að viðstaddir 
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séu fleiri en einn starfsmaður. Aukinn fjöldi starfsmanna minnki hættu á slysum 

ef beita þarf líkamlegu valdi eða hjálpartækjum vegna erfiðrar hegðunar. Fleiri 

en einn starfsmaður í slíkum aðstæðum gefa einnig möguleika á nákvæmari 

lýsingu og skráningu á atburðinum. Reglugerðir þessara ríkja taka einnig fram 

að þeir kennarar sem vinni í umhverfi þar sem auknar líkur eru á átökum þurfi 

að sinna vinnu sinni af mikilli varfærni og framsýni þegar starfið er skipulagt. 

Komi til þess að nauðungarmál fari fyrir dómstóla, þá meta dómstólar framsýni 

starfsmanna þegar tekið er tillit til þess hvort nauðusynlegt hafi verið að beita 

nauðung og hvort sú aðferð sem notuð hafi verið hafi verið viðeigandi (McAfee 

o.fl, 2006).  

Rannsókn á nauðung meðal barna er mikilvægur grunnur svo hægt sé að 

vinna að verklagsreglum og stefnumótandi áætlanum sem gilda í skóla-, 

heilbrigðis og umönnunarsamfélagi hvers lands.  

 

4.4 Notkun nauðungar gagnvart börnum og unglingum í 
meðferðum vegna geðrænna vandamála 

 
Ekki virðist mikið um rannsóknir á nauðung í starfi með börnum á 

Norðurlöndum. Þó má benda á rannsókn Sourander o.fl sem gerð var í 

Finnlandi árið 2000, markmið hennar var að kanna notkun nauðungar gagnvart 

börnum og unglingum sem voru í meðferðum vegna geðrænna vandamála. Til 

rannsóknarinnar töldust 504 innskráð börn og unglingar á árinu 2000. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 28% barnanna höfðu verið lokuð inni og 

26% þeirra hafði verið haldið með líkamlegu valdi (Sourander o.fl., 2002).  

Einnig kemur fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að því lengur sem 

börnin höfðu verið inniliggjandi því líklegra var að þau hefðu verið beitt 

nauðung. Sourander o.fl (2002) vekja athygli á því að há tíðni nauðungar sýni 

hversu mikilvægt sé að til séu verklagsreglur og leiðbeiningar þegar kemur að 

beitingu nauðungar í starfi með börnum og unglingum sem taki mið af 

lagalegum réttindum barnsins og því að vernda barn fyrir hugsanlegum skaða 

vegna eigin hegðunar. Notkun nauðungar í starfi með börnum og unglingum 

með hegðunarvandamál veldur áhyggjum meðal fagfólks og kemur af stað 

togstreitu á milli þarfa og réttinda einstaklingsins. Þrátt fyrir að aðferðir 

nauðungar geti í einhverjum tilfellum verið nauðsynlegar vegna þess sem á í 

hlut getur misnotkun nauðungarinnar ollið áskorandi spurningum um lagalegan 

rétt aðferðanna. Áhyggjur af réttindum barnanna hafa komið af stað miklum 

skrifum um aðferðina sjálfa þrátt fyrir að lítið sé til af rannsóknum um eðli 

nauðungarinnar og ástæður þess að aðferðin sé notuð (Sourander o.fl., 2002).  

Helstu niðurstöður rannsóknar Sourander o.fl. (2002) í Finnlandi sýndi að í 

40% tilfella höfðu börn og unglingar sem voru inniliggjandi vegna geðrænna 
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vandamála verið beitt nauðung árið 2000. Helstu aðferðir nauðungarinnar í 

þeirra rannsókn voru að börnunum var haldið eða þau lokuð inni. Niðurstöður 

sýndu einnig að ógnandi hegðun var helsta ástæða þess að nauðung var beitt. 

Sourander o.fl vekja athygli á mikilvægi þess að til séu verklagsreglur og 

leiðbeiningar vegna beitingar nauðungar og að nákvæmt eftilit sé með 

aðferðinni í þeim tilfellum sem henni er beitt. 

Eftirlit með þeim aðferðum sem er beitt og mótandi verklagsreglur í starfi 

með börnum er mikilvægur grunnur svo hægt sé að gæta að réttindum og 

velferð barna. 

 

4.5 Notkun nauðungar: Hvernig eru vinnubrögðin? 
 
Persi og Pasquali (1999) í Kanada greina frá því í grein sinni að rannsóknir hafi 

sýnt að börn með alvarlegri frávik séu í meiri hættu á að verða fyrir nauðung en 

börn sem hafi ekki eins flóknar þarfir. Þrátt fyrir margar og flóknar umræður 

um hvort og hvenær meigi nota nauðung í starfi sé í raun ekki enn vitað 

hvenær og hvernig nauðung er beitt í starfi með börnum. Mikil þörf á inngripi 

og flókinni þjónustuþörf leiði oft til þess að færa þarf börn úr sínu eðlilega 

umhverfi á heimili og í skóla sem valdi truflun á daglegri rútínu og hugsanlegri 

skerðingu á ferðafrelsi barnsins. Í þeim tilfellum er algengt að upp komi að 

nauðung sé notuð í starfi með barninu. Til að kanna nánar hvort börn með 

alvarlegri hegðunarfrávik séu í meiri hættu á að vera beitt nauðung í starfi 

gerðu Persi og Pasquali (1999) tvískipta rannsókn þar sem kannað var í fyrsta 

lagi hvort börn með alvarleg hegðunarvandamál sem eru í stífum og verndandi 

úrræðum séu í aukinni hættu á að vera beitt nauðung í starfi frekar en önnur 

börn. Í öðru lagi var kannað hvort börn með alvarleg frávik séu í meiri hættu á 

að vera beitt nauðung í starfi en börn með minni sérþarfir. Persi og Pasquali 

vekja athygli á því að nauðung geti verið mikilvæg þar sem að aðferðir hennar 

miða einnig að því að vernda einstaklinginn. Þrátt fyrir að aðferðir nauðungar 

og notkun þeirra séu umdeildar og þá staðreynd að lítið er vitað um hversu 

áhrifaríkar þær eru þá eru þessar aðferðir mjög algengar í starfi með börnum 

og unglingum í skólum, á heimilum fyrir hreyfi- og þroskahamlaða einstaklinga 

og á öðrum stofnunum þar sem að börn þurfa þjónustu. Persi og Pasquali telja 

fagmenn skiptast í tvo hópa þar sem annar hópurinn trúir á að aðferðir 

nauðungar séu gagnlegar en hinn hópurinn telji svo ekki vera. Gagnrýnendur 

aðferðarinnar benda á að aðferðirnar gangi of nærri þeim einstaklingum sem 

fyrir henni verða og séu ekki hjálplegri en aðrar aðferðir. Aðferðirnar séu frekar 

túlkaðar sem refsing en meðferð. Líkur á meiðslum meðal starfsfólks og ofbeldi 

gagnvart börnunum sjálfum aukist einnig til muna (Persi og Pasquali, 1999).  
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Helstu niðurstöður rannsóknar Persi og Pasquali staðfesta að mynstur 

nauðungar gagnvart börnum er mjög mismunandi og erfitt að útskýra. Þar til 

frekari rannsóknir verði gerðar varðandi nauðung gagnvart börnum þá verði 

fagmenn og starfsfólk sem notar nauðung að íhuga vel vernd og réttinda þeirra 

barna sem eru á ábyrgð þeirra og fara varlega þegar nauðung er beitt. Fram 

kemur að frekari rannsókna sé nauðsynlega þörf svo að unnt sé að þróa 

faglegar verklagsreglur vegna nauðungar í starfi með börnum (Persi og 

Pasquali, 1999).  

Mikilvægt er að kanna með rannsóknum hvaða hópar barna eru í mestri 

hættu á að verða fyrir nauðung og hversu nákvæmt eftirlit er með þeim 

vinnubrögðum sem eru í gildi á hverjum stað. 

 

4.6 Nauðung gagnvart einstaklingum í dag- og 
íbúaþjónustu? 

 
Foght o.fl. (2008) könnuðu í rannsókn sinni sem gerð var í Bandaríkjunum 

viðhorf skólastjóra og forstöðumanna til beitingar nauðungar í starfi með 

börnum í dag- og íbúaþjónustu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að stór 

hluti barnanna var beittur nauðung í starfi allt að þrisvar sinnum á dag. 

Stjórnendur höfðu skiptar skoðanir á meðferðartilgangi nauðungarinnar þrátt 

fyrir að flestir teldu notkun hennar auka á öryggi innan stofnananna. 

 
Mikilvægt er að rannsóknir vegna nauðungar gagnvart börnum séu 

samfelldar og unnar í sem flestum úrræðum sem eru í boði fyrir börn. 

Rannsókn þessi bætir þar úr, með niðurstöðum rannsóknarinnar verður hægt 

að hefja kortlagningu þeirra mála hérlendis og í framhaldi leggja drög að frekari 

rannsóknum á þessu sviði svo hægt verði að sjá heildarstöðu þessara mála hér 

á landi. Í framhaldinu verður hægt að vinna að stefnumótandi áætlun svo draga 

megi úr hugsanlegri nauðung gagnvart börnum í starfi á Íslandi. 

4.7 Samantekt 
 
Mikilvægt er í því starfi sem börn dvelja í hvort sem það er til menntunar eða 

umönnunar að til séu mótandi verklagsreglur um það starf sem unnið er á 

stofnununum. Mótandi verklagsreglur vegna nauðungar setja ramma um það 

starf sem unnið er á hverri stofnun og gera kröfur um nákvæma skráningu og 

eftirlit með þeim tilfellum þar sem hugsanlegri nauðung kann að hafa verið 

beitt. Mótandi verklagsreglur gera líka kröfur til fræðslu og þjálfunar þess 

starfsfólks sem kemur að umönnun barna og skapa þar af leiðandi 
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fyrirbyggjandi leiðir svo hægt sé að komast hjá beitingu nauðungar í starfi með 

börnum. 
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5. Þessi rannsókn 
 
Sú rannsókn sem þessi ritgerð byggir á snýr að söfnun á upplýsingum um tíðni 

og eðli þeirrar nauðungar sem börn eru hugsanlega beitt í sérúrræðum á 

Íslandi og könnun á viðhorfum starfsmanna til nauðungar sem og þeirri þjálfun 

sem þeir hafa fengið við beitingu nauðungar í starfi sínu. 

Ekki er vitað til þess að sambærileg rannsókn hefi verið unnin á högum 

barna sem dvelja í þeim sérúrræðum sem rannsóknin nær til. Vitanlega er þessi 

rannsókn ekki tæmandi þegar kemur að stofnunum á Íslandi þar sem börn 

undir 18 ára aldri dvelja til lengri eða skemmri tíma af ýmsum ástæðum, heldur 

er hún ekki tæmandi þegar kemur að skólakerfinu þar sem að aðeins tveir 

sérskólar tilheyra þátttakendahópnum að þessu sinni. Þrátt fyrir að ekki tilheyri 

rannsóknarhópnum allar stofnanir á Íslandi þar sem börn undir 18 ára aldri 

dvelja eða stunda nám er hún mikilvægt upphaf á kortlagningu þeirrar stöðu 

sem ríkir í þeim málefnum barna á Íslandi. Þátttakendahóp rannsóknarinnar 

tilheyrir stór hópur þessara staða og því ættu niðustöðurnar að gefa 

áreiðanlegar vísbendingar um stöðu þessara mála í sérúrræðum. 

Þau lög og reglugerðir sem kynntar hafa verið í köflunum hér að ofan og 

varða réttindi barna almennt eru nauðsynleg undirstaða þegar metið er hvort 

barn hafi verið beitt nauðung. Ein helsta forsenda laganna er að koma í veg 

fyrir að börn séu beitt ofbeldi, órétti eða vanrækslu í lífi sínu og starfi. Eftirlit 

með meðferð þeirra gefur svo tækifæri til þess að kanna hvernig aðbúnaður 

þeirra er og gefur enn meiri möguleika til skrásetningar á þeim atvikum sem 

upp hafa komið. Vitneskja um þá stöðu sem ríkir meðal barna og á þeim 

stofnunum sem þau tilheyra reglulega gefur enn frekari tækifæri til eftirlits og 

aðgerða svo réttar þeirra sé gætt í hvívetna. 

Þær rannsóknarspurningar sem ramma inn þessa rannsókn eru: Hver er 

tíðni nauðungar gagnvart börnum í sérúrræðum á Íslandi? Hvert er eðli þeirrar 

nauðungar sem börn í sérúrræðum eru hugsanlega beitt? Hvert er viðhorf 

starfsfólks til nauðungar gagnvart börnum? Hvernig er þjálfun starfsfólks 

háttað sem hugsanlega þarf að beita nauðung í starfi?  

Niðurstöður rannsóknarinnar nýtast við áframhaldandi rannsóknarvinnu á 

nauðung gagnvart börnum á Íslandi og sem mikilvæg vitneskja um stöðuna í 

sérúrræðum hérlendis. Skipulag þjálfunar fyrir starfsfólk sem starfar með 

börnum og drög að reglugerðum og stefnumótandi aðgerðum í vinnu með 

börnum svo draga megi úr þeirri nauðung sem hugsanlega er beitt eru 

mikilvæg skref sem hægt er að taka þegar niðurstöður liggja fyrir. 
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6. Aðferð 
 
Hér að neðan verður farið yfir hverrar tegundar þessi rannsókn er og 

þátttakendur hennar. Einnig verður útskýrt hvernig gagnaöflunin fór fram og 

hvernig gögnin voru greind. 

6.1 Rannsóknarsnið 
 
Til þess að fá svör við spurningum rannsóknarinnar var megindlegum aðferðum 

í formi spurningakönnunar beitt. Með þeirri aðferð er hægt að ná til stærri 

hóps á styttri tíma með það að markmiði að stærra úrtak gefi nákvæmari mynd 

af aðstæðum. Kannanir þar sem spurningalistum er beitt til að fá sem 

nákvæmastar upplýsingar eru nokkuð réttmætar sökum þess að sterk tengsl 

eru á milli þess sem að fólk gerir og segist gera. Þá er ákveðin fyrirvari á því 

þegar spurt er um viðkæma hluti og þegar hægt er að rekja svörin til 

þátttakenda (Þorlákur Karlsson, 2003). Í þessu tilfelli er um að ræða 

afturskyggða megindlega rannsókn þar sem aflað var upplýsinga um tíðni og 

eðli þeirrar nauðungar sem börn sem dvelja í sérúrræðum á Íslandi eru 

hugsanlega beitt ásamt söfnun upplýsinga um þjálfun og viðhorf starfsfólks til 

nauðungar gagnvart börnum. Rannsóknin nær yfir tveggja vikna tímabil þar 

sem ætlunin er að fá yfirsýn yfir rannsóknarefnið á þeim stöðum sem 

rannsóknin nær til.   

 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar, tilkynningarnúmer S6209/2013. 
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6.2 Þátttakendur 
 
Rannsóknin nær til sérskóla sem starfræktir eru í Reykjavík og allra 

skammtímavistana og/eða hvíldarúrræða sem skilgreind eru fyrir börn á 

Íslandi. Spurningalisti var sendur til forstöðumanna skilgreindra 

skammtímaúrræða fyrir fötluð börn á Íslandi og til umsjónarkennara barna í 

þeim sérskólum sem rannsóknin náði til. Allir þátttakendur svöruðu sama 

spurningalista. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru allir forstöðumenn skilgreindra 

skammtímaúrræða fyrir börn á Íslandi og umsjónarkennarar allra 

árganga/bekkjardeilda í þeim sérskólum sem rannsóknin náði til. Alls eru 20 

skammtímaúrræði í boði fyrir börn á Íslandi og umsjónarkennarar skólanna 

beggja eru samtals 24. Heildarfjöldi þeirra þátttakenda sem tilheyrðu 

rannsókninni var því 44 einstaklingar. Allra upplýsinga um nauðung gagnvart 

börnum var því aflað með því að leggja spurningalista fyrir umsjónarkennara 

og forstöðumenn þeirra stofnana sem rannsóknin nær til. Engar rannsóknir 

voru gerðar á börnunum sjálfum og engra upplýsinga var aflað um einstök 

börn. 

Helstu ástæður þess að einungis þeir sérskólar sem starfræktir eru í 

Reykjavík voru valdir til þátttöku ásamt öllum skammtímaúrræðum fyrir börn á 

Íslandi var hentugleiki vegna sérstöðu þeirra og viðkæmni rannsóknarefnisins.  

6.3 Mælitæki 
 
Allra upplýsinga sem nauðsynlegar voru fyrir rannsóknina var aflað með 

rafrænum spurningalista sem lagður var fyrir umsjónarkennara og 

forstöðumenn þeirra stofnana sem rannsóknin náði til. Áður en spurningalistar 

voru sendir til þátttakenda voru þeir forprófaðir af fagfólki sem kemur að 

umönnun og kennslu barna, þeir sem forprófuðu listann voru m.a 

grunnskólakennari, þroskaþjálfi og barnalæknir. Engar athugasemdir bárust 

vegna listans og þótti hann auðveldur í uppsetningu og skilningi. Einstök svör 

þátttakenda voru ekki rekjanleg til þátttakandans eða þeirra stofnunar sem 

hann starfaði fyrir. Aðeins rannsakendur höfðu aðgang að þeim gögnum sem 

aflað var. Persónuupplýsingum eins og nafni og kennitölu var ekki safnað. Öll 

rannsóknargögn voru varðveitt á tölvutæku formi á rannsóknartímabilinu. Að 

rannsókn lokinni hafa aðeins rannsakendur aðgang að rannsóknargögnum, 

sem síðan verður eytt þegar niðurstöður hafa verið birtar, eigi síðar en í lok árs 

2014. 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir þátttakendur skiptist í þrjá hluta. 

Fyrsti hluti innihélt bakgrunnsspurningar um þátttakanda þar sem spurt um 
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aldur, kyn og menntun ásamt fjölda og aldur þeirra barna sem voru á ábyrgð 

þátttakanda. Í öðrum hluta var spurt um viðhorf þátttakanda til nauðungar í 

starfi með börnum og mat þátttakanda á því hvort hann teldi nægilega fræðslu 

vera til staðar um beitingu nauðungar í starfi með börnum. Í þriðja og síðasta 

hluta spurningalistans var svo spurt um tíðni og eðli nauðungar í starfi með 

börnum á vinnustað þátttakenda (sjá viðauka A). Rannsóknin miðaðist við 

beitingu nauðungar í starfi með þeim börnum sem dvelja á þessum stofnunum 

og var miðað við tveggja vikna eða 14 daga nýliðið tímabil fyrir páska á þeim 

tíma sem spurningalistinn var lagður fyrir, eða í mars 2013. Ástæður þess að 

fyrir valinu varð tveggja vikna tímabil var til að hugsanlegt yrði að betri 

þátttaka yrði í rannsókninni. Einstaka spurningar spurningalistans voru þannig 

útfærðar að þátttakandi þurfti að fara yfir fjölda skipta/atvika á tveggja vikna 

tímabili. Hefðum við óskað eftir fjölda þessara skipta á ársgrundvelli óttuðumst 

við að spurningunum yrði ekki svarað. Ákveðið var í ljósi þess að tveggja vikna 

nýliðið tímabil væri þátttakendum í fersku minni og að niðurstöður gæfu þá 

áreiðanlegar vísbendingar um stöðu mála í sérúrræðum. 

Svör við spurningunum voru á rað og nafnkvarða og var þátttakendum ekki 

skylt að svara öllum þáttum spurningalistans.  

 

6.4 Siðferðileg álitamál 
 
Við hönnun spurningalistans komu upp ýmsar vangaveltur um þau svör sem 

hugsnalegt væri að kæmu fram. Rannsóknarefnið er viðkvæmt og því er 

meðferð niðurstaðna flókin. Til að reyna að ná fram sem bestu svarhlutafalli 

var ákveðið að ekki yrði hægt að rekja einstök svör til þátttakenda (ekki var 

hægt að rekja svör rafrænt til einstakra þátttakenda og aðeins var spurt um 

þrjár bakgrunsspurningar svo erfitt eða ómögulegt væri að rekja svör til 

einstaklinga) og þátttakendum gefið tækifæri til að sleppa einsökum svörum 

spurningalistans. Við rannsókn á jafn viðkæmu efni og rannsóknarefnið var 

getur ótti við að svör séu rekjanleg dregið úr svarhlutfalli. Niðurstöður eru 

birtar fyrir allan hópinn í heild og því ætti ekki að vera hægt að áætla eða rekja 

svörin til einstakra þátttakenda. 

 

6.5 Framkvæmd 
 
Við framkvæmd rannsóknarinnar var aflað leyfis hjá skólastjórum og 

forstöðumönnum þeirra stofnana sem rannsóknin náði til. Öflun leyfis hjá 

hæstráðendum þeirra stofnana sem ætlunin er að rannsaka er mikilvæg en það 
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ýtir undir samvinnu og þykir kurteisi gagnvart þeim sem tilheyra ætluðum 

rannsóknarhóp (Cohen o.fl., 2000). 

Auðveldlega gekk að ná sambandi við skólastjóra beggja skólanna og var 

það auðsótt mál að fá að gera hluta rannsóknarinnar í báðum skólunum. 

Skammtímaúrræði fyrir börn á Íslandi virðast hinsvegar vera fremur falin þegar 

kemur að því að afla upplýsinga um tilvist þeirra og stjórnendur hverrar 

einingar. Engin miðlæg stjórnsýsla á sér stað fyrir þessar stofnanir, hvorki í 

Velferðarráðuneyti né hjá Velferðarsviðiði Reykjavíkurborgar. Rannsakanda var 

vísað á milli aðila sem áttu að geta gefið svör um þessar stofnanir en sú þekking 

virtist ekki vera til staðar. Sjónarhóll ráðgjafarmiðstöð hafði lista yfir hluta 

þeirra skammtímaúrræða sem eru í boði á höfuðborgarsvæðinu og 

rannsakandi vissi um allfelsta þá staði líka. Niðurstaðan varð sú að hringja í allar 

hverfamiðstöðvar innan höfuðborgarsvæðisins og fá þannig upplýsingar um 

skammtímaúrræðin, en á einungis einni hverfamiðstöð var þessi þekking til 

staðar. Víða virtist ekki vera til staðar þekking á því hvar þessir staðir væru né 

hvar börn með sérþarfir fengju hvíldarþjónustu þegar hennar væri þörf. Á 

landsbyggðinni var þetta auðveldara. Eftir að hafa hringt í öll sveitarfélög á 

Íslandi safnaðist saman listi yfir öll þau 20 hvíldarúrræði sem eru í boði fyrir 

börn undir 18 ára aldri á Íslandi, þessum lista tilheyra þó ekki þeir staðir sem 

eru á ábyrgð Barnaverndarstofu. Aukin þekking er á þessum úrræðum á 

landsbyggðinni, allflest sveitarfélög þekktu sitt umdæmi vel. Góð vitneskja ríkti 

um hvar hvíldarheimilin væru til húsa, hverjir ættu rétt á þjónustu þar og hver 

færi með forstöðu heimilisins. Þessi þekking jókst eftir því sem sveitarfélögin 

minnkuðu. Þegar haft hafði verið samband við öll sveitarfélög landsins var svo 

haft samband við forstöðumenn skammtímaúrræða svo unnt væri að nálgast 

netföng þeirra til að senda þeim spurningalistann. Rannsakandi fékk mjög 

jákvæðar undirtektir vegna rannsóknarinnar þegar upplýsinga var aflað um þá 

staði sem leitað var eftir. 

Leyfi var fengið fyrir rannsókninni hjá skólastjórum beggja skólanna og 

rannsóknin útskýrð fyrir þeim í símtali. Skólastjórar beggja skólanna sáu um að 

útvega netföng umsjónarkennara sinna svo hægt væri að senda þeim 

spurningalista. Hver forstöðumaður gaf leyfi fyrir þátttöku þess 

skammtímaúrræðis sem hann stýrði.  

Þegar safnað hafði verið saman upplýsingum og fengið samþykki fyrir 

þátttöku í rannsókninni á þeim stöðum sem rannsóknin náði til voru send 

kynningarbréf til skólastjóra beggja skólanna og forstöðumanna allra 

hvíldarúrræðanna. Þegar allir stofnanirnar höfðu fengið kynningarbréf um 

rannsóknina fengu allir þátttakendur sendan tölvupóst með upplýsingum um 

rannsóknina sjálfa og leiðbeiningum um hvernig svara ætti rafrænum 

spurningalista. Einnig voru send ítrekunarbréf til allra þátttakenda ef svör 

skiluðu sér ekki innan viku. Svörum þátttakenda var safnað á rafrænu formi þar 
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sem niðurstöður voru svo unnar. Samtals eru þeir staðir sem rannsóknin nær til 

25, það eru 20 skammtímaúrræði, 2 sérskólar og 3 auka deildir sem reknar eru 

af öðrum sérskólanna.  

 

6.6 Úrvinnsla 
 
Spurningalistar voru sendir út rafrænt og var svörun þeirra einnig skráð með 

rafrænum hætti. Niðurstöður spurningakannana vou skráðar inn í reikniforritið 

Excel þar sem öll tölfræðileg úrvinnsla var unnin.  
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7. Niðurstöður 
 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru birtar í fjórum hlutum og miða að því að 

svara þeim rannsóknarspurningum sem lagðar voru fram í upphafi 

rannsóknarinnar.  

 
Af þeim 44 þátttakendum sem fengu spurningalistann svöruðu 62% eða 27 

einstaklingar. Hlutfall þeirra sem svöruðu í skammtímaúrræðum var 63% en 

60% svarhlutfall var í sérskólunum. Tvö skammtímaúrræði á landsbyggðinni 

voru ekki með nein börn undir 18 ára aldri í þjónustu á rannsóknartímabilinu og 

tóku því ekki þátt í rannsókninni. Þátttakendum var ekki skylt að svara öllum 

liðum spurningalistans og kemur það fram í niðurstöðunum. Allflestir 

þátttakendur rannsóknarinnar voru konur eða 85% og algengast var að 

þátttakandi gengdi stöðu þroskaþjálfa á vinnustað sínum eða 51%. Kennarar 

voru 18% og sérkennarar 11%. Stærstur hluti þátttakenda eða 51% hafði átta til 

tíu ára starfsreynslu á vinnustað sínum, 29% þátttakenda svöruðu ekki þeirri 

spurningu sem tók til starfsaldurs. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 13,8% barnanna voru beitt 

nauðung á rannsóknartímabilinu og 4,3% barnanna voru beitt nauðung tvisvar 

eða oftar. Heildarfjöldi þeirra tilvika sem barn var beitt nauðung á 

rannsóknartímabilinu voru 128 skipti.  

Á mynd 3 er talað um að hjálpartæki séu notuð í 24 skipti. Þar kemur fram 

ósamræmi í gögnunum ef borinn er saman fjöldi skipta sem hjálpartæki eru 

notuð til að koma í veg fyrir óæskilega hegðun en þar er heildarfjöldi skipta 40. 

Þetta ósamræmi í svörum kemur fram þegar spurt var um heildarfjölda skipta 

eða hversu lengi tiltekinni nauðung var beitt. Þannig má gera ráð fyrir að 128 

tilfelli nauðungar séu varlega áætluð þar sem tilfellin eru í raun miklu fleiri ef 

horft er á svör þátttakenda við spurningum um hversu lengi tiltekinni nauðung 

er beitt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að í 56% tilvika mátu starfsmenn þá 

nauðung sem barn var beitt á vinnustað þeirra réttlætanlega (sjá mynd 12). 

Endurspegla þessar niðurstöður að nauðung er beitt með börnum í 

sérúrræðum á Íslandi og ekki aðeins í undantekningartilfellum. 

 
Ein bakgrunnsspurninga rannsóknarinnar sneri að heildarfjölda þeirra 

barna sem voru á ábyrgð hvers þátttakanda að jafnaði á rannsóknartímabilinu. 

Samtals voru þau börn sem þátttakendur voru með á sinni ábyrgð á 

rannsóknartímabilinu 347 talsins. Rannsóknartímabilið var síðustu 14 dagar 

áður en þátttakandi svaraði spurningalistanum. Flestir þátttakendur eða 37% 

voru með færri en sex börn á sinni ábyrgð að jafnaði á rannsóknartímabilinu, 
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30% voru með sex til tíu börn á sinni ábyrgð, 22% með fleiri en 20 börn á sinni 

ábyrgð og 11% þátttakenda höfðu 11 til 19 börn á sinni ábyrgð að jafnaði á 

rannsóknartímabilinu (sjá mynd 1).  
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Mynd 1 Fjöldi barna á ábyrgð þátttakenda á rannsóknartímabilinu. 

 
Eins og sjá má á mynd 1 var algengast að þátttakendur hefðu að jafnaði 

færri en sex börn á sinni ábyrgð á rannsóknartímabilinu. Þátttakendur voru 

einnig beðnir um að að skrá sérstaklega á hvaða aldursbili börnin voru sem 

voru á þeirra ábyrgð (sjá mynd 2). 
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Mynd 2 Aldursdreifing barnanna 

 
Eins og sjá má á mynd 2 voru flest börnin á aldrinum 12 – 15 ára eða 40%, 

næstflest börnin voru aldrinum 9 – 11 ára eða 29%, fæst börn voru á aldrinum 

0-4 ára eða 2%. Fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar að 84 börn voru 
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eldri en 18 ára og kemur það á óvart þar sem þeir staðir sem tilheyra 

rannsókninni eru fyrir börn yngri en 18 ára. 
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7.1 Tíðni nauðungar gagnvart börnum í sérúrræðum á 
Íslandi 

 
Fyrsta rannsóknarspurningin sneri að kortlagningu á tíðni þeirrar nauðungar 

sem börn í sérúrræðum á Íslandi eru hugsanlega beitt.  

Þegar spurt var um fjölda þeirra atvika þar sem barn á ábyrgð þátttakanda 

hafði verið beitt nauðung á síðustu 14 dögum að kom í ljós að nauðung var 

beitt í 128 skipti.  

42

24

6

56

0

10

20

30

40

50

60

70

Barni haldið Barni fylgt Barn spelkað Barn lokað inni

F
jö

ld
i 
ti

lv
ik

a

 

Mynd 3 Tíðni nauðungar gagvart börnum í sérúrræðum á Íslandi á 14 daga tímabili. 

 

Á mynd 3 má sjá hvers eðlis sú nauðung var sem beitt hafði verið 

rannsóknartímabilinu. Algengast var að barni væri haldið eða í 56 tilvikum, í 42 

tilvikum var barni fylgt á milli staða gegn vilja sínum. Í 24 af 128 tilvikum voru 

notaðar spelkur, hjálmar eða önnur hjálpartæki á barn sem það gat ekki tekið 

af sér sjálft til að koma í veg fyrir óæskilega hegðun. Í 6 tilvikum voru börn 

lokuð inni. 

Á mynd 4 er tíðni nauðungar borin saman í skammtímaúrræðum og 

sérskólum, eins og sjá má er algengast á báðum stöðum að börnum sé haldið.  
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 Mynd 4 Samanburður á tíðni nauðungar 

 

Á mynd 4 má sjá að nauðung á sér stað bæði í skammtímavistunum sem og 

sérskólum. Þegar tíðni nauðungar gangvart börnum í sérúrræðum á Íslandi var 

kortlögð var einnig spurt um hversu oft hverju barni væri haldið á 

rannsóknartímabilinu (sjá mynd 5), niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

algengast var að barni væri haldið einu sinni eða 18 tilvik af 27 tilvikum sem 

upplýsingar fengust um.  
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Mynd 5 Hversu oft var barni haldið? 

 

Eins og fram kemur á mynd 5 var algengast að barni væri haldið einu sinni, 

þar á eftir er töluvert algengt að barni hafi verið haldið tvisvar til fimm sinnum 

á rannsóknartímabilinu eða í 6 tilvikum af 27.  

Jafnframt voru þátttakendur beðnir um að skrá hversu oft og hversu lengi 

hvert barn var í spelkum, með hjálm eða í öðrum hjálpartækjum sem það nær 
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ekki sjálft af sér til þess að koma í veg fyrir óæskilega hegðun (sjá mynd 6). 

Algengast var að ef notuð voru hjálpartæki til að koma í veg fyrir óæskilega 

hegðun að þau væru notuð í 11-30 mínútur eða 24 skipti og er heildarfjöldi 

þeirra skipta sem notuð voru hjálpartæki til að koma í veg fyrir óæskilega 

hegðun barns á ábyrgð þátttakanda 40 skipti. Í 7 tilfellum eru spelkur eða 

önnur hjálpartæki notuð lengur en í 60 mínutur og í einu tilfelli var barn með 

spelkur eða notaði önnur hjálpartæki allan daginn. 
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Mynd 6 Hversu  lengi eru spelkur, hjálmar eða önnur hjálpartæki notuð? 

 
Einnig voru þátttakendur beðnir um að skrá ef upp hefði komið á 

rannsóknartímabilinu að loka hefði þurft barn inni (sjá mynd 7). Ef svo hafði 

verið var þátttakandi beðinn um að skrá hversu oft og hversu lengi börnin 

höfðu verið lokuð inni vegna erfiðrar hegðunar. Heildarfjöldi þeirra skipta þar 

sem barn var lokað inni var 6 skipti. Fram kom að algengast var að börn væru 

lokuð inni í 10 mínútur eða minna. Næst algengast var að börn væru lokuð inni 

í 11 – 30 mínútur eða 60 mínútur eða lengur. 
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Mynd 7 Hversu lengi þurfti að loka börn inni vegna erfiðrar hegðunar? 

 
Að lokum þegar kortlögð var tíðni þeirrar nauðungar sem börn í 

sérúrræðum væru hugsanlega beitt var spurt hvort börnum væri fylgt á milli 

staða gegn vilja þeirra (sjá mynd 8). Fram kom í niðurstöðum rannsóknarinnar 

að 27 börnum var fylgt á milli staða gegn vilja þeirra. Af þessum 27 börnum var 

7 börnum fylgt á milli staða gegn vilja sínum 2 sinnum eða oftar, einu barni var 

fylgt á milli staða gegn vilja sínum í 10 skipti eða oftar á 14 daga 

rannsóknartímabili. 
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Mynd 8 Hversu oft var hverju barni fylgt á milli staða gegn sínum vilja? 

 

Fram kemur á mynd 8 þegar þátttakendur voru beðnir um að skrá hversu 

oft hverju barni var fylgt á milli staða gegn vilja þess að algengast var að barni 

væri fylgt einu sinni á milli staða gegn vilja þess. Fimm börnum var fylgt tvisvar 
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til fimm sinnum á milli staða gegn vilja sínum og tveim var fylgt oftar á milli 

staða gegn sínum vilja. 

Einnig voru þátttakendur beðnir um að svara spurningum sem gæfu 

vísbendingar um eðli þeirrar nauðungar sem börn í sérúrræðum á Íslandi væru 

hugsanlega beitt á vinnustöðum þátttakenda. 
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7.2 Eðli þeirrar nauðungar sem börn í sérúrræðum eru beitt 

 

Þegar safnað hafði verið grunnupplýsingum um tíðni þeirrar nauðungar sem 

börn í sérúrræðum á Íslandi eru hugsanlega beitt, var eðli þeirrar nauðungar 

könnuð.  

 
Fram kemur í niðurstöðum þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir 

kölluðu til annan aðila þegar halda þyrfti barni á þeirra ábyrgð að stærstur hluti 

þátttakenda eða 59% kallaði alltaf til annan aðila þegar halda þurfti barni á 

þeirra ábyrgð (sjá mynd 9).  
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Mynd 9 Kalla starfmenn á annan aðila þegar halda þarf barni? 

 
Eins og sjá má á mynd 9 kalla 59% þátttakenda alltaf til annan aðila þegar 

halda þarf barni, 15% þátttakenda kalla sjaldan til annan aðila þegar halda þarf 

barni og 7 % þátttakenda kalla aldrei til annan aðila þegar halda þarf barni á 

þeirra ábyrgð.  

 

Samhliða því að spurt var hvort kallaður væri til annar aðili ef halda þyrfti 

barni var spurt hversu margir aðilar það væru þá sem væru viðstaddir í hvert 

sinn (sjá mynd 10). Mynd 10 sýnir á y-ás þann fjölda skipta sem hver fjöldi 

starfsmanna var viðstaddur þegar halda þurfti barni á ábyrgð þátttakanda, x-

ásinn sýnir yfirlit yfir þann fjölda starfsmanna sem var viðstaddur í hvert sinn. 

Fjöldi þeirra skipta þar sem barni á ábyrgð þátttakanda var haldið á 

rannsóknartímabilinu og upplýsingar um fjölda starfsmanna fengust voru 45 

skipti og í flestum tilfellum voru tveir aðilar viðstaddir. 
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Mynd 10 Hversu margir starfmenn voru viðstaddir hvert sinn þegar halda þurfti barni á 
ábyrgð þátttakanda? 

 
Eins og sjá má á mynd 10 voru í flestum tilfellum, eða í 15 skiptum af 45, 

tveir aðilar viðstaddir þegar þurfti að halda barni á ábyrgð þátttakanda, í 

næstflestum tilfellum var sá aðili sem var viðstaddur þegar barni var haldið 

einungis einn. Í einhverjum tilfellum voru þeir aðilar sem voru viðstaddir þegar 

halda þurfti barni þrír til fimm.  

 

Þriðji hluti rannsóknarspurninganna sneri að könnun á viðhorfum til 

nauðungar gagnvart börnum meðal starfsfólks þeirra sérúrræða sem tilheyrðu 

rannsókninni.  
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7.3 Viðhorf starfsfólks til nauðungar 
 

Fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar að 92% þátttakenda finnst 

nauðung gagnvart barni vera beitt hæfilega oft á þeirra vinnustað á 

rannsóknartímabilinu (sjá mynd 11). 
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Mynd 11 Er nauðung notuð hæfilega oft eða of oft?  

 
Eins og sjá má á mynd 11 fannst 92% þáttakenda nauðung notuð hæfilega 

oft á þeirra vinnustað. Ef borin voru saman svör sérskóla á 

höfðuborgarsvæðinu annarsvegar og skammtímaúrræða hinsvegar þegar spurt 

var hvort mat svarenda væri hvort nauðung væri beitt hæfilega oft kom í ljós 

að í báðum tilfellum mátu svarendur að nauðung væri beitt hæfilega oft á 

þeirra vinnustað (sjá mynd 12). 
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Mynd 12 Samanburður á mati á beitingu nauðungar 



 

 62 

Jafnframt voru þátttakendur beðnir um að leggja mat á hvort þeim hefði 

fundist nauðungin réttlætanleg í þeim tilfellum sem henni var beitt á þeirra 

vinnustað á rannsóknartímabilinu (sjá mynd 13). Í ljós kom að 56% þátttakenda 

fannst sú nauðung sem börn í þeirra umsjá voru beitt alltaf réttlætanleg en 

22% þátttakenda fannst nauðungin oft réttlætanleg.  
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Mynd 13 Var sú nauðung sem barn var beitt réttlætanleg?  

 

Eins og fram kemur á mynd 13 telja 56% þátttakenda að sú nauðung sem 

barn á þeirra vinnustað er beitt sé réttlætanleg.  

 

Einnig voru þátttakendur spurðir hvort mat þeirra væri að sú nauðung sem 

barn væri beitt á vinnustað þeirra væri hættulítil fyrir starfsfólkið sem beitir 

henni (sjá mynd 14). Fram kom að aðeins 37% þátttakenda telja þá nauðung 

sem barn í þeirra umsjá er beitt alltaf hættulitla fyrir starfsfólkið sjálft, 45% 

þáttakenda telja hana oft hættulitla og 11% telja hana stundum hættulitla fyrir 

starfsfólkið sem henni beitir. 
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Mynd 14 Er nauðungin hættulítil fyrir starfsfólk? 

Eins og fram kemur á mynd 14 telur 37% þátttakenda þá nauðung sem 

barn á þeirra ábyrgð er beitt hættulitla fyrir starfsfólkið. Eins áður hefur komið 

fram geta komið upp þannig aðstæður í starfi með börnum að nauðsynlegt 

getur verið að beita nauðung í starfi svo mögulegt sé að gæta þess að barn 

skaði ekki sjálft sig, aðra eða valdi skemmdum á almannaeignum. Þegar 

þátttakendur voru beðnir um að leggja mat sitt á það hvort sú nauðung sem 

barn á þeirra ábyrgð var beitt á rannsóknartímabilinu væri hættulítil fyrir 

barnið sjálft kom fram að 77% þátttakenda töldu hana alltaf hættulitla fyrir 

barnið (sjá mynd 15).  

4%

77%

19%

Ekki svarað Alltaf Oft

 

Mynd 15 Er nauðungin hættulítil fyrir barnið 
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Eins og sjá má á mynd 15 telja 19% þátttakenda nauðungina oftast 

hættulitla fyrir það barn sem beitt er nauðung, en 77% þátttakenda telja hana 

alltaf hættulitla fyrir barnið sjálft. 

Í fjórða hluta rannsóknarspurninganna var spurt um þá fræðslu og þjálfun 

sem starfsmenn sérúrræða fá vegna þeirrar nauðungar sem börn á þeirra 

ábyrgð eru hugsanlega beitt. 
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7.4 Fær starfsfólk næga þjálfun og fræðslu vegna nauðungar 
gagnvart börnum í sérúrræðum? 

 
Þegar spurt var hvort starfsfólk á vinnustað þátttakenda fengi fullnægjandi 

fræðslu um hvernig beita ætti nauðung (sjá mynd 16) kom fram að 40% 

þátttakenda telja nægilega fræðslu alltaf til staðar en 30% þátttakenda telja 

slíka fræðslu oft til staðar. 

4%

40%

30%

15%

11%

Ekki svarað Alltaf Oft Sjaldan Stundum

 
 

Mynd 16 Er næg fræðsla fyrir starfsfólk vegna nauðungar? 

 
Eins og sjá má á mynd 16 þegar spurt er hvort þátttakendum finnist 

starfsfólk fá fullnægjandi fræðslu um hvernig beita eigi nauðung í starfi með 

börnum kemur í ljós að 40% þátttakenda finnst hún oft fullnægjandi, en 15% 

þátttakenda svara því að fræðslan sé sjaldan fullnægjandi.  

Þegar þátttakendur voru beðnir um að svara hvort til væru verklagsreglur á 

vinnustað þeirra um beitingu nauðungar gagnvart börnum (sjá mynd 17) kom 

fram að 62% þátttakenda segja verklagsreglur um beitingu nauðungar til á 

sínum vinnustað en 30% þátttakenda segja slíkar verklagsreglur ekki til á sínum 

vinnustað. 
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4%

62%

30%

4%

Ekki svarað Já Nei Veit það ekki

 

Mynd 17 Eru til verklagsreglur vegna nauðungar á vinnustað þátttakanda? 

 

Eins og fram kemur á mynd 17 segja 62% þátttakenda að verklagsreglur 

varðandi beitingu nauðungar í starfi með börnum séu til á vinnustað þeirra.  

Þegar spurt var um verklagsreglur varðandi einstaka þætti nauðungar (sjá 

töflu 1) kemur fram í niðurstöðum að 60% þátttakenda segja til verklagsreglur 

vegna þess ef halda þarf barni. Einnig kemur fram að 55% þátttakenda segja að 

til séu verklagsreglur ef fylgja þarf barni á milli staða gegn vilja þess. Athygli 

vekur að 22% þátttakenda vita ekki hvort til séu verklagsreglur varðandi 

spelkunotkun og 44% þátttakenda svara ekki þeirri spurningu. 

 

Tafla 1 
Verklagsreglur 

    

Eru til ákveðnar verklagsreglur á þínum vinnustað     

     

Aðgerð Já Nei 
Veit það 

ekki 
Ekki 

svarað 

Barni haldið 16  (60%) 2  (7%) 0 9   (33%) 

Spelkunotkun 6   (22%)  3 (11%) 6  (22%) 12  (44%) 

Barni fylgt án vilja 15  (55%) 2  (7%) 0 10  (37%) 

Timeout/Hlé 14  (51%)  3  (11%) 0 10  (37%) 

 

Eins og sjá má í töflu 1 eru til verklagsreglur varðandi ákveðna þætti 

nauðungar á flestum vinnustöðum þátttakenda, á einhverjum vinnustöðum eru 

þessar verklagsreglur þó ekki til. Einnig var spurt hvort aðstandendur barnanna 

þekktu þær vinnuaðferðir sem snéru að beitingu nauðungar gagnvart börnum 

þeirra (sjá mynd 18). Fram kom í þeim niðurstöðum að 71% þátttakenda telja 
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aðstandendur þeirra barna sem eru á ábyrgð þeirra þekkja þær verklagsreglur 

sem eru í gildi á þeirra vinnustað. 

7%

71%

15%

7%

Ekki svarað Alltaf Oft Stundum

 

Mynd 18 Eru aðstandendur upplýstir um þær verklagsreglur sem notaðar eru á þeim 
stöðum sem börn þeirra dvelja á? 

 

Eins og sjá má á mynd 18 telur 71% þátttakenda að aðstandendur þeirra 

barna sem eru á ábyrgð þeirra þekki þær verklagsreglur sem nýttar eru, 15% 

þátttakenda telja aðstandendur hinsvegar ekki þekkja verklagsreglurnar. 

Athygli verkur að hærra hlutfall þátttakenda 71% (sjá mynd 18) telur foreldra 

upplýsta um þær verklagsreglur sem eru notaðar en það hlutfall þátttaeknda 

sem segir verklagsreglur um nauðung til en þar segir 62% þátttakenda að slíkar 

reglur séu til (sjá mynd 17). 

 
 

Síðasta rannsóknarspurningin sneri að því hvort þátttakendur fengju næga 

þjálfun (sjá mynd 19) í þeim aðferðum sem lúta að því að beita börn nauðung í 

starfi. Fram kom í niðurstöðum rannsóknarinnar að 59% þátttakenda telja sig fá 

nægilega þjálfun í beitingu nauðungar í starfi en 26% þátttakenda telja sig ekki 

fá nægilega þjálfun í að beita börn nauðung í starfi. 
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11%

59%

26%

4%

Ekki svarað Já Nei Veit það ekki

 

Mynd 19 Fær starfsfólk næga þjálfun um hvernig beita eigi nauðung gagnvart börnum? 

 

Eins og sjá má á mynd 19 í telur 59% þátttakenda sig fá nægilega þjálfun í 

hvernig beita eigi nauðung gagnvart barni á þeirra vinnustað, 26% þátttakenda 

telja sig hinsvegar ekki fá nægilega þjálfun þegar kemur að því að beita 

nauðung gagnvart barni.  

 
Ekki er vitað til þess að til séu á Íslandi sérstakar reglur varðandi þjálfun 

starfsfólks sem þarf að beita nauðung gagnvart barni á þeirra ábyrgð í 

hvíldarúrræðum eða á menntastofnun. 
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8. Umræður 
 

Þann 23. júní 2011 voru sett lög á Alþingi sem taka til réttindagæslu 

fatlaðra. Ef þessi lög eru skoðuð er ekki hægt að sjá að þau taki á málefnum 

barna með fötlun eða barna almennt. Ekki hefur verið kannað svo vitað sé 

hvort börn á Íslandi eru beitt nauðung í starfi í þeim úrræðum sem í boði eru 

fyrir börn til hvíldar, menntunar og tómstunda. Við upphaf á kortlagningu 

þeirrar nauðungar sem börn á Íslandi eru hugsanlega beitt ákvað rannsakandi 

að byrja kortlagninu vegna þessara mála í skammtímaúrræðum á Íslandi og í 

sérskólum á Reykjavíkursvæðinu sem ætluð eru börnum til lengri eða skemmri 

tíma. Ekki var tilefni eða tilgangur þessarar rannsóknar að meta hvort nauðung 

væri algengari í sérskólum eða í skammtímaúrræðum. 

Mikilvægt er að hugsanleg nauðung gangvart börnum í starfi á Íslandi sé 

könnuð á öllum þeim stofnunum sem börn dvelja á og má þar m.a nefna 

almenna grunnskóla, sérskóla, leikskóla og tómstundaheimili. 

Hugtakið nauðung gagvart barni var skilgreint í þessari rannsókn sem þær 

aðgerðir sem hefta sjálfsákvörðunarrétt og ferðafrelsi barnsins umfram það 

sem telst til eðlilegra uppeldisaðferða. Sjónum var beint að því hvort börnum 

var haldið, spelkur, hjálmar eða önnur hjálpartæki notaðuð í þeim tilgangi að 

koma í veg fyrir óæskilega hegðun, hvort börnin voru flutt á milli staða gegn 

sínum vilja eða lokuð inni í herbergjum þar sem þeim var meinaður útgangur í 

ákveðinn tíma vegna erfiðrar hegðunar. Þær rannsóknarspurningar sem lagt 

var upp með voru fjórar: Hver er tíðni nauðungar gagnvart börnum í 

sérúrræðum á Íslandi? Hvert er eðli þeirrar nauðungar sem börn í sérúrræðum 

eru hugsanlega beitt? Hvert er viðhorf starfsfólks til nauðungar gagnvart 

börnum? Hvernig er þjálfun starfsfólks háttað sem hugsanlega þarf að beita 

nauðung í starfi?  

Umræðukaflanum er skipt niður eftir rannsóknarspurningunum. 
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8.1 Hver er tíðni nauðungar gagnvart börnum í sérúrræðum? 
 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar voru skoðaðar kom í ljós að nokkuð 

mörg tilvik voru um nauðung, eða 128 tilfelli á því tímabili sem rannsóknin stóð 

yfir og náði rannsóknin til 347 barna. Há tíðni kom í ljós þar sem spelkur og 

önnur hjálpartæki voru notuð til að koma í veg fyrir óæskilega hegðun. Þegar 

tíðnitölur rannsóknarinnar voru skoðaðar var algengast að barni væri haldið 

eða í 56 tilvikum, í 42 tilvikum var barni fylgt á milli staða gegn vilja sínum. Í 24 

af 128 tilvikum voru notaðar spelkur á barn sem það gat ekki tekið af sér sjálft 

til að koma í veg fyrir óæskilega hegðun. Athyglisvert var hversu sjaldgjæft það 

var að börn væri lokuð inni. Ef börn missa stjórn á skapi sínu þannig að þau sýni 

hegðun sem er þeim sjálfum eða öðrum hættuleg, þá er hættuminnst að flytja 

þau úr aðstæðum til þess að þau rói sig. Ef það dugar ekki gæti þurft að loka 

þau af á meðan þau ná stjórn á skapi sínu. Enn meira inngrip og hættulegra er 

hins vegar að halda barni. Því má velta því fyrir sér hvort það sé aðstöðuleysi 

sem gerir það að verkum að börnum er frekar haldið en að þau séu lokuð af. 

Tíðnitölur rannsóknarinnar sýndu að algengast var að barni væri haldið 

einu sinni eða 18 tilvik af 27 tilvikum sem upplýsingar fengust um. Jafnframt 

voru þátttakendur beðnir um að skrá hversu oft og hversu lengi hvert barn var í 

spelkum, með hjálm eða í öðrum hjálpartækjum sem það nær ekki sjálft af sér 

til þess að koma í veg fyrir óæskilega hegðun. Samhliða því að spurt var um 

fjölda þeirra skipta þar sem barn var spelkað eða önnur hjálpartæki notuð til að 

koma í veg fyrir óæskilega hegðun var spurt hversu lengi í einu það var þá gert. 

Algengast var að ef barn var spelkað eða önnur hjálpartæki notuð til að koma í 

veg fyrir óæskilega hegðun að barnið væri með hjálpartækin í 11-30 mínútur. 

Fram kom að heildarfjöldi þeirra skipta þar sem barn var lokað inni var 6 skipti 

og algengast var að börn væru lokuð inni í 10 mínútur. 

Þessar tíðnitölur sýna að börn á Íslandi eru beitt nauðung í starfi í þeim 

úrræðum sem rannsóknin náði til. Nauðung var beitt bæði í sérskólum sem og 

skammtímavistunum og hvíldarúrræðum. Það var ekki tilgangur 

rannsóknarinnar né forsenda til að meta hvort munur væri á tíðni nauðungar í 

skólum eða skammtímavistunum og hvíldarrúrræðum. Tilgangurinn var að 

athuga hvort nauðung væri beitt á báðum stöðum. Niðurstöðurnar benda til 

þess að nauðung er beitt reglulega og ítrekað í vinnu með sumum börnum. Því 

er full ástæða til að endurskoða lög og reglugerðir með það að markmiði að 

koma á utanaðkomandi eftirliti með tíðni og eðli þeirrar nauðungar sem börn 

eru beitt. 

Sourander o.fl 2002 vekja athygli á því að há tíðni nauðungar sýni hversu 

mikilvægt sé að til séu verklagsreglur og leiðbeiningar þegar kemur að beitingu 

nauðungar í starfi með börnum og unglingum sem taka mið af lagalegum 
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réttindum barnsins og því að vernda barn fyrir hugsanlegum skaða vegna eigin 

hegðunar. Notkun nauðungar í starfi með börnum og unglingum veldur 

áhyggjum meðal fagfólks og kemur af stað togstreitu á milli þarfa og réttinda 

einstaklingsins. Þrátt fyrir að aðferðir nauðungar geti verið nauðsynlegar vegna 

þess sem á í hlut getur misnotkun nauðungarinnar vakið upp áskorandi 

spurningar um lagalegan rétt aðferðanna (Sourander o.fl, 2002). 
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8.2 Hvert er eðli þeirrar nauðungar sem börn í sérúrræðum 
eru hugsanlega beitt? 

 

Fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar að 59% þátttakenda kalla til annan 

aðila þegar halda þarf barni á þeirra ábyrgð. Samkvæmt reglugerð 

nr.1040/2011 um Ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins er tekið 

sérstaklega fram að mikilvægt sé að starfsfólk vinni ekki eitt við þær aðstæður 

þegar halda þarf barni og kalli eftir viðeigandi aðstoð annars starfsfólks eða 

utanaðkomandi aðstoð. Rannsókn þessi á einnig við um hvíldarúrræði en 

sjálfsagt er að hafa til viðmiðunar þær reglur sem gilda í menntastofnunum um 

nauðung gagnvart börnum. 

Í 19.gr laga nr.88/2011 um réttindi fatlaðs fólks er tekið til þeirrar skyldu 

starfsmanna að skrá öll þau atvik sem verða þar sem einstaklingur gæti hafa 

verið beittur nauðung. Skylt er að skrá hvernig nauðungin var framkvæmd og 

hversu lengi hún stóð yfir, hverjir framkvæmdu hana og lýsingar á því líkams- 

og eignartjóni sem kann að hafa orðið. Í 14.gr sömu laga er svo tekið til skyldu 

ráðherra til að skipa sérfræðiteymi sem fer með meðferð nauðungarmála. 

Einnig kemur fram í 17.gr sömu laga að sérfræðiteymi vegna 

undanþáguumsókna sé skylt að kanna hvort allra annara leiða hafi verið leitað 

til að komast hjá því að beita nauðung áður en ákvarðanir eru teknar vegna 

einstakra mála.  
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8.3 Hvert er viðhorf starfsfólks til nauðungar gagnvart 
börnum? 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að nauðung er ekki aðeins beitt í einstaka 

undantekningartilfellum. Nauðung er beitt reglulega með börnum með 

sérþarfir á Íslandi, og ítrekað með sumum börnum.  

Fram kom í þessari rannsókn að 56% þátttakenda fannst nauðungin 

sem barn var beitt á rannsóknartímabilinu réttlætanleg sem er gott. En 

hinsvegar svöruðu 15% forstöðumanna og umsjónarkennara að sú nauðung 

sem beitt var á þeirra vinnustað væri stundum eða sjaldan réttlætanleg. Í 12.gr 

laga nr.88/2011 um réttindi fatlaðs fólks er tekið til þeirra atriða sem veitt geta 

undanþágu til að beita nauðung gagnvart öðrum einstakling. Þau atriði sem 

talist geta til undanþágu eru þær aðstæður þar sem einstaklingur getur valdið 

sjálfum sér alvarlegu líkamstjóni og/eða valdið verulegum eignarspjöllum. 

Einnig eru tekin til greina þau atriði sem snerta nauðsynlegar grunnþarfir 

einstaklingsins og þá einstaklingsbundnu þætti sem stafa af hugsanlegu 

hömlunarleysi vegna fötlunar. Fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar að í 

flestum tilfellum meta þátttakendur þá nauðung sem börn eru beitt hættulitla 

fyrir börnin og það starfsólk sem beitir nauðunginni. Hér má horfa til 

neyðarréttarsjónarmiðs sem á við ef barn stefnir sjálfu sér eða öðrum nálægum 

einstaklingum í hættu með atferli sínu eða hegðun. Skilgreining 

neyðarréttarsjónarmiðs er fremur þröng og eru forsendur þess að beita því 

sjónarmiði að neyðarástand ríki, þá er átt við að ef beita þarf barn líkamlegu 

afli vegna hegðunar eða atferlis er það réttlætanlegt á grundvelli 

neyðarréttarsjónarmiðs ríki neyðarástand vegna þess. Til viðmiðunar í málum 

sem þessum er miðað við meðalhófsregluna sem tekið er til í 12.gr 

Stjórnsýslulaga nr.37/1993, þar er vísað til þess að ekki skuli ganga lengra en 

nauðsyn beri til og láta af inngripi um leið og hættu hafi verið afstýrt. Það að 

15% þátttakenda telji þá nauðung sem er beitt á vinnustað þeirra sjaldan eða 

stundum réttlætanlega, gefur tilefni til þess að álykta sem svo að í einhverjum 

tilfellum sé það ekki ljóst að nauðung sé beitt í ýtrustu neyð eða til þess að 

koma í veg fyrir skaða. 
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8.4 Hvernig er þjálfun og fræðslu til starfsfólks háttað sem 
hugsanlega þarf að beita nauðung í starfi? 

 

Í ljós kom að 70% þátttakenda fannst sú fræðsla sem starfsfólk á þeirra 

vinnustað fær vegna beitingar nauðungar í starfi með börnum alltaf eða oft 

fullnægjandi og 59% þátttakenda fannst starfsfólk fá næga þjálfun til að beita 

nauðung gagnvart börnum á vinnustað sínum. Það er þvi töluverður hópur 

starfsfólks sem metur að sú fræðsla sem það fær vegna nauðungar í vinnu með 

börnum sé ekki nægilega góð. Reglugerð Colorado, Illinois og Massachusetts 

ríkja tekur sérstaklega fram að kennarar sem vinna í umhverfi þar sem líklegt er 

að átök eigi sér stað þurfa að hafa til reiðu áætlun um hvernig eigi að bregðast 

við ef upp koma átök. Reglugerðir þessara ríkja taka einnig fram að þeir 

kennarar sem vinni í umhverfi þar sem auknar líkur eru á átökum þurfa að 

sinna vinnu sinni af mikilli varfærni og framsýni þegar starfið er skipulagt 

(McAfee o.fl, 2006). Í því samhengi er vert að benda á að 26% þátttakenda 

telur að starfsfólk fái ekki nægilega þjálfun þegar kemur að því að beita 

nauðung í starfi sem er umhugsunarvert þegar horft er til þess að um alvarleg 

inngrip í líf barna er að ræða. Ekki er vitað til þess að til séu reglur varðandi 

þjálfun starfsfólks sem þarf að beita nauðung í starfi með börnum.  

Sextíu og tvö prósent þátttakenda greindu frá því að til væru verklagsreglur 

á vinnustað þeirra vegna þeirra atburða sem teljast til nauðungar gagnvart 

barni eins og að halda því, loka barnið inni eða nota spelkur eða önnur 

hjálpartæki til að koma í veg fyrir óæskilega hegðun þess. 55% þátttakenda 

greindi frá því að til væru verklagsreglur ef upp kæmi að nota þyrfti vald til að 

flytja barn á milli staða. Hér benda niðurstöður til þess að um 40% starfsfólks 

telur að ekki séu til verklagsreglur vegna nauðungar á vinnustað þeirra. 

Samkvæmt reglugerð nr.1040/2011 um Ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins er þess getið að mikilvægt sé að í hverjum grunnskóla séu til 

verklagsreglur sem rammi inn ferli þeirra mála sem upp kunna að koma ef beita 

þarf nauðung í skólastarfi þegar stöðva þarf óásættanlega hegðun nemanda. 

Verklagslýsingar á viðbrögðum skólans vegna tafarlausra aðgerða starfsfólks 

vegna hegðunar nemenda þurfa að vera unnar af starfsfólki skólans og vera 

hluti af starfsáætlun hvers skóla. Ekki er hægt að finna sambærilegar 

reglugerðir vegna verklagslýsinga vegna nauðungar í skammtímaúrræðum. Í 

verklagsreglunum er einnig mikilvægt að komi fram hvernig málsmeðferð sé 

háttað vegna þeirra mála sem upp kunna að koma. Þá kemur einnig fram að 

Sambandi íslenskra sveitarfélaga sé heimilt að taka saman leiðbeiningar fyrir 

skóla þar sem kveðið á um slíkar verklagsreglur og viðbragðsáætlanir innan 

skólans (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 
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Einnig kemur fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að 71% þátttakenda 

telja foreldra barnanna sem eru á þeirra ábyrgð alltaf upplýsta um þær 

verklagsreglur sem notast er við þegar beita þarf barn nauðung og til viðbótar 

15% sem telja þá oft upplýsta. Hinsvegar er mjög athyglisvert að ekki séu til 

verklagsreglur á a.m.k. 30% þeirra vinnustaða sem könnunin náði til. Athygli 

vekur þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar að hærra hlutfall 

þátttakenda eða 71% telur foreldra þekkja þær verklagsreglur sem notast er við 

þegar kemur að beitingu nauðungar í starfi með börnum þeirra en það hlutfall 

þátttakenda sem segir slíkar verklagsreglur vera til eða 61%.. Ekki er ljóst hvað 

veldur þessu ósamræmi, en velta má fyrir sér hvort að á sumum stöðum séu til 

óskrifaðar verklagsreglur sem foreldrum hafi verið sagt frá og starfsfólk vinnur 

eftir. Athygli vekur hins vegar að 7% þátttakenda svara því að foreldrar séu 

stundum upplýstir um þær verklagsreglur sem til staðar séu um nauðung. 

Foreldrar barnanna gegna mikilvægu hlutverki í réttindagæslu fyrir hönd þeirra 

barna og því ættu þau alltaf að vera upplýst um það verklag sem við er haft 

þegar um jafn alvarleg inngrip er að ræða eins og nauðung. 

Meirihluti starfsfólk virtist fá ágæta fræðslu um nauðung og foreldrar 

virtust yfirleitt vera upplýstir um það sem var að gerast á þeim stöðum sem 

börn þeirra dvöldu. Einnig er áhyggjuefni að um 49% starfseininganna hafi ekki 

verklagsreglur um nauðung svo starfsfólk viti til. 
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8.5 Almennar umræður 
 

Ef horft er til skólakerfisins og skammtímaúrræða í heild þá gilda skilmálar 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna um börn undir 18 ára aldri. Í öllu starfi 

með börnum gilda að auki þau lög og reglugerðir sem taka á réttindum barna 

til umönnunar og virðingar ásamt þeim lögum sem hafa verið skoðuð hér og 

taka til meðferðar nauðungarmála. Þau börn sem tilheyra þessari rannsókn 

verja löngum tíma hvers dags á mennta- og hvíldarstofnunum og endurspegla 

því niðurstöður þessarar rannsóknar þá umönnun sem þau börn sem dvelja á 

þessum stofnunum fá. 

Eins og fram hefur komið sendi Mennta- og menningarmálaráðuneyti 

Íslands frá sér reglugerð þann 21. október 2011 um Ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins, en ekki eru til aðrar reglugerðir, lög eða stefnumótandi 

áætlanir á Íslandi sem sérstaklega taka á nauðung gagnvart börnum á Íslandi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Fram kemur í grein McAfee o.fl. 

(2006) að ítarlegustu reglugerðir sem settar hafi verið fram varðandi nauðung 

gagnvart börnum í Bandaríkjunum eru reglugerðir sem settar hafa verið fram í 

Colorado, Illinois og Massachusetts. Í þeim reglugerðum kemur fram að 

nauðung má ekki beita sem refsingu og hún þurfi að vera skilgreind. Áhugavert 

væri að kanna hvort slíkt sé gert hér að landi og fá nánari innsýn í ástæður þess 

að nauðung er beitt. Skilgreiningin á að innihalda lýsingar á ásættanlegu og 

óásættanlegu formi nauðungar. Mat á því hvort og hvenær ásættanlegu afli 

hafi verið beitt hefur þó ekki að fullu verið skilgreint. Það er þó sérstaklega 

tekið fram að komi til þess að fara með mál þar sem nauðung hefur verið beitt 

fyrir dómstóla gefur það auga leið að þegar meiðsl hafa orðið hafi aflið verið of 

mikið og ætti því mælikvarðinn ekki að miðast við meiðsl eða áverka. Áhersla er 

lögð á að nauðung þurfi að ljúka um leið og leið og hættan er liðin hjá (McAfee 

o.fl, 2006). 

Það er því áhugavert rannsóknarefni að kanna í hvaða tilgangi nauðung 

gagnvart börnum er helst beitt og hvernig metið sé rétt að nýtast við þær 

aðferðir sem teljist til nauðungar gagnvart börnum. Jafnframt væri áhugavert 

að kanna í hve mörgum tilfellum þegar nauðung er beitt sérfræðiteymi vegna 

meðferðar nauðungarmála er kallað til. 

Helstu gallar þessarar rannsóknar voru þeir að hugsanlegt er að svarað hafi 

verið fyrir einhverja einstaklinga sem þegar hafa náð 18 ára aldri þar sem fram 

kom í niðurstöðum rannsóknarinnar að einhverjir þátttakendur hafa á sinni 

ábyrgð einstaklinga sem eru 18 ára og eldri. Þrátt fyrir að svarað hafi verið fyrir 

einhverja einstaklinga sem eru eldri en 18 ára sýna niðurstöður 

rannsóknarinnar að nauðung er beitt gagnvart börnum í sérúrræðum á Íslandi 
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og frekari rannsókna og eftirlits er þörf í öllum þeim úrræðum sem börn á 

Íslandi dvelja í til lengri eða skemmri tíma. 

Ekki hafa verið gerðar sambærilegar rannsóknir á nauðung gagnvart 

börnum í sérúrræðum á Íslandi svo rannsakandi viti til og rannsókn þessi bætir 

því þar úr, með niðurstöðum rannsóknarinnar er hægt að sjá hvernig þessum 

málum er háttað hér á landi í sérúrræðum fyrir börn. Hugsanlega má nýta 

þessa rannsókn í stefnumótandi áætlun svo draga megi úr hugsanlegri nauðung 

gagnvart börnum í starfi. Nákvæmt eftirlit með þeirri meðferð sem börn eru 

beitt er mikilvægt sama hvort úrræðin eru skilgreind sem sér- eða almenn 

úrræði. Þátttakendur rannsóknarinnar virðast vera meðvitaðir um hvenær börn 

í þeirra umsjá eru beitt nauðung og meta hana fremur hættulitla fyrir börnin í 

þeim tilfellum sem henni er beitt sem er jákvætt. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna þó að þörf er á frekari fræðslu og þjálfun til starfsfólks vegna nauðungar 

gagnvart börnum og nauðsynlegt er að bæta þar úr. 

Sú vitneskja að erfitt var að finna þau skammtímaúrræði sem til eru á 

Íslandi er í raun efni í aðra rannsókn. Veltir rannsakandi því fyrir sér hvernig 

eftirliti með þeim störfum sem fara fram í skammtímaúrræðum er háttað ef 

ekki er til staðar vitneskja um heimilin sjálf eða forstöðumenn þeirra hjá þeim 

stofnunum sem bera ábyrgð á því innra starfi sem fram fer í 

skammtímaúrræðum. Eftirlit með starfssemi skammtímaúrræða er ekki síður 

mikilvægt en eftirlit með öðru starfi er varðar börn.  

Eftirliti með nauðung í vinnu með börnum er ábótavant og skýra þarf í 

lögum hvernig standa skuli að því þegar beita þarf barn nauðung. Mikil þörf er 

á frekari og samfelldum rannsóknum á þessu sviði sem snertir meðferð barna 

og þau úrræði sem eru í boði fyrir börn til hvíldar og menntunar. Verði 

rannsóknir á þessu sviði samfelldar þannig að samræmi verði í þeim 

spurningalistum sem lagðir verða fyrir og endurtekning rannsóknanna gerð 

með reglulegu millibili, sem þáttur af eftirliti með þeim störfum sem fara fram 

þar sem unnið er með börnum verður auðveldara að fylgjast með eðli þeirrar 

umönnunar sem börn fá. Auðveldara verður að hafa yfirsýn yfir allar þær 

stofnanir sem veita börnum til 18 ára aldurs þjónustu og fylgjast með þeirri 

þjálfun og fræðslu sem er til starfsfólks vegna allrar þeirrar umönnunar og 

þjónustu sem fjölbreyttum hópi barna er veitt. 
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9. Lokaorð 
 
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna tíðni og eðli þeirrar nauðungar sem 

börn sem dvelja í sérúrræðum á Íslandi eru hugsanlega beitt. Einnig var 

markmiðið að kanna viðhorf til nauðungar gagnvart börnum meðal starfsfólks 

þeirra stofnana sem rannsóknin náði til. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að nauðung gagnvart börnum í 

sérúrræðum á Íslandi á sér stað, starfsfólk þeirra stofnana sem rannsóknin náði 

til metur þó að í flesstum tilfellum sé nauðungin réttlætanleg og sé hættulítil 

fyrir börnin.  

Frekari rannsókna er sannarlega þörf hérlendis til að kortleggja tíðni, eðli 

og ástæður þeirrar nauðungar sem börn á Íslandi eru hugsanlega beitt í þeim 

úrræðum sem til eru fyrir börn til umönnunar, menntunar, tómstunda og 

hvíldar. Samfelldar rannsóknir á þessu sviði gefa frekari möguleika til mótunar 

verklagsreglna vegna beitingar hugsanlegrar nauðungar gagnvart börnum í 

starfi. Með frekari rannsóknum og eftirliti verður aukinn möguleiki á að gæta 

verndar og réttinda barna í hvívetna. 
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Viðauki A – spurningalisti rannsóknar 
 

     
 

Spurningalisti um nauðung í vinnu með börnum 
 

Kæri þátttakandi, 
 

rannsókn þessi snýr að nauðung gagnvart börnum í sérúrræðum á 
Íslandi og er unnin í samstarfi Háskóla Íslands og Umboðsmann barna. 

 
Hugtakið nauðung gagnvart barni er skilgreint sem aðgerðir sem 

hefta sjálfsákvörðunarrétt og ferðafrelsi barnsins umfram það sem telst 
til eðlilegra uppeldisaðferða. Rétt er að taka fram að ekki er átt við að 
nauðung sé óréttmætt úrræði, rannsakendur hafa skilning á að stundum 
er nauðsynlegt að beita nauðung til að vernda barn eða umhverfi þess. 
Nánar tiltekið vísar nauðung í þessari rannsókn til atvika þar sem 
börnum er haldið, þau bundin eða spelkuð til að hefta hreyfingar og/eða 
ferðafrelsi þeirra til að verja barnið (t.d. að það lemji sig, stingi fingrum í munn, 

reiti hár sitt o.s.frv.), flutt á milli staða eða lokuð inni í herbergjum og 
meinaður útgangur í ákveðinn tíma. Önnur tilfelli þar sem hugsanlegri 
nauðung kann að hafa verið beitt verða ekki skoðuð að þessu sinni. 

 
 
Spurningalistinn hér að neðan er í þremur hlutum, sá fyrsti snýr 

að bakgrunni þátttakanda, annar að viðhorfum til nauðungar og sá þriðji 
að tíðni og eðli þeirrar nauðungar sem á sér stað á vinnustað 
þátttakanda. Einstakar spurningar og svör eru hvorki rekjanlegar til 
þátttakenda né þíns vinnustaðar. Það tekur u.þ.b. 15 mínútur að svara 
listanum. 
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Við bendum á að þér er heimilt að sleppa einstaka spurningum og 
hvetjum þig til að hafa samband við rannsakendur ef einhverjar 
spurningar vakna við þátttöku í rannsókninni.   

 
 

I. hluti: Bakgrunnur svaranda 
 
1. Hvert er kyn þitt?       (  )    Karl    (   ) Kona 
 
2. Hver er starfsaldur þinn (í árum og mánuðum):    Ár: _____   
Mánuðir: _____  
 
3. Hvert er starfsheiti þitt? 
 ( ) Grunnskólakennari 
 ( ) Leikskólakennari 
 ( ) Sérkennari 
 ( ) Þroskaþjálfi 
 ( ) Sjúkraliði 
 ( ) Félagsliði 
 ( ) Stuðningsfulltrúi 
 ( ) Annað, hvað _________________ 
 
4. Hversu mörg börn eru að jafnaði á þinni ábyrgð?    Fjöldi 
_______  
Í þessari rannsókn túlkast á þinni ábyrgð þau börn sem eru að jafnaði á 
ábyrgð þinni, þá er átt við stærð bekkjar þíns eða fjöldi þeirra barna sem 
dvelja samtímis á þinni skammtímavistun 

 
5. Á hvaða aldursbili eru börnin sem hafa verið á þinni ábyrgð 
síðustu tvær vikur? 
 

Aldur barna á 
þinni ábyrgð 

Fjöldi barna á því 
aldursbili 

0 – 4 ára                                
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5 – 8 ára  

9 - 11 ára  
12 – 15 ára  

16 – 18 ára  
Eldri en 18 ára   

 
II. hluti: Viðhorf til nauðungar 
 
6. Finnst þér nauðung vera notuð of oft, hæfilega oft eða of 
sjaldan á þínum vinnustað? 
Þ.e. börnum er haldið, bundin eða spelkuð til að hefta hreyfingar og/eða 
ferðafrelsi, flutt á milli staða eða lokuð inni í herbergjum  
 ( ) Of oft 
 ( ) Hæfilega oft 
 ( ) Of sjaldan 
 
 
7. Í þeim tilfellum sem nauðung er beitt á þínum vinnustað, 
hversu oft finnst þér réttlætanlegt að beita henni? 
 ( ) Alltaf 
 ( )  Oft 
 ( ) Stundum 
 ( ) Sjaldan 
 ( ) Aldrei 
 
8. Finnst þér nauðung beitt á þann hátt sem er hættulítil fyrir 
starfsfók? 
 ( ) Alltaf 
 ( )  Oft 
 ( ) Stundum 
 ( ) Sjaldan 
 ( ) Aldrei 
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9. Finnst þér nauðung beitt á þann hátt sem er hættulítil fyrir 
börnin? 
 ( ) Alltaf 
 ( )  Oft 
 ( ) Stundum 
 ( ) Sjaldan 
 ( ) Aldrei 
 
10. Kallar þú til annan starfsmann til aðstoðar þegar halda 
þarf barni á þinni ábyrgð? 

( ) Alltaf 
 ( )  Oft 
 ( ) Stundum 
 ( ) Sjaldan 
 ( ) Aldrei 
  
11. Finnst þér starfsfólk á þínum vinnustað fá fullnægjandi 
fræðslu um hvernig eigi að beita nauðung gagnvart börnum? 

( ) Alltaf 
 ( )  Oft 
 ( ) Stundum 
 ( ) Sjaldan 
 ( ) Aldrei 
 
 
12. Finnst þér starfsfólk á þínum vinnustað fá næga þjálfun 
um hvernig eigi að beita nauðung gagnvart börnum? 

( ) Alltaf 
 ( )  Oft 
 ( ) Stundum 
 ( ) Sjaldan 
 ( ) Aldrei 
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13. Eru til verklagsreglur um beitingu nauðungar á þínum 
vinnustað? 
 ( ) Já >> tengja spurningu 14 hingað 
 ( ) Nei >> svaraðu næst spurningu 18 
 ( ) Veit það ekki 
 
 
14. Eru ákveðnar verklagsreglur sem á að fara eftir þegar 
halda þarf barni á þínum vinnustað? 

( ) Já 
 ( ) Nei 
 ( ) Veit það ekki 
 
15. Eru ákveðnar verklagsreglur sem á að fara eftir þegar nota 
þarf spelkur til að hefta óæskilega hegðun hjá barni á þínum 
vinnustað? 

( ) Já 
 ( ) Nei 
 ( ) Veit það ekki 
 
16. Eru ákveðnar verklagsreglur sem á að fara eftir þegar nota 
þarf vald til að fylgja barni á milli staða á þínum vinnustað? 

( ) Já 
 ( ) Nei 
 ( ) Veit það ekki 
 
17. Eru ákveðnar verklagsreglur sem á að fara eftir þegar þarf 
að nota hlé / time out hjá barni á þínum vinnustað? 

( ) Já 
 ( ) Nei 
 ( ) Veit það ekki 
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18. Eru aðstandendur þeirra barna sem eru í þinni umsjá 
upplýstir um þær vinnuaðferðir sem snúa að nauðung og eru 
notaðar á þínum vinnustað? 
 ( ) Alltaf 
 ( )  Oft 
 ( ) Stundum 
 ( ) Sjaldan 
 ( ) Aldrei 
 
 
II. hluti:  Nauðung í starfi með börnum á þínum vinnustað 
 
Í þessum hluta eru spurningar sem eiga við um þinn 
vinnustað. Við biðjum þig að leggja eins hlutlausast mat á þinn 
vinnustað og þér er unnt svo að niðurstöður rannsóknarinnar 
verði sem réttmætastar. Við minnum á að ekki er hægt að 
rekja svör til þátttakenda eða einstakra vinnustaða. 
 
19. Með þessari töflu er reynt að fá yfirlit yfir fjölda atvika þar sem 

nauðung var beitt á þínum vinnustað á síðustu 14 dögum.Vinsamlega 
fylltu út eftirfarandi töflu með því að fylla út eina línu fyrir hvert barn 
sem beitt var nauðung á sl. 14 dögum. Merktu fjölda skipta þar sem 
einhverjum þeirra aðgerða sem hér eru taldar upp var notuð með hverju 
barni (hver lína á aðeins við um eitt barn). 
Dæmi: Ef einu barni var haldið tvisvar sinnum, því fylgt fjórum sinnum 
milli staða en aldrei notaðar spelkur fyrir það barn á sl. 14 dögum, yrði 
fyrsta línan („barn 1“): 2 – 4 – 0. Síðan eru fyllt út ein lína fyrir hvert barn 
sem beitt var nauðung á umræddum tíma. 
 

Barn Barni 
haldið 

Barni fylgt Spelkur notaðar 

 Hversu oft 
var 
barninu 
haldið? 

Hversu oft 
var barninu 
fylgt á milli 
staða gegn 
sínum vilja? 

Hversu oft voru notaðar spelkur eða 
önnur hjálpartæki sem barnið getur 
ekki tekið af sér sjálft til að koma í 
veg fyrir óæskilega hegðun  

Barn 1    
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Barn 2    

Barn 3    

Barn 4    

Barn 5    

Barn 6    

Barn 7    

Barn 8    

Barn 9    

Barn 10    

Barn 11    

Barn 12    

Barn 13    

Barn 14    

Barn 15    

 

 
 
20. Á síðustu 14 dögum, hversu margir starfsmenn voru 
viðstaddir í hvert sinn sem barni var haldið (að meðtöldum 
þeim aðila sem þurfti að halda barninu)?  
 
Fjöldi starfsmanna sem var 
viðstaddur    

Fjöldi atvika/skipta sem þessi 
fjöldi var viðstaddur 

1  
2  

3  
4  

5 eða fleiri  
 
 

 
21. Síðustu 14 daga, ef nota þurfti spelkur, hjálma eða önnur 
hjálpartæki sem barnið getur ekki tekið af sér sjálft til þess að 
koma í veg fyrir óæskilega hegðun, hversu lengi þurfti að nota 
þau? 
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 Fjöldi skipta sem um ræðir 

Fjöldi skipta síðustu 14 daga  
0-10 mínútur  

11 – 30 mínútur  
31-60 mínútur  

Meira en 1 klst. en ekki allan 
daginn 

 

 Allan daginn   

 
 
 
22. Síðustu 14 daga, ef þurft hefur að loka barn í þinni umsjá 
inni vegna erfiðrar hegðunar, hversu lengi þurfti að loka börn 
inni? 
 

 Fjöldi skipta sem um ræðir 
Fjöldi skipta síðustu 14 

daga 
 

0-10 mínútur  

11 – 30 mínútur  
31-60 mínútur  

Meira  en 1 klst. en ekki 
allan daginn 

 

Allan daginn  

 
 
23. Eru einhverjar upplýsingar sem þú vilt koma á framfæri 
sem tengjast nauðung í starfi með börnum eða þessari 
rannsókn?  
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
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__________________________________________________
_____________________________________________ 
 
 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 
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Viðauki B – Kynningarbréf skammtímaúrræði 



 

 97 

                      

 

Kæri viðtakandi, 

  

ég heiti Margrét Rannveig Halldórsdóttir og vinn að M.Ed. 

rannsókn í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinendur mínir eru  Dr. Steinunn Gestsdóttir, dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Atli F. Magnússon 

atferlisfræðingur við Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins. Rannsóknin er 

einnig unnin í samvinnu við Umboðsmann barna og mun fara fram 

meðal starfsfólks í sérskólum og á skammtímavistunum fyrir börn á 

Íslandi. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar, 

tilkynningarnúmer S6209/2013. 

Rannsóknin snýr að nauðung gagnvart börnum í sérúrræðum á 

Íslandi.  

Með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þeirrar stofnunar sem þú stýrir í 

rannsókninni. Í því felst að þú svarar rafrænum spurningalista fyrir þína 

skammtímavistun. 

Nauðung er alvarlegt inngrip í líf hvers einstaklings og er 

viðfangsefni rannsóknarinnar því viðkvæmt. Rannsakendum er ljóst að í 

sumum tilfellum er nauðsynlegt að beita nauðung í starfi með börnum til 

að tryggja öryggi og velferð barnanna og umhverfis þeirra. Rannsókninni 

er ætlað að kanna viðhorf og þjálfun starfsfólks og leggja mat á tíðni og 
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eðli nauðungar í starfi með börnum. Með nauðung er átt við hvort halda 

þurfi börnum, nota spelkur eða önnur hjálpartæki til að hefta hreyfingar 

þeirra, hvort börn séu flutt á milli staða gegn sínum vilja eða lokuð inni í 

herbergjum þar sem þeim er meinaður útgangur í ákveðinn tíma. Vonast 

er til að niðurstöður rannsóknarinnar veiti innsýn í þetta mikilvæga 

málefni og nýtist við að tryggja öryggi og velferð starfsmanna og 

skjólstæðinga.  

Aðkoma stofnanna Háskóla Íslands og Umboðsmanns barna, 

endurspegla mikilvægi þessarar rannsóknar. Við vonum að stofnunin 

sem þú stýrir taki þátt.  

Ef þú gefur samþykki fyrir þátttöku þeirrar stofnunar sem þú 

stýrir, biðjum við þig vinsamlegast um að fara á slóðina sem fylgir 

tölvupóstinum og svara spurningalistanum. Okkur þætti vænt um ef þú 

gætir gefið okkur sem nákvæmastar upplýsingar og legðir eins 

hlutlausast mat á vinnustað þinn og þér er mögulegt.   

Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál og ekki verður hægt 

að rekja einstök svör til þátttakenda. Við biðjum þig að hafa samband ef 

einhverjar spurningar vakna varðandi þátttöku í þessari rannsókn. 

Með von um jákvæðar undirtektir 

Margrét Rannveig Halldórsdóttir, Þroskaþjálfi og Meistaranemi í 

Uppeldis og menntunarfræði (maggahall@gmail.com) 

Dr. Steinnun Gestsdóttir dósent við Menntavísindasvið, (steinuge@hi.is) 

Atli Freyr Magnússon, MS BCBA atferlisfræðingur við Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins, (atli@greining.is) 
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Viðauki C – kynningarbréf skólastjórar 
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Kæri viðtakandi, 

  

ég heiti Margrét Rannveig Halldórsdóttir og vinn að M.Ed. 

rannsókn í uppeldis og menntunarfræði við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinendur mínir eru  Dr. Steinunn Gestsdóttir, dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Atli F. Magnússon 

atferlisfræðingur við Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins. Rannsóknin er 

einnig unnin í samvinnu við Umboðsmann barna og mun fara fram 

meðal starfsfólks í sérskólum og á skammtímavistunum fyrir börn á 

Íslandi. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar, 

tilkynningarnúmer S6209/2013. 

Rannsóknin snýr að nauðung gagnvart börnum í sérúrræðum á 

Íslandi.  

Með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þeirrar stofnunar sem þú stýrir í 

rannsókninni. Í því felst að starfsfólk verður beðið að svara rafrænum 

spurningalista (sjá nánar neðar). 

Nauðung er alvarlegt inngrip í líf hvers einstaklings og er 

viðfangsefni rannsóknarinnar því viðkvæmt. Rannsakendum er ljóst að í 

sumum tilfellum er nauðsynlegt að beita nauðung í starfi með börnum til 

að tryggja öryggi og velferð barnanna og umhverfis þeirra. Rannsókninni 

er ætlað að kanna viðhorf og þjálfun starfsfólks og leggja mat á tíðni og 
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eðli nauðungar í starfi með börnum. Með nauðung er átt við hvort halda 

þurfi börnum, nota spelkur eða önnur hjálpartæki til að hefta hreyfingar 

þeirra, hvort börn séu flutt á milli staða gegn sínum vilja eða lokuð inni í 

herbergjum þar sem þeim er meinaður útgangur í ákveðinn tíma. Vonast 

er til að niðurstöður rannsóknarinnar veiti innsýn í þetta mikilvæga 

málefni og nýtist við að tryggja öryggi og velferð starfsmanna og 

skjólstæðinga.  

Aðkoma stofnanna Háskóla Íslands og Umboðsmanns barna, 

endurspegla mikilvægi þessarar rannsóknar. Við vonum að stofnunin 

sem þú stýrir taki þátt.  

Ef þú gefur samþykki fyrir þátttöku þess skóla sem þú stýrir, 

biðjum við þig vinsamlega um að svara þessum tölvupósti og senda 

okkur netföng umsjónarkennara þinna eða þess starfsmanns sem þú 

telur að sé hæfastur til að svara listanum fyrir hvern árgang/bekk svo 

hægt sé að senda þeim bréf með ósk um þátttöku ásamt rafrænum 

spurningalista.  

Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál og ekki verður hægt 

að rekja einstök svör til þátttakenda. Við biðjum þig að hafa samband ef 

einhverjar spurningar vakna varðandi þátttöku í þessari rannsókn. 

 

Með von um jákvæðar undirtektir 

 

Margrét Rannveig Halldórsdóttir, Þroskaþjálfi og Meistaranemi í 

Uppeldis og menntunarfræði (maggahall@gmail.com) 

Dr. Steinnun Gestsdóttir dósent við Menntavísindasvið, (steinuge@hi.is) 
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Atli Freyr Magnússon, MS BCBA atferlisfræðingur við Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins, (atli@greining.is) 
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Viðauki D – kynningarbréf þátttakendur 
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Kæri viðtakandi, 

  

ég heiti Margrét Rannveig Halldórsdóttir og vinn að M.Ed. 

rannsókn í uppeldis og menntunarfræði við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinendur mínir eru Dr. Steinunn Gestsdóttir, dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Atli F. Magnússon 

atferlisfræðingur við Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins. Rannsóknin er 

einnig unnin í samvinnu við Umboðsmann barna og mun fara fram 

meðal starfsfólks í sérskólum og á skammtímavistunum fyrir börn á 

Íslandi. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar, 

tilkynningarnúmer S6209/2013. 

Rannsóknin snýr að á nauðung gagnvart börnum í sérúrræðum á 

Íslandi.  

Með þessu bréfi óska ég eftir þátttöku þinni í rannsókninni. 

Nauðung er alvarlegt inngrip í líf hvers einstaklings og er 

viðfangsefni rannsóknarinnar því viðkvæmt. Rannsakendum er ljóst að í 

sumum tilfellum er nauðsynlegt að beita nauðung í starfi með börnum til 

að tryggja öryggi og velferð barnanna og umhverfis þeirra. Rannsókninni 

er ætlað að kanna viðhorf og þjálfun starfsfólks og leggja mat á tíðni og 

eðli nauðungar í starfi með börnum. Með nauðung er átt við hvort halda 

þurfi börnum, nota spelkur eða önnur hjálpartæki til að hefta hreyfingar 
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þeirra, hvort börn séu flutt á milli staða gegn sínum vilja eða lokuð inni í 

herbergjum þar sem þeim er meinaður útgangur í ákveðinn tíma. Vonast 

er til að niðurstöður rannsóknarinnar veiti innsýn í þetta mikilvæga 

málefni og nýtist við að tryggja öryggi og velferð starfsmanna og 

skjólstæðinga.  

 

Aðkoma stofnananna Háskóla Íslands og Umboðsmanns Barna, 

endurspegla mikilvægi þessarar rannsóknar. Við vonum að þú takir þátt. 

Yfirmaður þíns skóla hefur gefið samþykki sitt fyrir þátttöku og biðjum 

við þig vinsamlegast um að fara á slóðina sem fylgir með í tölvupóstinum 

og svara könnuninni. Okkur þætti vænt um ef þú gætir gefið okkur sem 

nákvæmastar upplýsingar og legðir eins hlutlausast mat á vinnustað þinn 

og þér er mögulegt.   

 

Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál og ekki verður hægt 

að rekja einstök svör til þátttakenda. Við biðjum þig að hafa samband ef 

einhverjar spurningar vakna varðandi þátttöku í þessari rannsókn. 

Með von um jákvæðar undirtektir 

 

Margrét Rannveig Halldórsdóttir, Þroskaþjálfi og Meistaranemi í 

Uppeldis og menntunarfræði (maggahall@gmail.com) 

Dr. Steinnun Gestsdóttir dósent við Menntavísindasvið, (steinuge@hi.is) 

Atli Freyr Magnússon, MS BCBA atferlisfræðingur við Greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins, (atli@greining.is) 
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