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Ágrip 
Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hve alvarlegt ofbeldi gegn börnum 
er og mikilvægi þess að kennarar hafi góða þekkingu á einkennum og 
afleiðingum ofbeldis. Ofbeldi gegn börnum skiptist í fjóra þætti, það er 
líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi og vanræksla. Að 
kennari geti gripið inn í aðstæður þegar grunsemdir um ofbeldi gegn börnum 
vakna getur skipt miklu máli varðandi afleiðingar sem barnið upplifir síðar á 
lífsleiðinni. Rannsóknir hafa sýnt að tilkynningum til barnaverndar fer 
stöðugt fjölgandi með hverju árinu en fáar tilkynningar koma frá starfsfólki 
skóla.  

Velta má fyrir sér ástæðunni á bak við það að fáar tilkynningar koma frá 
skólum, ef til vill er það vegna vanþekkingar kennara og annars starfsfólks á 
einkennum ofbeldis gegn börnum eða vegna hræðslu um hvaða afleiðingar 
það muni hafa á barnið eða hvernig foreldrar muni bregðast við. Starf 
kennara er fjölbreytt og tekur á ýmsum þáttum og helsta skylda kennara er að 
vernda nemendur sína ásamt því að sjá til þess að þeir séu öruggir. Ef til vill 
myndu kennarar vera duglegri við að tilkynna til barnaverndar ef þeir fengju 
fræðslu um ofbeldi gegn börnum í sínu grunnnámi og hvernig ætti að 
bregðast við. Þá myndu mál sem oft vilja gleymast frekar lenda inn á borð 
barnaverndar og barnið myndi fá þá hjálp sem þörf þykir á. Þar að auki 
myndi það efla kennara til að leita sér þekkingar ef allir skólar væru með 
ákveðna viðbragðsáætlun varðandi ofbeldi gegn börnum, þar kæmu fram 
einkenni ofbeldis, hverjar afleiðingar væru og hvernig hægt væri að bregðast 
við. Þar væri ferli tilkynninga til barnaverndar skilgreint ásamt því hvernig 
ferli skólans væri við að tilkynna ofbeldi til barnaverndar.  



 

Abstract 
The purpose of this thesis is to focus on how serious child abuse really is and 
how important it is for teachers to be well aware of its symptoms and 
consequences. Child abuse is devided into four categorys: physical abuse, 
psychological/emotional abuse, sexual abuse and neglect. It is important for 
teachers to intervene in child abuse situations because of the effect it can 
have on a child later in life. Studies have shown that notification on child 
protective services are growing every year but too few of them come from 
teachers and other staff in the school system. 

Why teachers do not inform child protective services often enough is hard 
to say. The reason might be because they are scared of the consequences 
concerning the child and how the parents will react, or simply because they 
lack the knowledge. The teachers job is very diverse and takes on a variety of 
factors such as protecting the children and keeping them safe. Teachers might 
inform child protective services more frequently if they had proper lessons 
about child abuse, and how to react, as a part of their undergraduate degree. 
Then the cases that do not reach child protective services, would be reported 
and the children would get the help they need. It would also encourage 
teachers to inform child protective services if schools would have protocols 
about how to react to child abuse and how to notify authorities. In the 
protocols, teachers could read about the symptoms and how they appear in 
children and how serious the consequences of child abuse can be if nothing is 
done. Also there would be a process on how child protective services would 
be notified 

 
 
 

 



 

Formáli 
 
Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga lokaritgerð sem unnin er til M.Ed. prófs í 
kennarafræðum í kennaradeild við Háskólann á Akureyri með áherslu á 
miðstig grunnskóla. Leiðbeinandi minn var Sigrún Sigurðardóttir lektor við 
heilbrigðisvísindasvið Háskólans á Akureyri.  

Við gerð ritgerðarinnar hef ég fengið mikinn stuðning frá fjölskyldu 
minni, vinum og samstarfsfélögum. Ég vil færa eiginmanni mínum, 
foreldrum og tengdaforeldrum þakkir fyrir ómetanlega hvatningu og stuðning 
við skrif á þessari ritgerð. Ég vil færa móður minni Guðnýju Rut 
Sverrisdóttur sérstakar þakkir fyrir allan þann stuðning sem hún hefur sýnt 
mér í námi mínu í gegnum árin með yfirlestri og hvatningu. Þar að auki vil ég 
þakka Helgu Sigurðardóttur kennara við Brekkuskóla á Akureyri fyrir að 
veita mér innblástur við hugmyndavinnu ritgerðarinnar og hvatningu ásamt 
umræðum til að vekja aðra kennara til umhugsunar á viðfangsefni ritgerðar. 
  Að lokum vil ég færa leiðbeinanda mínum Sigrúnu Sigurðardóttur 
sérstakar þakkir fyrir góða leiðsögn, ráðleggingar og hvatningu við gerð 
ritgerðarinnar. 





 

Efnisyfirlit   
Töflur ............................................................................................................. ix	  

1.	   Inngangur - Almennar upplýsingar ........................................................ 1	  

2.	   Ofbeldi gegn börnum ............................................................................... 3	  
2.1	   Líkamlegt ofbeldi (e. physical abuse) ............................................... 7	  
2.2	   Andlegt ofbeldi (e. psychological/emotional abuse) ........................ 8	  
2.3	   Kynferðislegt ofbeldi (e. sexual abuse) ............................................ 9	  
2.4	   Vanræksla (e. neglect) ...................................................................... 9	  
2.5	   Einkenni ofbeldis gegn börnum ...................................................... 10	  
2.6	   Samantekt ........................................................................................ 11	  

3.	   Afleiðingar ofbeldis gegn börnum ........................................................ 13	  
3.1	   Afleiðingar líkamlegs ofbeldis ........................................................ 13	  
3.2	   Afleiðingar andlegs ofbeldis ........................................................... 15	  
3.3	   Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis .................................................. 16	  
3.4	   Afleiðingar vanrækslu ..................................................................... 20	  
3.5	   Samantekt ........................................................................................ 20	  

4.	   Réttindi barna ......................................................................................... 23	  
4.1	   Samantekt ........................................................................................ 25	  

5.	   Viðbrögð við ofbeldi gegn börnum ....................................................... 27	  
5.1	   Viðbragðsáætlun um ofbeldi gegn börnum ..................................... 27	  

Viðbragðsáætlun fyrir starfsfólk skóla ........................................... 28	  
5.2	   Viðbrögð kennara við frásögn nemenda ......................................... 30	  
5.3	   Tilkynningar til barnaverndar ......................................................... 33	  
5.4	   Þekking kennara á ofbeldi gegn börnum ........................................ 38	  
5.5	   Samantekt ........................................................................................ 41	  

6.	   Úrræði og meðferðir fyrir börn sem verða fyrir ofbeldi .................... 45	  
6.1	   Barnaverndarstofa ........................................................................... 45	  



 

6.2	   Barnahús ......................................................................................... 46	  
6.3	   Blátt áfram ...................................................................................... 48	  
6.4	   Tilraunaverkefnið „þjónusta við börn sem búa við 

heimilisofbeldi“ ............................................................................. 48	  
6.5	   Samantekt ....................................................................................... 49	  

7.	   Niðurstöður og umræða ........................................................................ 51	  

Heimildir ...................................................................................................... 55	  



 

Töflur  
Tafla 1 Fjöldi tilkynninga til barnaverndar ..................................................... 3	  
Tafla 2 Hlutfall ofbeldis gegn börnum ............................................................ 3	  
Tafla 3 Dæmi um ofbeldi gegn börnum .......................................................... 6	  
Tafla 4 Dæmi um einkenni ofbeldis gegn börnum ........................................ 11	  
Tafla 5 Dæmi um afleiðingar líkamlegs ofbeldis .......................................... 15	  
Tafla 6 Dæmi um afleiðingar andlegs ofbeldis ............................................. 16	  
Tafla 7 Dæmi um afleiðingar kynferðislegs ofbeldis .................................... 19	  
Tafla 8 Dæmi um afleiðingar vanrækslu ....................................................... 20	  
Tafla 9 Dæmi um viðbrögð kennara við frásögn barna ................................. 33	  
Tafla 10 Tilkynnendur til barnaverndar ........................................................ 34	  

 
 
 





1 

1. Inngangur - Almennar upplýsingar 
 
Heiti ritgerðar Ábyrgð til afskipta: Árvekni og þekking kennara á ofbeldi 
gegn börnum vísar til þess hve starf kennara er á margan hátt flókið og ýmis 
mál koma upp þegar unnið er með börnum. Ofbeldi sem börn verða fyrir jafnt 
utan sem innan skólans er þar á meðal og er þekking kennara á einkennum og 
afleiðingum ofbeldis mikilvæg þegar upp kemur sú staða að grunsemdir 
vakni um að barn sem kennari kennir hafi orðið fyrir ofbeldi. Markmið 
þessarar ritgerðar er að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hvert eiga 
kennarar að leita ef grunur leikur á að nemandi þeirra hafi orðið fyrir 
ofbeldi af hálfu fullorðins aðila? Hvernig fara tilkynningar til barnaverndar 
fram og hver er réttur kennara að vita stöðu mála þegar mál hafa verið 
tilkynnt til barnaverndar?  

Tilkynningum til barnaverndar um ofbeldi gegn börnum fer fjölgandi frá 
ári til árs og er það í flestum tilfellum lögreglan sem tilkynnir til 
barnaverndar (Barnaverndarstofa, 2014, bls. 10). Rannsóknir hafa sýnt að 
kennarar eru í minnihluta þegar kemur að tilkynningum til barnaverndar um 
ofbeldi og jafnvel hafa sumir litið framhjá því ef þeir verða þess varir að barn 
sem þeir kenna verði fyrir ofbeldi (Goebbles, Nicholson, Walsh og Vries, 
2008, bls. 942). Fjallað verður um mikilvægi þess að efla þekkingu kennara í 
grunnnámi þeirra til að kennarar viti hvað þeir geti gert komi sú staða upp að 
barn sem þeir kenna verði fyrir ofbeldi og hvert þeir geti leitað. Einnig verður 
greint frá hvaða ástæður geta legið að baki því að kennarar eru ekki nægilega 
duglegir að tilkynna ofbeldi gegn börnum til barnaverndar.  

Ritgerð þessi er þannig uppbyggð að í kafla tvö er farið yfir sögulegt ágrip 
um það hvenær fyrst var farið að fjalla um ofbeldi gegn börnum sem 
alvarlegan glæp. Þá er fjallað um hverja tegund ofbeldis fyrir sig, það er að 
segja líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi og vanrækslu. Í 
þriðja kafla er fjallað um afleiðingar hvers flokks ofbeldis fyrir sig og til að 
gera það aðgengilegt fyrir starfsfólk skóla verða töflur við hvern undirkafla 
sem sýna afleiðingar ofbeldis. Í kafla fjögur verður farið yfir lög og 
reglugerðir hvað varðar réttindi barna. Í fimmta kafla er fjallað um hvernig 
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tilkynningum til barnaverndar skuli háttað ásamt því að greina frá 
rannsóknum um hve mikilvæg bakgrunnsþekking kennara er á ofbeldi gegn 
börnum. Þá verður sett fram viðbragðsáætlun fyrir kennara og annað 
starfsfólk grunnskóla til að vera þeim til leiðsagnar ef upp kemur grunur um 
að barn í þeirra skóla verði fyrir ofbeldi. Í kafla sex verður greint frá þeim 
úrræðum og meðferðum sem í boði eru hér á landi fyrir börn sem orðið hafa 
fyrir ofbeldi ásamt því að fjalla um hvernig kennarar eigi að bregðast við 
ofbeldi gegn börnum. 
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2. Ofbeldi gegn börnum  
Tilkynningum til barnaverndar um ofbeldi gegn börnum virðist fara fjölgandi 
með hverju ári og álykta má um hvort ofbeldi hafi aukist eða er frekar 
tilkynnt um ofbeldi nú en áður. Birtingarmyndir ofbeldis eru mismunandi, 
geta falið í sér líkamlegt ofbeldi (e. physical abuse), vanrækslu (e. neglect), 
kynferðislegt ofbeldi (e. sexual abuse) eða andlegt (e. 
psychological/emotional abuse) og allir þessir þættir ofbeldis falla undir 
skilgreininguna heimilisofbeldi (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 
Sveinsdóttir, 2013, bls. 9).  

Árið 2012 voru tilkynningar til barnaverndar 5.832 en fjölgaði um 7,4% á 
fyrstu níu mánuðum ársins 2013 en þá voru tilkynningar 6.263 talsins. Á 
fyrstu níu mánuðum ársins 2014 fór tilkynningum einnig fjölgandi eða um 
6,6% frá árinu áður og voru tilkynningar þá 6.796 (Barnaverndarstofa, 2014, 
bls. 2). Sjá töflu 1.  

 
 
Tafla 1 Fjöldi tilkynninga til barnaverndar 

Árið 2012 2013 2014 
 
Fjöldi tilkynninga 

 
5.832 

 
6.232 

 
6.796 

!  
Flestar tilkynningar sem komu inn á borð hjá barnavernd voru vegna 

vanrækslu og var það hlutfall tilkynninga 40,1%. Um 22,2% tilkynninga voru 
vegna ofbeldis og vegna áhættuhegðunar voru tilkynningar 37,1%. Þau 0,6% 
sem upp á vantar voru tilkynningar vegna þess að heilsu eða lífi ófædds barns 
var stofnað í hættu (Barnaverndarstofa, 2014, bls. 2). Sjá töflu 2. 

Tafla 2 Hlutfall ofbeldis gegn börnum 
Ofbeldi gegn börnum Hlutfall 
 
Vanræksla 

 
 40,1 

Ofbeldi  22,2 
Áhættuhegðun 
Líf ófædds barns í hættu 

 37,1 
    0,6 
100,0 

!  
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Skilgreina má ofbeldi þannig að einhver notar krafta sína eða valdastöðu til 
þess að meiða einhvern vísvitandi. Að vera hótað ofbeldi getur valdið jafn 
miklum skaða og ofbeldi sem felur í sér verknað. Það að verða fyrir ofbeldi 
getur haft áhrif á huga barnsins, almenna heilsu og líferni (Kwast og Laws, 
e.d. bls. 8). 
Þegar umræða hófst um ofbeldi gegn börnum á 7. áratug síðustu aldar var 

sett á laggirnar ákveðin stefna með það að leiðarljósi að upplýsa fólk um 
alvarleika þess að beita börn ofbeldi. Ástæðan var sú að ofbeldi gegn börnum 
var talið sjaldgæft og það þyrfti einungis að skilgreina alvarleika þess til að 
það myndi ekki eiga sér stað. Síðan þá hafa verið sett fleiri lög sem varða 
tilkynningar um ofbeldi og aukin tækifæri veitt til að sporna gegn ofbeldi. Á 
þeim tíma var ekki séð fyrir að þjónusta um velferð barna myndi fá inn á 
borð til sín aukinn fjölda tilkynninga um ofbeldi gegn börnum. Farið var í að 
skilgreina hverjir væru líklegastir til að sjá um tilkynningar ofbeldis, það ættu 
að vera sérfræðingar sem störfuðu með börnum eins og til dæmis kennarar 
sem gætu komið auga á einkenni áður en alvarlegir áverkar kæmu fram. Síðar 
fór skilgreining á hugtakinu ofbeldi gegn börnum að taka á sig víðari 
merkingu, skilgreiningin fór úr því að fjalla einungis um líkamlegt ofbeldi 
yfir í það að fjalla um kynferðislegt ofbeldi, andlegt ofbeldi og vanrækslu. 
Ferli tilkynninga var skilgreint niður í grunsemdir/uppgötvun, 
staðfestingu/röksemdir, rannsókn á máli/meðferð máls. Ferlið er þannig að sá 
sem grunar að eitthvað sé að eða uppgötvar það hefur samband við 
barnavernd sem svo rannsakar málið og ákveður hvort málið eigi að fara 
lengra eður ei (Webster, O’Toole, O’Toole og Lucal, 2005, bls. 1282).  

Álitið var þegar umræða um ofbeldi gegn börnum hófst að þeir sem beittu 
börn sín ofbeldi væru einstaklingar sem þjáðust af geðröskunum eða áttu við 
erfiða stöðu félagslega. Þegar umræðan varð meiri var talið að ofbeldi gegn 
börnum ætti sér stað innan allra stétta samfélagsins og þá helst tengt við 
valdbeitingu og ofríki (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir 
Gunnlaugsson, 2004).  

Við upphaf 7. áratugar síðustu aldar voru miklar umræður erlendis um 
ofbeldi gegn börnum en hérlendis voru þær umræður litlar því fáar heimildir 
voru til. Ástæða þess var talin vera sú að sterkari félagsleg samskipti ásamt 
vina- og fjölskyldutengslum væru hérlendis en erlendis. Ekki leið á löngu þar 
til umræða um ofbeldi átti sér stað hérlendis en það var snemma á 8. áratug 
síðustu aldar. Fyrst var farið að ræða um heimilisofbeldi sem lýsti sér oftast 
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þannig að gerandinn var karlmaður á heimilinu og þolandinn var kona hans. 
Farið var að krefjast þess að koma birtingarmynd ofbeldis inn í nám fagfólks 
sem kemur að úrvinnslu slíkra mála (Geir Gunnlaugsson og Jónína 
Einarsdóttir, 2005, bls. 40–42).  

Samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna um umfang ofbeldis upplifa börn 
ofbeldi við fimm mismunandi aðstæður sem eru á heimilum þeirra, í skólum, 
á munaðarleysingahælum, á vinnustöðum og í samfélaginu. Ofbeldi sem á sér 
stað innan fjölskyldna er oftast álitið einkamál og vilja utanaðkomandi sem 
verða vitni að ofbeldinu ekki blanda sér í málin eða skipta sér af annarra 
manna málum. Það er í verkahring stjórnvalda í hverju landi að tryggja að 
barn hljóti vernd innan jafnt sem utan heimilis þess (Kwast og Laws, e.d. bls. 
10–11).  

Í dag er staðan önnur hérlendis heldur en fram yfir miðja 20. öld, nú eru 
líkamlegar refsingar gegn börnum ekki liðnar en þær þóttu vera ögunartæki 
sem sjálfsagt var að nota á árum áður. Forvarnir hafa áhrif á ofbeldi gegn 
börnum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að ef fagfólk fer í heimavitjanir til fólks 
dregur það úr líkum þess að heimilisofbeldi muni eiga sér stað. Það þarf þá 
að vera sérfræðingur sem tekur að sér að sjá um heimavitjanir ef árangur á að 
nást. Fræða þarf nýja foreldra sérstaklega um svefn ungbarna því að mikill 
grátur barna sem ekki eru orðin 6 mánaða getur leitt til ofbeldis en það er í 
höndum mæðra- og ungbarnaverndar að fræða nýja foreldra um það (Geir 
Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2005, bls. 42–43).  

Breyting hefur orðið á undanförnum árum og áratugum varðandi viðhorf 
til ofbeldis ásamt skilgreiningu þess og hefur breytt löggjöf haft einna mest 
áhrif. Árið 1965 voru sett lög í Svíþjóð sem bönnuðu allar líkamlegar 
refsingar gegn börnum. Þá fór boltinn að rúlla börnum í hag og hafa 29 lönd 
víðs vegar um heiminn tekið upp þau lög. Þrátt fyrir breytingu á viðhorfi 
gagnvart líkamlegu ofbeldi gegn börnum er því miður of algengt að börn 
verði fyrir ofbeldi, ekki einungis af foreldrum sínum innan heimilis heldur 
eru einnig líkur á að systkini eða aðrir sem koma að barninu beiti það ofbeldi 
(Geir Gunnlaugsson, 2011, bls. 216).  

Fram kemur í rannsóknarskýrslu Sameinuðu þjóðanna um umfang 
ofbeldis, að ofbeldi gegn börnum á sér stað í öllum löndum heims, óháð 
menningu, þjóðerni eða bakgrunni þeirra sem rannsóknin nær til. Þar að auki 
kemur fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að börn verði fyrir ofbeldi óháð 
því hvort þau komi úr vel menntuðum fjölskyldum eður ei ásamt því hvort 
fjölskyldan sé vel stödd fjárhagslega. Sorglega staðreyndin er sú að í sumum 
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löndum er ofbeldi leyft vegna vana og gjarnan notað til að refsa börnum. 
Markmiðið með rannsókn Sameinuðu þjóðanna á umfangi ofbeldis er að 
koma í veg fyrir ofbeldi og finna út hvernig megi stöðva það. Að ofbeldi eigi 
aldrei að vera svarið, sama þótt það sé venjan við að aga einstaklinga (Kwast 
og Laws, e.d. bls. 7-8; Brassard, Rivellis og Vielka, 2009, bls. 206; Guðrún 
Kristinsdóttir, Margrét Ólafsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2014, bls. 
131 og 135; Walsh, Laskey, McInnes, Farrell, Mathews, Briggs, 2011, bls. 
31; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 33; Brassard, 
Rivellis og Vielka, 2009, bls. 207; Guðrún Kristinsdóttir, Margrét Ólafsdóttir 
og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2014, bls. 116; Walsh, Laskey, McInnes, 
Farrell, Mathews, Briggs, 2011, bls. 31; Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011, 
bls. 271–272; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005b, bls. 14). Sjá töflu 3. 

 
 

Tafla 3 Dæmi um ofbeldi gegn börnum 
Líkamlegt ofbeldi Andlegt ofbeldi Kynferðislegt 

ofbeldi 
Vanræksla 

 
Að bíta 
 
Að klóra  
 
Að sparka 
 
Að hrinda 
 
Að löðrunga 
 
Að hrista barn á 
óþyrmilegan hátt 
 
Að brenna 
 
Að kæfa 
 
Að hamla því að barn 
geti hreyft sig 

 
Að vera hunsað  
 
Að vera hafnað  
 
Að vera einangrað 
 
Að vera ógnað 
 
Að skemma 
 
Að verða fyrir  
munnlegri árás 
 
Að verða fyrir of 
miklum kröfum 

 
Kynferðisleg áreitni 
 
Kynferðisleg 
misnotkun 
 
Nauðgun 
 
Sifjaspell 
 
Valdbeiting 
 
Þvingun 
 
Yfirráð  
 
Blekking 

 
Skortur á umönnun 
 
Skortur á hreinlæti 
barns 
 
Skortur á 
læknisaðstoð 
 
Heimilisaðstæðum 
ábótavant 
 
Skortur á umsjón 
 
Skortur á umhyggju 
 

!  
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2.1 Líkamlegt ofbeldi (e. physical abuse) 
Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson (2004, 
bls. 35–37) greina frá því að fagfólk sem sinnir málefnum þeirra sem orðið 
hafa fyrir ofbeldi telji að andlegt ofbeldi sé hluti af líkamlegu ofbeldi (e. 
physical abuse). Athöfn og afleiðingar eru oftast sýnilegri í málum sem varða 
líkamlegt ofbeldi heldur en þegar andlegt ofbeldi á sér stað.  

Skilgreina má líkamlegt ofbeldi út frá athöfnum annars vegar og athöfnum 
og afleiðingum hins vegar. Þegar talað er um líkamlegt ofbeldi út frá 
athöfnum er átt við að barn sé kýlt, það slegið eða sparkað í það. Líkamlegt 
ofbeldi gegn börnum getur falið í sér að barni sé hent til, þvingað líkamlega, 
hrist á óþyrmilegan hátt eða beitt ofbeldi sem skilur eftir sig áverka. Þegar 
talað er um ofbeldi sem felur í sér athafnir og afleiðingar er átt við þegar 
áverkar eru sýnilegir á barninu. Þeir áverkar eru oft fljótir að hverfa og 
gerandinn sér í flestum tilfellum til þess að áverkar séu ekki sjáanlegir eða 
þess eðlis að þeir geti hafa komið af eðlilegum ástæðum (Ólöf Ásta Farestveit 
og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 33; Brassard, Rivellis og Vielka, 2009, 
bls. 207; Guðrún Kristinsdóttir, Margrét Ólafsdóttir og Ingibjörg H. 
Harðardóttir, 2014, bls. 116; Walsh, Laskey, McInnes, Farrell, Mathews, 
Briggs, 2011, bls. 31).  

Hafa þarf í huga hvort athöfnin hafi verið viljandi eða ekki. Það flokkast 
ekki sem ofbeldi ef foreldri rekst óvart utan í barn sitt sem veldur því að það 
dettur. Sá sem verður fyrir líkamlegu ofbeldi finnur fyrir niðurlægingu og það 
veldur þeim sem fyrir því verður oft á tíðum sársauka. Gerandi notar 
líkamlegt ofbeldi til að stjórna barni og með því að beita það ofbeldi er hann 
að reyna að hafa áhrif á barnið. Algengt er að gerandi beiti líkamlegu ofbeldi 
gagnvart nákomnum aðilum, þá innan heimilis. Þá er ástæða líkamlegs 
ofbeldis oft sú að gerandi reynir að hafa stjórn á öllum innan heimilis. Það 
hefur slæm áhrif á fjölskylduna því í sumum tilfellum reynir fjölskyldan að 
leysa málin innanhúss af ótta við tilhugsun um hvað aðrir halda og að álit 
annarra á þeim muni breytast. Algengt er að gerandi fyllist eftirsjá og reyni 
því að bæta ráð sitt en börnin lifa þá stöðugt í ótta um að atvikin muni eiga 
sér aftur stað síðar meir (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, 
bls. 34–35). 

 



8 

2.2 Andlegt ofbeldi (e. psychological/emotional 
abuse) 

Skilgreina má andlegt ofbeldi (e. psychological/emotional abuse) á þann veg 
að þá er gert lítið úr barninu á niðrandi hátt, það móðgað og það ekki metið 
sem einstaklingur. Jafnframt getur andlegt ofbeldi falið það í sér að lenda á 
milli í rifrildi eða aðstæðum þar sem munnlegt ofbeldi særir barnið. Andlegt 
ofbeldi helst í hendur við annað ofbeldi þar á meðal líkamlegt ofbeldi. Það 
getur átt sér stað hvar sem er, hvort sem er innan heimilis eða í skólum. Ef 
börn fá sífellt að heyra að þau séu ómöguleg, geti ekki gert hitt og þetta fara 
þau ósjálfrátt með tímanum að trúa því að það sé satt. Andlegt ofbeldi getur 
til dæmis falið í sér að barn sé útskúfað úr fjölskyldu sinni, það sé ekki álitið 
sem hluti af fjölskyldunni og er það mikil höfnun fyrir börn. Að neita barni 
um svefn eða mat sem flokkast sem grunnþarfir hvers og eins telst sem 
andlegt ofbeldi. Það getur einnig falið í sér að foreldrar sýni skóla- og 
tómstundastarfi barna sinna lítinn eða engan áhuga og hefur það áhrif á 
sjálfsmynd bæði barna og unglinga (Geir Gunnlaugsson, 2011, bls. 216–217; 
Guðrún Kristinsdóttir, Margrét Ólafsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 
2014, bls. 129; Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014, 
bls. 21; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 40). 

Í sumum tilfellum þegar andlegt ofbeldi á sér stað er verið að refsa 
börnum fyrir að sýna sínar réttu tilfinningar, það er stöðugt verið að setja út á 
það sem barnið gerir, með því að gagnrýna það eða jafnvel refsa. Að 
niðurlægja barn fyrir framan aðra hefur áhrif á hegðun og líðan barnsins. 
Einangrun, stjórnsemi og eftirlit eru nátengd andlegu ofbeldi ásamt hótunum, 
ofsóknum og eyðileggingu. Börn sem verða fyrir andlegu ofbeldi finna oft 
fyrir einangrun vegna þess að þau halda sig til hlés. Það felur í sér eftirlit þar 
sem gerandinn beitir stjórnsemi til að fylgjast með því hverja barnið 
umgengst hverju sinni og reynir að stjórna athöfnum þess. Það veldur því að 
barnið finnur fyrir vanmætti sínum og dregur sig í hlé og því er hætta á að 
fórnarlömb andlegs ofbeldis einangrist (Brassard, Rivellis og Vielka, 2009, 
bls. 206; Guðrún Kristinsdóttir, Margrét Ólafsdóttir og Ingibjörg H. 
Harðardóttir, 2014, bls. 131 og 135; Walsh, Laskey, McInnes, Farrell, 
Mathews, Briggs, 2011, bls. 31). 
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2.3 Kynferðislegt ofbeldi (e. sexual abuse) 
Hugtakið kynferðislegt ofbeldi (e. sexual abuse) táknar kynferðislega áreitni, 
kynferðislega misnotkun og sifjaspell. Það felur í sér athafnir sem beitt er 
gegn vilja á kynferðislegan hátt, með myndum eða orðum sem kunna að hafa 
skaðað börn. Það felur í sér valdbeitingu, þvingun, yfirráð, blekkingu eða 
misnotkun og í flestum tilfellum eru gerendur eldri, í meiri valdastöðu og 
þroskaðri. Nauðgun, kynferðisleg misnotkun, áreitni og klám má flokka undir 
kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Börn geta ekki tekið ákvörðun um hvort 
þau vilji vera þátttakendur í áðurgreindum athöfnum vegna þess að þau 
skortir þroska vegna aldurs. Gerendur í kynferðislegu ofbeldi gagnvart 
börnum eru oft nátengdir fórnarlömbunum en þeir geta líka verið þeim 
ókunnugir. Gerendur geta verið af báðum kynjum og á hvaða aldri sem er 
ásamt því að hafa ávallt stjórn á þeim athöfnum sem gerast og aðstæðum. Þar 
að auki tryggir gerandi sér þagmælsku barns með valdbeitingu, hótunum, 
umbun eða launung. Sumir gerendur telja einnig fórnarlömbum sínum trú um 
að ofbeldið sé þeim sjálfum að kenna (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011, bls. 
271–272; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 10–11; 
Velferðarráðuneyti, e.d.).  

2.4 Vanræksla (e. neglect) 

Vanrækslu (e. neglect) má skilgreina á þann veg að barn fær ekki þá 
umönnun sem viðeigandi er og getur það valdið barni skaða. Það getur falið í 
sér vanrækslu í sambandi við umsjón, varðandi menntun barna og tilfinningar 
þeirra. Vanræksla getur verið líkamleg og falið í sér eftirfarandi þætti, barn 
skortir almennilegt fæði það birtist oft þannig að barn kemur nestislaust í 
skólann og ef það kemur með nesti er það annað hvort óhollt eða óviðeigandi. 
Vanræksla á líkamlegan hátt getur birst í hreinlæti barnsins, að það sé stöðugt 
illa lyktandi vegna þess að það er sjaldan baðað heima. Að barn fái ekki þá 
læknisaðstoð sem það þarf á að halda hvort sem það er á líkamlegan eða 
andlegan hátt.  

Vanræksla getur átt sér stað í formi umsjár sem má skipta niður í 
eftirfarandi flokka, að barn sé skilið eftir, að barn sé án umsjár í ákveðið 
langan tíma. Að heimilisaðstæður sé ábótavant, að búa í óviðeigandi húsnæði 
er einnig merki um vanrækslu, þá er átt við ef nauðsynjar eins og rafmagn og 
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hiti er ekki til staðar. Að misbrestur sé á uppeldi barnsins og að það sé 
stöðugt skilið eftir hjá einhverjum umsjónaraðila án þess að neitt sé ákveðið, 
eða að barn sé skilið eftir í umsjón einhvers sem er ekki hæfur til þess eða er 
hættulegur. Einnig getur vanræksla verið á tilfinningalegan hátt og það felur í 
sér að umsjónaraðila hvort sem það er foreldri eða forráðamaður tekst ekki að 
sjá til þess að tilfinningar barnsins séu virtar og það þroskast ekki á réttan hátt 
(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005b, bls. 14; Ólöf Ásta Farestveit og 
Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 42–45; Velferðarráðuneyti, e.d).  
 

2.5 Einkenni ofbeldis gegn börnum  

Einkenni ofbeldis gegn börnum geta verið mismunandi og fer það eftir gerð 
ofbeldis. Hér fyrir neðan eru helstu einkenni ofbeldis talin upp og sett fram í 
myndrænu formi (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 
13–17, 37–38, 41 og 43-45.). Sjá töflu 4.  
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Tafla 4 Dæmi um einkenni ofbeldis gegn börnum 
Líkamleg  einkenni Andleg einkenni Kynferðisleg 

einkenni 
Vanrækslu- einkenni 

 
Þola illa snertingu 
 
Varkár gagnvart 
fullorðnum 
 
Taka skömmum illa 
 
Lítið sjálfsöryggi 
 
Samskiptaörðugleikar 
 
Skortur á sjálfstæði 
 
Streita og kvíði 
 
Höfuðverkur 
 
Magaverkur 
 
Undirmiga 
 
Skapsveiflur 
 
Árásargirni 

 
Lélegt sjálfsálit 
 
Hlédrægni 
 
Ótti við: 
Ný verkefni  
 
Nýjar aðstæður 
 

 
Vanlíðan án 
skýringa 
 
Á erfitt með að sitja  
 
Á erfitt með að 
ganga 
 
Eymsli í eða við 
kynfæri 
 
Áverkar við kynfæri 
 
Þvagfærasýkingar 
 
Kynferðisleg 
hegðun 
 
Sjálfskaðandi 
hegðun 
 
Hegðunarfrávik 

 
Líkamleg vanræksla 
Kemur ekki með nesti 
 
Umhirðu ábótavant  
Illa lyktandi 
Tannumhirða léleg  
Endurtekið svefnleysi 

 
Skortur á umsjón  
Eftirlitsleysi  
        
Sálræn vanræksla 
Hunsað 
Fær ekki þá aðstoð 
sem þörf er á 

!  

2.6 Samantekt 

Þrátt fyrir að viðhorf og breytt löggjöf gagnvart ofbeldi gegn börnum hafi 
breyst í áranna rás fer tilkynningum um ofbeldi gegn börnum til barnaverndar 
sífellt fjölgandi. Velta má fyrir sér hvort ofbeldi gegn börnum sé að aukast 
eða hvort fólk sé orðið meira meðvitað um mikilvægi tilkynninga til 
barnaverndar. Mikil vitundarvakning hefur orðið gagnvart ofbeldi gegn 
börnum og mikilvægi þess að tilkynna ofbeldi til barnaverndar. Það var fyrst 
á 7. áratugnum sem umræða um ofbeldi gegn börnum hófst og að skilgreina 
þyrfti alvarleika ofbeldis gegn börnum með það að markmiði að koma í veg 
fyrir að það ætti sér stað. Í kjölfar þess var löggjöf um ofbeldi gegn börnum 
breytt og tilkynningum um ofbeldi fjölgaði. Fyrst um sinn voru umræður 
meiri erlendis en hérlendis og ástæða þess var talin vera sú að hér á landi 
væru sterkari tengsl á milli fjölskyldna og vina en þó leið ekki á löngu þar til 
umræðan um ofbeldi hér á landi fór að færast í aukana og þá var augum 
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sérstaklega beint að heimilisofbeldi. Hérlendis var einnig álitið að þeir sem 
legðu hendur á börn sín væru einstaklingar sem þjáðust af geðveilu eða 
félagslegum erfiðleikum en síðar kom í ljós að það var ekki raunin. Áður fyrr 
var ofbeldi notað sem aðferð til ögunar og þótti ekki tiltökumál en með 
breyttri löggjöf og viðhorfi fólks til ofbeldis er raunin önnur í dag. 

Ofbeldi gegn börnum skiptist í fjóra hluta, það er líkamlegt ofbeldi, 
vanrækslu, kynferðislegt ofbeldi og andlegt ofbeldi. Því þurfa einstaklingar 
sem vinna með börnum að þekkja þau einkenni sem gætu gefið vísbendingar 
um að barn sé beitt ofbeldi. Að vera fær um að bera kennsl á einkenni sem 
vísa til þess að barn hafi orðið fyrir ofbeldi getur skipt sköpum í bataferli 
barnsins. Ef kennari verður var við að barn sýni skyndilega breytta hegðun 
sem ekki er ákveðin skýring á, verður hann að hugsa út frá því að um ofbeldi 
gæti verið að ræða. Það að einkennin séu uppgötvuð sem fyrst getur haft 
talsvert öðruvísi afleiðingar í för með sér en ef barn þarf að burðast með á 
herðum sér ævilangt að hafa orðið fyrir ofbeldi. Þar sem kennarar umgangast 
nemendur sína daglega ættu þeir að verða varir við breytingu á hegðun 
nemenda og vera í stakk búnir að aðstoða nemendur sína við bataferli. Í næsta 
kafla á eftir verður fjallað um afleiðingar hverrar tegundar ofbeldis fyrir sig 
og greint frá því hve misjafnar afleiðingarnar geta verið.  
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3. Afleiðingar ofbeldis gegn börnum 
Sæunn Kjartansdóttir (2011, bls. 308–309) vitnar í Gilligan 1992 sem greindi 
frá því að sársaukinn væri ekki það versta að hans mati við að vera beittur 
endurteknu ofbeldi á alvarlegan hátt heldur væri það versta að upplifa sjálfan 
sig ekki sem manneskju. Sá sem verður fyrir ofbeldi lítur á sjálfan sig sem 
einskis virði því það er hans upplifun af gerandanum. Ef ofbeldi er 
langvarandi veldur það skömmustutilfinningu hjá barni vegna þeirrar 
niðurlægingar sem það hlýtur af þeirri lítillækkun sem það verður fyrir af 
völdum ofbeldisins. Það getur valdið sálardauða að verða fyrir endurteknu og 
alvarlegu ofbeldi, sérstaklega af einhverjum nákomnum aðila. Afleiðingar 
þess að verða fyrir ofbeldi eru þær að þolandi reynir að koma í veg fyrir 
væntumþykju í garð annarra og fylla með hatri það tómarúm sem eftir verður 
(Child Welfare Information Gateway, 2013, bls. 3). 

Skipta má afleiðingum ofbeldis niður í tvo hluta, skammtímaafleiðingar 
og langtímaafleiðingar. Afleiðingar til skamms tíma eru afleiðingar sem eiga 
sér stað strax eftir ofbeldi eða á meðan á því stendur. Afleiðingar til langtíma 
eru þær afleiðingar sem koma upp á yfirborðið löngu síðar. Afleiðingar alls 
ofbeldis tengjast aldri barna, hvort sem það er andlegt eða líkamlegt ofbeldi, 
kynferðislegt ofbeldi eða vanræksla (Child welfare information gateway, 
2013, bls. 3; Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir 
Gunnlaugsson, 2004, bls. 42; Velferðarráðuneyti, e.d.).  

 

3.1 Afleiðingar líkamlegs ofbeldis 

Rannsóknir hafa sýnt að líklegra er að drengir verði fyrir barðinu á líkamlegu 
ofbeldi heldur en stúlkur en þrátt fyrir það upplifa stúlkur verri afleiðingar 
eins og til dæmis heilsufarsvandamál bæði á líkama og sál á fullorðinsárum. 
Að verða fyrir líkamlegu ofbeldi getur valdið þeim afleiðingum eins og 
sjálfsvígstilraunum og þunglyndi. Þau börn sem verða fyrir ofbeldi á 
grunnskólaaldri finna oft fyrir meiri árásargirni en þau börn sem hafa ekki 
lent í ofbeldi. Það hefur einnig afleiðingar af því að börn sem verða fyrir 
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ofbeldi eru flutt á milli heimila og rannsóknir sýna að þau börn séu líklegri en 
önnur til að verða fyrir einhvers konar misnotkun á þeim heimilum sem geta 
leitt til enn frekari heilsufarsvandamála hjá þeim börnum hvort sem það eru 
líkamleg vandamál eða andleg (Steven, Schneiderman, Negriff, Brinkmann 
og Trickett, 2015, bls. 2).  

Líkamlegar afleiðingar þess að verða fyrir ofbeldi geta verið 
smávægilegar en þær geta einnig verið miklar allt frá því að vera litlir 
marblettir eða skurðir upp í það að vera beinbrot, blæðingar eða jafnvel 
dauði. Í sumum tilfellum hafa líkamleg einkenni tímabundnar afleiðingar en 
þjáningin er til staðar hjá barninu og það má ekki líta framhjá því. 
Afleiðingar þess að verða fyrir höfuðáverkum eftir að barn er hrist eða barið 
hefur áhrif á þroska heilans. Ef barn verður fyrir höfuðáverkum í tengslum 
við ofbeldi er ekki alltaf auðvelt að koma auga á áverkana. Það getur haft 
áhrif á mænuna og hálsinn. Rannsóknir hafa sýnt að þá þroskist heilinn ekki 
eins og hann á að gera sem hefur áhrif á vitsmunaþroska barna, talkunnáttu 
og námshæfni og tengist ólagi á geðheilsu. Fullorðnir einstaklingar sem urðu 
fyrir ofbeldi eða vanrækslu í barnæsku eru líklegri en aðrir til að þjást af 
hjarta- og æðasjúkdómum, lungna- og lifrarsjúkdómum, 
blóðþrýstingsvandamálum, sykursýki, asma ásamt offitu (Child Welfare 
Information Gateway, 2013, bls. 4). Sjá töflu 5. 
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Tafla 5 Dæmi um afleiðingar líkamlegs ofbeldis 
 

Skammtímaafleiðingar Langtímaafleiðingar 
 
Beinbrot 
 
Marblettir 
 
Sár 

 
Höfuðáverkar 
 
Áhrif á vöxt heila 
 
Áhrif á vitsmunaþroska 
 
Áhrif á mænu og háls 
 
Áhrif á málhæfni 
 
Áhrif á námsárangur 
 
Þunglyndi 
 
Sjálfsvígshugleiðingar 
 
Árásargirni 
 
Hegðunarvandamál 
 
Heilsufarsvandamál á efri árum 

!  

3.2 Afleiðingar andlegs ofbeldis 
Þegar barn verður fyrir andlegu ofbeldi er algengt að afleiðingar þess verði 
erfiðleikar í samskiptum við aðra. Að það eigi erfitt með að mynda ný tengsl 
við fólk og finni fyrir depurð og verði á vissan hátt félagsfælið. Tilfinninga- 
og hegðunarvandi eru algengar afleiðingar andlegs ofbeldis. Þeir sem hafa 
orðið fyrir andlegu ofbeldi glíma helst við afleiðingar þess allt frá 
unglingsárum fram til fullorðinsára (Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín 
Christiansen, 2014, bls. 22). Sjá töflu 6. 
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Tafla 6 Dæmi um afleiðingar andlegs ofbeldis 
Dæmi um afleiðingar andlegs ofbeldis 
 
Samskiptaörðugleikar 
 
Erfiðleikar í tengslamyndun 
 
Depurð 
 
Félagsfælni 
 
Tilfinningavandi 
 
Hegðunarvandamál 
 
!  

 

3.3 Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis 

Afleiðingar þess að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi geta varað til skamms 
tíma eða varað lengri tíma. Þegar talað er um skammtímaafleiðingar er átt við 
þær afleiðingar sem birtast innan tveggja ára frá því að ofbeldi átti sér stað. 
Það er til dæmis kynferðisleg hegðun og sjálfskaðandi hegðun. Að leiðast út í 
heim vímuefna ásamt því að eiga í erfiðleikum í námi. Börn eiga erfitt með 
samskipti við aðra og finna fyrir erfiðleikum þegar setja á mörk. Barn dregur 
sig í hlé og einangrar sig frá öðrum með því að forðast aðra. Jafnframt að 
barn dregur sig í hlé í skólanum og sýnir breytta hegðun (Ólöf Ásta Farestveit 
og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 16–17). 

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum hefur áhrif á andlega líðan á 
fullorðinsárum jafnt hjá konum sem körlum. Auknar líkur eru á að sá sem 
verður fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku finni fyrir þunglyndi, 
heilsufarsvandamálum, fjandskap í garð annarra, kvíða og geðrænum 
vandamálum. Í íslenskri rannsókn sem fjallar um kynferðislegt ofbeldi gegn 
börnum kom í ljós að stúlkur eru líklegri til að upplifa þunglyndi í tengslum 
við ofbeldi. Bæði drengir og stúlkur sem höfðu orðið fyrir kynferðislegu 
ofbeldi áttu frekar við andleg vandamál að stríða en þau börn sem ekki höfðu 
orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þá kom í ljós að börn sem greindu 
einhverjum frá ofbeldinu voru við betri andlega líðan en þau börn sem ekki 
greindu frá ofbeldi. Þeir drengir sem verða fyrir barðinu á kynferðislegu 
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ofbeldi eru líklegri til að glíma við sjálfsvígshugsanir og sjálfskaðandi 
hegðun (Sigrún Sigurðardóttir, Sigríður Halldórsdóttir og Sóley Bender, 
2014, bls. 278–279).  

Að verða fyrir ofbeldi á kynferðislegan hátt getur valdið því að barn 
verður fyrir áfallastreituröskun, sem einkennist af því að barnið endurupplifir 
atburðinn ítrekað hvort sem það er í draumi eða vöku. Barnið fer að forðast 
ákveðnar aðstæður og upplifa dofa hvað varðar tilfinningar og jafnvel 
minnisleysi. Algengt er að barn sem þjáist af áfallastreituröskun sýni 
viðbrögð sem eru ofurnæm, að það finni skyndilega fyrir mikilli hræðslu eða 
finni til mikillar reiði. Hafa þarf í huga að einkenni geta birst fljótlega að 
áfalli loknu eða í kjölfar atburðar en þau geta líka birst síðar. Þegar barn 
hefur orðið fyrir áfalli í æsku er eðlilegt að það upplifi áfallastreitueinkenni 
fyrst á eftir sem eru óþægilegar hugsanir, tilfinningar og endurteknar 
martraðir. Í flestum tilfellum nær fólk að vinna úr reynslu atburðarins á 
sjálfstæðan hátt ef einkennin hafa verið tímabundin en ef einkenni eru til 
langs tíma litið þarf að leita faglegrar aðstoðar. Hjá börnum koma einkenni 
áfallastreituröskunar fram í teikningum þeirra, leikjum og tjáningu og hefur 
það með aldur að gera. Ung börn finna oft ekki fyrir einkennum fyrr en þau 
hafa þroska til að skilja atburðinn og merkingu hans (Bryndís Björk 
Ásgeirsdóttir, 2011, bls. 273; Berglind Guðmundsdóttir og Sjöfn Evertsdóttir, 
2011, bls. 358).  

Afleiðingar þess að verða fyrir ofbeldi á kynferðislegan hátt fer 
sérstaklega eftir þroska og aldri barna. Ef barn verður fyrir kynferðislegu 
ofbeldi frá fæðingu að 3ja ára aldri er líklegra að það gleymi því að ofbeldið 
hafi átt sér stað. Á aldrinum 5-6 ára er aukin hætta á að þau endurupplifi 
ofbeldið síðar á lífsleiðinni og þau eru líklegri til að átta sig á því hvað hefur 
átt sér stað þegar þau eldast. Þau skynja hve alvarlegt atvikið var sem þau 
lentu í og það getur leitt til þess að þau finni fyrir vanlíðan síðar meir á 
unglingsárum. Þá skiptir máli að ofbeldið sé uppgötvað sem fyrst og þá er 
hægt að reyna að koma í veg fyrir að afleiðingar verði eins miklar ef börn fá 
viðeigandi aðstoð og fræðslu til að vinna úr vandamálum sínum (Ólöf Ásta 
Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 18–19). 

Rannsókn sem notaði gögn ACE rannsóknarinnar leiddi í ljós að samband 
er á milli 54% þeirra sem fundu fyrir þunglyndi og 58% sjálfsvígstilrauna 
kvenna og að þessar konur höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku. 
Börn sem hafa orðið fyrir vanrækslu eru líklegri til að þróa andfélagsleg 
einkenni í uppvexti (Child Welfare Information Gateway, 2013, bls. 4–5). 
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Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir (2011, bls. 317–318) rituðu 
grein til að bera saman áhrif karla og kvenna af kynferðislegu ofbeldi sem 
þau höfðu orðið fyrir í æsku og hvaða áhrif það hefði á líðan þeirra. 
Þátttakendur í rannsókninni voru 14 talsins, 7 konur og 7 karlar á aldrinum 
30–65 ára og þau áttu það sameiginlegt að hafa öll orðið fyrir kynferðislegu 
ofbeldi á aldrinum 4–5 ára. 

Niðurstöður samanburðarins leiddu í ljós að bæði kynin áttu það 
sameiginlegt að hafa gengið í gegnum mikla erfiðleika í kjölfar ofbeldisins. 
Ofbeldið hafði áhrif á allt þeirra líf og þjáning þeirra var mikil. Þar að auki 
hafði ofbeldið áhrif á fjölskyldulíf þeirra. Þó voru upplifanir kynjanna ekki 
alltaf þær sömu og algengara var að vandamál kvennanna væru innra með 
þeim en vandmál karlanna birtust út á við. Afleiðingar þessara einstaklinga af 
því að verða fyrir ofbeldi voru mismunandi og einkenndust helst af 
geðrænum, félagslegum eða líkamlegum vandamálum (Sigrún Sigurðardóttir 
og Sigríður Halldórsdóttir, 2011, bls. 323–324). Sjá töflu 7.  
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Tafla 7 Dæmi um afleiðingar kynferðislegs ofbeldis 
Skammtímaafleiðingar Langtímaafleiðingar 
 
Kynferðisleg hegðun 
 
Sjálfskaðandi hegðun 
 
Áfengis- og vímuefnaneysla 
 
Námsörðugleikar 
 
Samskiptaörðugleikar 
 
Erfiðleikar með að setja sér mörk 
 
Hlédrægni 
 
Einangrun 
 
Hegðunarbreytingar 

 
Þunglyndi 
 
Heilsufarsvandamál 
 
Fjandskapur 
 
Geðræn vandamál 
 
Sjálfsvígstilraunir 
 
Sjálfskaðandi hegðun 
 
Átröskun 
 
Sálarmorð 
 
Áfallastreituröskun 
 
Ofvirkni með athyglisbrest (ADHD) 
 
Kvíði 
 
Erfiðleikar með fjölskyldutengsl 
 
Sjálfseyðingarhvöt 
 
Höfnunartilfinningar 
 
Brotin sjálfsmynd og sjálfsálit 
 
Einangrun 
 
Óútskýranleg vanlíðan 
 
Erfiðleikar í atvinnumálum 
 
Brottfall úr skóla 
 
Erfiðleikar með snertingar við börn sín 

!  
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3.4 Afleiðingar vanrækslu 

Afleiðingar vanrækslu eru margvíslegar og skiptast í tvo meginflokka, það 
eru innhverf vandamál og úthverf vandamál. Skilgreina má innhverf 
vandamál sem kvíða og þunglyndi en skilgreina má úthverf vandamál sem 
hegðunarvandamál. Afleiðingar til lengri tíma litið geta verið kvíði eða 
þunglyndi eða jafnvel vímuefnaneysla. Þar að auki getur vanræksla leitt til 
persónuleikatruflana (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, 
bls. 46). Þeir foreldrar sem beita börn sín ofbeldi eða vanrækslu eru í flestum 
tilfellum sjálfir þolendur þess að hafa orðið fyrir ofbeldi eða vanrækslu í 
æsku (Child Welfare Information Gateway, 2013, bls. 6). Sjá töflu 8. 

 
Tafla 8 Dæmi um afleiðingar vanrækslu 

Innhverf vandamál Úthverf vandamál 
 
Kvíði 
 
Þunglyndi 

 
Hegðunarvandamál 
 
Áfengis- og vímuefnaneysla 
 
Persónuleikatruflanir 
 

!  

3.5 Samantekt 

Verði kennari var við að barn sýni skyndilega breytta hegðun í skólanum er 
nauðsynlegt fyrir hann að vita hvernig bregðast á við því og geta gert 
viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar í kjölfar 
ofbeldisins sem eru þó mismunandi eins og greint er frá í kaflanum hér að 
framan. Afleiðingar ofbeldis geta verið mismunandi og fara þær eftir hvernig 
ofbeldi er beitt. Jafnframt geta afleiðingar verið smávægilegar og verið til 
skamms tíma en þær geta einnig verið stórvægilegar og til langs tíma. Allt frá 
því að vera smá marblettur yfir í dauðsfall. Kennarar þurfa að vera 
meðvitaðir um hvaða afleiðingar ofbeldi getur haft í för með sér þegar þeir 
verða varir við að barn sé beitt ofbeldi. 

Að verða fyrir ofbeldi getur haft mismunandi áhrif á börnin, það fer eftir 
aldri þeirra og þroska þegar ofbeldið á sér stað. Ef barn er of ungt til að muna 
eftir ofbeldinu sem slíku og ef það hefur ekki verið líkamlegt eru minni líkur 
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á að afleiðingar ofbeldisins hafi áhrif á það á seinni árum ævinnar. 
Afleiðingar geta verið tímabundnar og þeir sem fá viðeigandi aðstoð geta 
sumir hverjir unnið sig út úr aðstæðunum og þá hafa afleiðingarnar ekki eins 
mikil áhrif á þá. Ef ofbeldið kemst ekki upp er aukin hætta á að 
afleiðingarnar hafi áhrif á einstaklinginn um ókomna tíð og er það 
mismunandi hvernig afleiðingarnar koma fram hjá einstaklingum. Það fer 
einnig eftir kyni þess einstaklings sem orðið hefur fyrir ofbeldinu, það eru 
talsvert meiri líkur á að konur sem verða fyrir ofbeldi byrgi það innra með sér 
en karlar sem verða fyrir ofbeldi eru líklegri til að láta það brjótast upp á 
yfirborðið með einhverjum hætti.  





23 

4. Réttindi barna 
Samkvæmt Barnaverndarlögum nr. 80/2002 og Barnalögum nr. 76/2003 eiga 
öll börn rétt á að hljóta umönnun og vernd sem tengist þroska þeirra og aldri. 
Foreldrum og forráðamönnum ber því skylda til að sýna börnum sínum 
umhyggju ásamt virðingu og að þau hljóti uppeldi án þess að vera beitt 
ofbeldi eða annarri vanvirðingu.  

Fram kemur í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 
18/2002 að fram að átján ára aldri telst einstaklingur vera barn nema hann 
hafi hlotið lögræðisaldur fyrr samkvæmt lögum. Þá ber hverju ríki sem aðild 
á að samningnum að sjá til þess að barni verði ekki meint af athöfnum eða 
stöðu foreldris. Að barn sé ekki aðskilið frá foreldrum sínum gegn þeirra vilja 
en þá verður dómstóll að vega og meta stöðu barnsins, hvort því stafi hætta af 
að vera hjá foreldrum og hvort um vanrækslu eða misnotkun sé að ræða.  

Ríki sem eiga aðild að samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
barnsins nr. 18/2002 þurfa að hafa ákveðna áætlun og ráðstafanir um hvernig 
eigi að bregðast við ef barn verður fyrir misnotkun, ofbeldi hvort sem það er 
líkamlegt eða andlegt, kynferðislegt ofbeldi eða meiðingar. Ráðstafanir verða 
að vera ákveðnar og á sviði félags- og menntunarmála, stjórnsýslu og í 
samræmi við löggjöf.  

Barnaverndarlög nr. 80/2002 kveða á um að ef einstaklingar verða varir 
við að barn fái ekki uppeldi við hæfi eða aðstæður bendi til þess að um 
ofbeldi sé að ræða innan heimilis ber þeim skylda að tilkynna það til 
barnaverndar. Þegar tilkynning hefur verið lögð fram á samkvæmt 
Barnaverndarlögum nr. 80/2002 málsmeðferð að hefjast og innan viku er 
ákveðið hvort hefja eigi rannsókn á málinu ef sönnunargögn og næg ástæða 
eru til staðar.  

Greint er frá því í Barnaverndarlögum nr. 80/2002 að ef barnavernd telur 
að barn sé í hættu innan heimilis sökum einhvers sem hefur brotið á því getur 
barnavernd sett fram þá kröfu að þeim manni sé ekki heimilað að koma inn á 
heimilið eða hafa samband á nokkurn hátt við barnið en þegar þessi ákvörðun 
er tekin eru hagsmunir barnsins í fyrirrúmi.  
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Barnalög nr. 76/2003 kveða á um að foreldrar hafa þeim skyldum að gegna 
að vernda börn sín gegn ofbeldi. Ef foreldrar verða uppvísir að því að sinna 
barni sínu ekki á æskilegan hátt og hafa brotið af sér getur það farið fyrir dóm 
þar sem forsjá barnsins verður ákveðin. Þegar forsjárdeila er annars vegar er í 
mörg horn að líta þegar dómari ákveður hver skuli fara með forsjá barnsins. 
Það þarf að meta hæfni foreldris, hvort foreldri geti veitt barninu þann 
stöðugleika sem þörf er á innan heimilis, hvort barnið sé í hættu innan 
heimilis og hvort það hafi orðið fyrir ofbeldi af hálfu foreldris. Eða að 
foreldri komi í veg fyrir að það hljóti uppeldi við skilyrði sem teljast 
þroskavænleg.  

Samkvæmt Reglugerð um ábyrgð og skyldu aðila skólasamfélagsins í 
grunnskólum nr. 1040/2011 ber skólastofnunum sú skylda að móta afstöðu 
og áætlun gegn ofbeldi, hvort sem það er líkamlegt, andlegt, kynferðislegt 
eða vanræksla. Starfsfólki skóla ber skylda til að sjá til þess að tryggja 
nemendum sínum velferð, vellíðan, öryggi og vinnufrið.  

Starfsfólk skóla og þá sérstaklega kennarar hafa þeim skyldum að gegna 
að vernda nemendur sína og sýna þeim stuðning. Það veitir barni ákveðið 
öryggi að geta leitað til kennara með sín vandamál. Því er mikilvægt að efla 
kennara í að leita sér þekkingar á því hvernig aðstæður barna geta verið ef 
þau búa við ofbeldi heima fyrir. Ef barn verður fyrir ofbeldi er mikilvægt að 
það finni fyrir því í skólanum að kennarar séu meðvitaðir um hvernig eigi að 
taka á svoleiðis málum og hvernig sé best að vinna að þeim. Mikilvægt er að 
barn hafi tækifæri til þess að tjá sig við kennara sinn ef um einhver vandræði 
eða vanlíðan er að ræða. Kennari og annað starfsfólk skóla hlusti á það sem 
barnið hefur að segja og að því barni sem þarf sérstaka aðstoð eða athygli sé 
sinnt á viðunandi hátt. Það ber árangur að kennarar innan skólans kunni að 
greina einkenni sem benda til að eitthvað sé að hjá barninu og geti þá reynt 
að leita sér aðstoðar hjá sérfræðingum innan skólans til að greina vandamálin 
(Nanna Þóra Andrésdóttir, 2014, bls. 170–172).  

Erla Sif Markúsdóttir (2014, bls. 18) greinir frá því að umsjónarkennarar 
hafi mikilvægu hlutverki að gegna í öllu skólastarfi. Starf umsjónarkennara 
einkennist af því að hann er trúnaðarmaður nemenda sinna og til hans geta 
nemendur leitað með vandamál sín hvort sem þau tengjast náminu eða ekki. 
Umsjónarkennari er talsmaður nemenda sinna, hann sinnir mörgum 
verkefnum sem snerta nemendur líkt og samskiptum við foreldra þegar þörf 
þykir og að fylgjast með líðan nemenda ásamt námi þeirra. Í gegnum tíðina 
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hefur hlutverk kennara tekið stakkaskiptum. Umsjónarkennarar eru ábyrgari 
fyrir nemendum sínum en aðrir kennarar og það er mikilvægt fyrir þá að 
leggja sig fram við að þekkja nemendur sína sem best ásamt því að vera vel 
vakandi fyrir því hvernig aðstæður þeirra eru og vera foreldrum nemenda 
kunnugir og sýna vilja til að hafa samskipti við þá (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44).  

Erla Sif Markúsdóttir (2014, bls. 35-36) setti af stað rannsókn til að kanna 
hverjar væntingar kennara væru til umsjónarkennarastarfsins og þess 
hlutverks sem því fylgir og hvert væri álit þeirra á skyldum og þeirri ábyrgð 
sem starfinu fylgir. Viðtöl voru tekin við grunnskólakennara víðs vegar af 
landinu og þeir beðnir að lýsa starfi sínu sem umsjónarkennari, hver reynsla 
þeirra væri, hugmyndir þeirra og upplifanir af starfinu. Niðurstöður 
rannsóknarinnar leiddu í ljós að flestir þátttakendur rannsóknarinnar voru á 
sama máli um gildi kennarastarfsins, hlutverk kennarans ásamt ábyrgð hans 
og skyldum. Niðurstöður leiddu í ljós að flestum þótti hlutverk 
umsjónarkennara vera að sjá til þess að nemendur hljóti þá menntun við hæfi 
sem þeir eiga rétt á ásamt því að aðstoða nemendur við að undirbúa sig fyrir 
lífið. Þar að auki væri á ábyrgð kennara að huga að rétti nemenda og fylgja 
því eftir ef eitthvað bendir til þess að brotið sé á rétti nemenda. Allir 
þátttakendur voru á sama máli um það að starf kennara hefði tekið miklum 
breytingum á síðastliðnum árum hvað varðar ábyrgð, hlutverk og skyldur 
kennara.  

Jafnframt mátti greina í niðurstöðum rannsóknarinnar hvað kennurum 
fannst erfiðast við kennarastarfið og voru sumir aðilar á því að erfiðast væri 
að vinna með mál sem varða vanrækslu og erfiðleika sem tengjast heimilum 
nemenda. Þá finnst kennurum erfitt að taka á vanrækslumálum ef til vill 
vegna þess að samfélagið sem atvikið á sér stað í er ekki stórt og því erfiðara 
viðureignar (Erla Sif Markúsdóttir, 2014, bls. 50–52). 

4.1 Samantekt 

Greina má af niðurstöðum rannsóknarinnar sem Erla Sif gerði árið 2014 að 
vanræksla og erfiðar heimilisaðstæður eru algengari en margan grunar og því 
kemur það oftar en ekki í verkahring kennara að koma grunsemdum sínum á 
framfæri við skólastjórnendur og í framhaldi af því er tekin ákvörðun í 
samráði við barnavernd hver næstu skref í málinu séu, hvort ástæða þyki til 
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að leggja inn tilkynningu til barnaverndar sem síðar hefur rannsókn á málinu. 
Þeir aðilar sem starfa með börnum hafa miklum skyldum að gegna og þeim 
ber að tryggja öryggi barna. Áður fyrr gegndu kennarar einungis því hlutverki 
að mennta börnin en nú hefur þetta þróast mikið og kennarar taka þátt í 
stórum hluta af uppeldi barna. Það er greint frá því í lögum að skólar skuli 
hafa áætlun um hvernig skuli bregðast við ofbeldi og móta sér afstöðu gegn 
ofbeldi. Kennarar mega alls ekki líta framhjá því ef grunsemdir vakna um að 
barn sem þeir kenna verði fyrir ofbeldi heldur ber þeim skylda til þess að 
tilkynna allan grun til barnaverndar.  
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5. Viðbrögð við ofbeldi gegn börnum  
Velta má fyrir sér hvernig hægt er að koma í veg fyrir ofbeldi gegn börnum. Í 
skýrslu Sameinuðu þjóðanna (Kwast og Laws, e.d. bls. 11) um umfang 
ofbeldis gegn börnum kemur fram að hægt er að gera ýmsa hluti til að koma í 
veg fyrir ofbeldi gegn börnum bæði inni á heimilum og við aðrar aðstæður. 
Minni líkur eru á að börn verði fyrir ofbeldi ef foreldrar eru meðvitaðir um 
það hvernig eigi að koma fram við börnin sín, hvernig megi búa til sterk 
tengsl á milli þeirra og hvernig megi koma að agamálum án þess að notast 
við ofbeldi.  

Goebbles, Nicholson, Walsh og Vries (2008, bls. 941) greina frá rannsókn 
varðandi ofbeldi gegn börnum sem gerð var í Ástralíu. Niðurstöður þeirrar 
rannsóknar leiddu í ljós að andlegt ofbeldi væri algengast eða í 41,6% tilvika, 
næst á eftir fylgdi vanræksla sem á sér stað í 30,2% tilvika, líkamlegt ofbeldi 
gegn börnum á sér stað í 21,9% tilvika og kynferðislegt ofbeldi í 6,3% 
tilvika. 

5.1 Viðbragðsáætlun um ofbeldi gegn börnum 

Í öllum skólum ættu að vera viðbragðsáætlanir gegn ofbeldi og ættu þeir 
aðilar sem starfa með börnum að hafa haldbæra þekkingu á einkennum 
ofbeldis. Starfsmenn ættu að hafa aðgengilega áætlun sem sýnir hvernig 
bregðast á við ef grunur leikur á að barn hafi orðið fyrir ofbeldi, hvort sem 
það er líkamlegt ofbeldi, andlegt, kynferðislegt eða vanræksla. Innan hvers 
skóla ætti að vera ákveðin áætlun þar sem fram kemur hver einkenni ofbeldis 
eru, þá gæti starfsfólk farið yfir hana og ef það sér í þeirri áætlun merki um 
að barn hafi orðið fyrir ofbeldi er hægt að grípa til aðgerða (Gore og Janssen, 
2007, bls. 50; Ingólfur V. Gíslason, 2008, bls. 104).  

Í augum barna eiga skólar að vera staður þar sem þau geta lært án ofbeldis 
ásamt því að skólar séu staður þar sem börn eru örugg. Börn eiga að læra 
hver réttindi þeirra eru, að ofbeldi sé aldrei svarið og það eigi ekki að eiga sér 
stað. Yfirvöld ættu að tryggja að í öllum skólum séu reglur og ákvæði sem 
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banna ofbeldi ásamt því að það eigi að halda uppi aga án þess að notast við 
ofbeldi sem refsingar (Kwast og Laws, e.d. bls. 27). 

Hér fyrir neðan er að finna drög að viðbragðsáætlun sem starfsfólk skóla 
getur unnið eftir ef grunsemdir vakna um ofbeldi gegn börnum.  

 Viðbragðsáætlun fyrir starfsfólk skóla  

! 
 
1. Könnunarstig:  

Á könnunarstigi vaknar grunur um að barn sé beitt ofbeldi, þá skráir kennari 
eða annar starfsmaður skólans niður hjá sér athugasemdir og einkenni sem 
hann verður var við hjá barninu. Kennari/starfsmaður skóla fyllir út eyðublað 
með grunsemdum sínum og afhendir hann skólastjóra að því loknu. Við 
útfyllingu eyðublaðs geta kennarar stuðst við töflur sem fram koma í 
ritgerðinni sér til stuðnings. Skólastjóri kallar saman neyðarteymi sem kemur 
að málefnum barnsins. Neyðarteymi skipa: Skólastjórnendur, kennari 
barnsins, íþróttakennarar barnsins, sérkennari árgangsins, skólaliðar sem 
koma að málinu ásamt náms- og starfsráðgjafa. Þar fer skólastjóri yfir 
grunsemdir kennara og biður alla þá sem koma að barninu að vera vakandi 
fyrir einkennum og vera duglegir að skrá hjá sér. Það fer eftir tegund ofbeldis 
hvort foreldrum er gert viðvart á þessu stigi máls. Það verður teymið að meta 
hverju sinni. Ef starfsfólk skóla er í vafa er hægt að hafa samband við 
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barnavernd og fá ráðgjöf um hvernig eigi að hafa málinu varðandi það að 
upplýsa foreldra eður ei. 
2. Grunur um ofbeldi staðfestur: 
Þegar grunur um að ofbeldi gegn barni sé til staðar er staðfestur, kallar 

skólastjóri aftur saman neyðarteymi sem kemur að barninu. Hann fer yfir 
stöðu mála og upplýsir teymið um hvað skuli gera næst. 
3. Úrvinnsla máls: 

 Tilkynning til barnaverndar um málið kemur frá skólanum. Ástæðan er sú 
að þá stendur skólinn á bak við þann sem grunsemdir um ofbeldið vöknuðu 
hjá og ákvað að fara með málið lengra. Þegar skólinn tilkynnir til 
barnaverndarnefndar verður að vera til staðar rökstuðningur fyrir 
tilkynningunni, þ.e. öll gögn sem safnað var saman á meðan öflun upplýsinga 
átti sér stað. 
4. Stuðningur við barnið:  
Þegar tilkynning hefur verið send til barnaverndar verða kennarar og 

starfsfólk skóla að vera sérstaklega vakandi fyrir því hvernig barninu gengur 
að takast á við aðstæðurnar. Að barnið hafi greiðan aðgang að einhverjum 
ákveðnum innan skólans sem það getur alltaf leitað til og rætt málin. Það 
getur komið til þess að ofbeldið gegn barninu hætti alveg en tilkynningin frá 
skólanum getur orðið til þess að ofbeldið versni til muna. Þá þurfa kennarar, 
skólastjórnendur og annað starfsfólk skóla að vera vel vakandi fyrir því og 
hvort barnið sýni merki þess að ofbeldi eigi sér enn stað innan heimilis.  
5. Eftirfylgni:  
Þegar málin eru komin til barnaverndar eru þau í raun og veru komin úr 

höndum skólans. Kennarar, skólastjórnendur og annað starfsfólk á þá í raun 
ekki rétt á að vita gang mála en barnavernd fer yfir tilkynninguna og metur 
hvort réttmætt sé að rannsaka málið frekar. Þá er staðan þannig að kennarar 
halda áfram að fylgjast með og styðja við barnið. Ef tilkynning til 
barnaverndar hefur ekki skilað réttum árangri er um að gera fyrir kennara, 
skólastjórnendur og annað starfsfólk skóla að koma með aðra tilkynningu ef 
ástandið hefur ekki skánað.  
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5.2 Viðbrögð kennara við frásögn nemenda 

Þegar barn opnar sig og greinir frá ofbeldi verður sá/sú sem hlustar að gera 
sér grein fyrir því að hann hafi verið valinn af kostgæfni. Til að barn vilji tala 
við kennara sinn þarf kennari að vera til staðar fyrir það og hafa gefið til 
kynna að barnið megi alltaf leita til hans sama hvað gengur á. Þegar barn 
kemur til kennara og opnar sig varðandi ofbeldi er mikilvægt að kennari 
hlusti vel á það sem barnið hefur að segja. Þá er mikilvægt að notast við virka 
hlustun og forðast að grípa fram í fyrir barninu. Þegar barn greinir frá stóru 
leyndarmáli við kennara sinn verður kennari ávallt að vera viðbúinn því og 
muna að halda ró sinni á meðan. Viðbrögð kennara skipta miklu máli þar sem 
oftar en ekki hefur barnið burðast með þetta leyndarmál dögum, vikum, 
mánuðum eða jafnvel árum saman. Kennari þarf að varast að rjúka af stað í 
aðgerðir strax heldur þarf að hugsa málið fyrst. Það þarf að hlúa að barninu 
og kennari verður að halda ró sinni og einblína á að vera til staðar fyrir 
barnið. Áður en hægt er að gera eitthvað í málinu þarf að afla nægilegra 
upplýsinga ásamt staðreyndum um barnið sem um ræðir. Það má ekki gleyma 
að hrósa barninu fyrir að hafa sagt frá leyndarmálinu en það verður að gæta 
þess að lofa barni ekki trúnaði áður en samtalið hefst. Kennari gæti frekar 
sagt að það væri hans skylda að segja frá ef eitthvað alvarlegt hefur komið 
fyrir. Það þarf að gera börnum grein fyrir því að mikilvægt sé að upplýsingar 
sem þessar komist í réttar hendur til að hægt sé að vinna með málið. Þegar 
kennari hefur lokið samtali við barnið er mikilvægt að hann leiti strax til 
yfirmanns og upplýsi hann um stöðu mála og þá eru næstu skref ákveðin 
(Furnis, 1991, bls. 171–172; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 
2013, bls. 27–29).  

Börn sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi eiga það til að uppljóstra 
ekki um leyndarmálið. Þroski barnsins hefur áhrif á það hvort börn uppljóstri 
leyndarmálum sínum. Ef barn verður fyrir misnotkun á unga aldri hefur það 
ekki nægilegan þroska til að greina hvort þetta hafi verið óviðeigandi en það 
er vegna þess að það skortir skilning. Þegar barn hefur orðið fyrir ofbeldi á 
það ef til vill í erfiðleikum með að ræða það við fullorðinn aðila, en finnst ef 
til vill minna skammarlegt að ræða það við einhvern á svipuðum aldri og það 
sjálft (Goodman-Brown, Edelstein, Goodman, Jones og Gordon, 2003, bls. 
526–527).  
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Hafa þarf í huga hve tengdur gerandinn er þolanda ásamt því hve mikill 
munur er á aldri geranda og þolanda ásamt því á hve löngu tímabili ofbeldið 
átti sér stað. Afleiðingar eru mismunandi eftir því hvort ofbeldið er sífellt 
endurtekið eða hvort um einstaka tilfelli er að ræða. Ef gerandi er tengdur inn 
í fjölskyldu þolanda eru líkur á að þolanda sé ekki trúað þegar hann opnar á 
leyndarmálið eða hann óttist hvernig fjölskyldan bregst við. Þegar barn 
greinir frá kynferðislegu ofbeldi er mikilvægt að því sé trúað, ef það finnur 
fyrir að því sé ekki trúað getur það þýtt mikla höfnun fyrir barnið og því 
fylgir mikið áfall. Ef barninu er ekki trúað gæti ofbeldið haldið áfram og það 
hefur ekki góð áhrif á barnið. Það skipar líka stóran sess í hverjar afleiðingar 
ofbeldis verða þegar leyndarmálið um ofbeldið kemst upp hvernig fjölskylda 
þolanda tekur á málinu (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, 
bls. 19).  

Árið 2006 var farið af stað með rannsókn í grunnskólum á vegum 
Rannsóknarseturs í barna- og fjölskylduvernd til að afla upplýsinga um 
viðbrögð skólanna ef grunur leikur á að barn verði vitni að ofbeldi gegn 
móður þess. Áður en þessi rannsókn fór af stað voru ekki til neinar 
upplýsingar um hvernig skólar bregðast við ofbeldi sem börn upplifa á 
heimilum sínum. Rannsóknin fór þannig fram að leitað var til skólastjórnenda 
í 10 sveitarfélögum á landinu og þeir beðnir um þátttöku. Að loknum 
viðtölum kom í ljós að 3 skólastjórar af 10 upplýstu um þá vitneskju sína að 
vita af ofbeldi inni á heimilum nemenda sinna. Um leið og upp kemur grunur 
er nemendaverndarráð kallað saman tafarlaust og í framhaldi af því fer af stað 
tilkynning til barnaverndar. Flestir skólastjórnendur voru þeirrar skoðunar að 
umsjónarkennari væri fyrstur til að verða var við það ef grunsemdir um 
ofbeldi vöknuðu. Þar að auki var greint frá því að það er misjafnt hvert 
nemendur leita til að segja frá ef þeir verða fyrir ofbeldi eða verða vitni að 
því og fer það eftir hverjum þeir treysta innan skólans. Einn skólastjóri var á 
þeirri skoðun að foreldrar væru líklegir til að upplýsa um það ef ofbeldi væri 
til staðar á heimilinu en aðrir voru ekki á sama máli og höfðu ekki fengið 
vitneskju frá foreldrum. Sumir skólastjórnendur voru á þeirri skoðun að börn 
myndu í sumum tilfellum ekki upplýsa um ofbeldi á heimilum vegna þess að 
því fylgdi skömm. Þar að auki voru skólastjórnendur flestir sammála um að 
þeirra hlutverk væri að fylgjast með nemendum sínum og hvort þeir yrðu 
fyrir ofbeldi óháð því að auðvitað hefði ofbeldi gegn móður áhrif á líðan 
þeirra (Guðrún Helga Sederholm, 2009, bls. 6–8).  
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Vinnulag í skólunum var af svipuðum toga, algengt var að umsjónarkennari 
kæmi til skólastjórnenda og greindi frá því að grunur léki á að ofbeldi væri á 
heimili barns. Þá var slíkum málum á flestum stöðum strax vísað til 
nemendaverndarráða sem starfandi eru innan skólanna. Nemendaverndarráð 
er skipað skólastjóra, aðstoðarskólastjóra, deildarstjóra sérkennslu, 
námsráðgjafa, sálfræðingi og skólahjúkrunarfræðingi skólans og í sumum 
tilfellum þegar við á eru kennarar kallaðir inn á fund nemendaverndarráðs. 
Þeir skólastjórnendur sem rætt var við voru meðvitaðir um hver skylda þeirra 
væri til tilkynninga til barnaverndar og hvaða þýðingu og ábyrgð tilkynning 
hefði. Allir skólastjórnendur sem rætt var við voru á sama máli um mikilvægi 
tilkynninga og því þyrfti að sinna um leið og mál kæmi upp innan skólanna. Í 
flestum skólunum var það á ábyrgð skólastjóra að koma tilkynningu til 
barnaverndar og þar var verið að gæta að því að ekki yrði ráðist að þeim sem 
tilkynnti til barnaverndar heldur stæði skólinn á bak við þá ákvörðun sem 
heild (Guðrún Helga Sederholm, 2009, bls. 9–10). (Ólöf Ásta Farestveit og 
Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 27-29, 38–39, 41, 47). Sjá töflu 9.  
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Tafla 9 Dæmi um viðbrögð kennara við frásögn barna 
Dæmi um viðbrögð kennara við frásögn nemenda 
Kennari ræðir við barnið 
 
Beita þarf virkri hlustun 
 
Forðast að nota leiðandi spurningar 
 
Leyfa barninu að stjórna samtalinu 
 
Gæta þess að lofa barni ekki trúnaði 
 
Aðstæður og svör barnsins ákvarða næstu skref kennara 
 
Veita barninu stuðning  
 
Hrósa barninu fyrir frásögn sína  
 
Fylgjast með barninu og skrá niður athugasemdir 
 
Kennari tilkynnir um ofbeldið til skólastjórnenda 
 
Kennari deilir vitneskju sinni með samstarfsfólki 
 
Skólinn tilkynnir til barnaverndar 
!  

  

5.3 Tilkynningar til barnaverndar 

Kennarar eiga stóran þátt í að greina og tilkynna ofbeldi gegn börnum. 
Ástæðan er sú að þeir eru í miklum samskiptum við börn sem veitir þeim það 
tækifæri að geta greint ef einhver einkenni ofbeldis eru til staðar. Þá geta 
kennarar borið saman núverandi hegðun barnsins við fyrri hegðun þess og ef 
eitthvað er óeðlilegt er mikilvægt að kennari tilkynni það. Þrátt fyrir að 
kennarar eyði miklum tíma með börnum og sjái einkenni þess ef um ofbeldi 
er að ræða er lítill hluti kennara sem tilkynnir það til yfirvalda (Kenny, 2001, 
bls. 82).  

Webster, O’Toole, O’Toole og Lucal (2005, bls. 1283) vitna í Besharov 
1993 sem greindi frá því að bæði of fáar og of margar tilkynningar væru 
vandamál. Að hans mati myndi fagleg og opinber menntun auka líkur á að 
mál sem ekki lenda inn á borði barnaverndar yrðu tilkynnt. Algengt er að 
þessi mál gleymist og þar að auki myndu tilkynningar um málefni sem eiga 
ekkert erindi til barnaverndar hætta.  
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Fram kemur í skýrslu sem Barnaverndarstofa gaf út árið 2014 hverjir eru 
líklegir til að tilkynna mál til barnaverndar. Skýrslan fjallar um samanburð á 
fjölda tilkynninga til barnaverndar og fjölda umsókna um þjónustu til 
Barnaverndarstofu fyrstu níu mánuði áranna 2013 og 2014. Hér fyrir neðan 
má sjá upplýsingatöflu um það hverjir eru líklegastir til að tilkynna mál inn 
til barnaverndar (Barnaverndarstofa, 2014, bls. 10). Sjá töflu 10. 
 

Tafla 10 Tilkynnendur til barnaverndar 
 Fyrstu 9 mán. 2013 Fyrstu 9 mán. 2014 
Tilkynnendur Fjöldi Hlutfall Fjöldi  Hlutfall 
Barnið sjálft 41 0,6 37 0,5 
Ættingjar barns aðrir en 
foreldrar 

349 5,5 452 6,7 

Nágrannar 580 9,1 510 7,5 
Önnur barnaverndarnefnd 183 2,9 147 2,2 
Þjónustumiðst./starfs-menn 
félagsþjónustu 
Lögregla 
Skóli, sérfræðiþj., fræðslu- 
eða skólaskr. 
Leikskóli/ gæsluforeldri 
Læknir/ heilsugæsla/ 
sjúkrahús 
Foreldrar barns 
Aðrir 

150 
 
2.757 
651 
 
126 
 
553 
 
557 
426 

2,4 
 
43,3 
10,2 
 
2,0 
 
8,7 
 
8,7 
6,7 

197 
 
3.081 
623 
 
127 
 
617 
 
543 
462 

2,9 
 
45,3 
9,2 
 
1,9 
 
9,1 
 
8 
6,8 
 

Samtals: 6.373 100,0 6.796 100,0 
!  

 
 
Goebbles, Nicholson, Walsh og Vries (2008, bls. 942) greina frá rannsókn 

sem gerð var í Queensland, niðurstöður hennar sýndu að kennarar tilkynntu 
aðeins í 15% tilfella um ofbeldi gegn börnum til yfirvalda. Þeir segja einnig 
frá könnun sem gerð var í Ástralíu sem greindi frá því að 49% kennara sem 
höfðu á starfsferli sínum komið auga á ofbeldi gegn börnum höfðu ekki 
tilkynnt það til yfirvalda. Þar að auki kemur fram að í rannsókn sem gerð var 
í Bandaríkjunum að 84% mála sem gefa til kynna að barn hafi orðið fyrir 
ofbeldi eru ekki tilkynnt. Þá er hægt að velta fyrir sér hver ástæðan á bak við 
það er, hvort kennarar fari eftir fyrirmælum varðandi tilkynningar til 
yfirvalda. Þættir sem geta haft áhrif á tilkynningarskyldu kennara eru 
eftirfarandi: Viðhorf kennara, ákvarðanataka, kunnátta og þekking, félagsleg 
áhrif, skapgerðareinkenni kennara ásamt gerð ofbeldis. Þar að auki eru sumir 
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kennarar áhyggjufullir varðandi það hvernig samband milli þeirra og 
nemenda verði að lokinni tilkynningu og einnig samband milli heimilis og 
kennara. Kennarar lifa í ótta við að tilkynning þeirra hafi ekkert á bak við sig, 
eða að tilkynningin hafi verri áhrif á ofbeldið og það aukist. Að barnavernd 
mistakist að hjálpa barninu og hafi slæm áhrif á fjölskyldu þess. Þegar kemur 
upp sú staða að kennarar eru óöruggir með að tilkynna til barnaverndar er 
mikilvægt að þeir hljóti góðan stuðning frá samstarfsfélögum sínum.  

Eins og Barnaverndarstofa (e.d.) greinir frá í Verklagsreglum um 
tilkynningarskyldu starfsmanna leik-, grunn- og framhaldsskóla til 
barnaverndarnefnda er mikilvægt að skólar séu með sýnilegt verklag um 
hvernig tilkynningar fara fram. Þá er einn starfsmaður sem sér um að koma 
tilkynningum til skila til barnaverndar, sá aðili gæti verið 
skólahjúkrunarfræðingur, skólastjóri eða jafnvel náms- og starfsráðgjafi. Með 
því að hafa einn aðila sem tilkynnir til barnaverndar er verið að sýna að 
skólinn stendur við bakið á þeim starfsmanni sem uppgötvaði ofbeldið og að 
skólinn beri ábyrgð á því að tilkynnt var. Þegar tilkynna á mál til 
barnaverndar þarf það að vera vel rökstutt og byggt á traustum heimildum. Ef 
kennarar eru í vafa varðandi eitthvert ákveðið mál er hægt að hringja í 
barnavernd og ræða við þá um málefnið en það fer þá fram nafnlaust og í 
framhaldi af því samtali er hægt að ákveða áframhaldið, hvort eigi að 
tilkynna eða ekki (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Ákveðið ferli fer af stað þegar mál er tilkynnt til barnaverndar og þá er 
ákveðið hvort málið verði kannað. Þá fer af stað upplýsingaleit um barnið og 
fer það eftir eðli máls hvort foreldrar eru upplýstir frá byrjun eða könnun fer 
fram án þeirra vitundar. Þegar upplýsingaleit er lokið er framhaldið ákveðið 
og þá hefst ferli sem oft reynist flókið. Það þarf að meta næstu skref út frá því 
hvers konar ofbeldi er um að ræða, ef um kynferðisofbeldi er að ræða er 
leitað til Barnahúss en einnig þarf að fara fram læknisskoðun. Ef um 
vanrækslu eða annars konar ofbeldi er að ræða hefur barnavernd fjölmargar 
leiðir sem hægt er að vinna eftir. Þar má nefna ráðgjöf eða stuðning inni á 
heimili og jafnvel að barn dvelji á vistheimili tímabundið annað hvort með 
foreldri eða án þeirra (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, 
bls. 108–109).  

Skilgreining á hugtakinu barnavernd og hvað fellur undir þá skilgreiningu 
er mismunandi eftir löndum. Á Norðurlöndunum er skilgreining á merkingu 
barnaverndar mun þrengri en hér á Íslandi og talið er að því víðari sem 
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skilgreining á hugtakinu er því líklegra er að það missi marks. Skilgreining 
Bandaríkjamanna á hugtakinu barnavernd er mjög þröng og aðeins fellur 
misbrestur á uppeldi undir þá skilgreiningu. Hér á landi eru viðmið 
barnaverndar ekki nægilega skýr. Það fer eftir sveitarfélögum hvernig lög eru 
túlkuð og er jafnvel mismunandi meðal starfsmanna barnaverndar hvernig 
lög eru túlkuð en það er hægt að greina með því að rýna í ósamræmi á milli 
tilkynninga til barnaverndarnefnda sveitarfélaganna. Þar að auki eru mál sem 
koma inn á borð barnaverndar túlkuð á mismunandi hátt og fer það eftir 
starfsmönnum og eins hvað skuli gera næst (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 
2005a,bls. 193–194).  

Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2005a, bls. 194–195) kannaði hvaða 
skilgreiningu starfsmenn barnaverndar lögðu í hugtakið barnavernd. 
Rannsóknin fól í sér að senda spurningalista til allra yfirmanna 
barnaverndarnefnda á landinu og sáu yfirmenn nefndanna um að dreifa 
spurningalistunum á starfsmenn hverrar nefndar. Spurningalistinn hafði að 
geyma 14 dæmisögur og krafðist þess að starfsmenn barnaverndar myndu 
taka afstöðu út frá þeim. Þar að auki voru spurningar um starfsaldur 
starfsmanna, menntun þeirra og kröfur til menntunar starfsmanna 
barnaverndarnefndar og af hvaða stærð sveitarfélagið væri. Freydís Jóna 
kannaði þetta með fimm lykilþætti í huga sem voru í fyrsta lagi misbrestur í 
uppeldi þar á meðal ofbeldi eða vanræksla, í öðru lagi var áhættuhegðun 
barna, í þriðja lagi voru áhættuþættir, í fjórða lagi sértæk úrræði og þörf fyrir 
þau og í fimmta og síðasta lagi var stuðningur eða þvingun sem fer eftir því 
hvernig staðið er að málinu annars vegar hvort barn eða foreldri leiti sjálft 
aðstoðar eða hvort barnavernd fái tilkynningu um málið. Skilgreining á 
tveimur fyrstu lykilþáttunum kemur skýrt fram í lögum um barnavernd og eru 
því líkur á að samræmi sé á milli barnaverndarnefnda hvað varðar þessa tvo 
þætti.  

Ósamræmi er á milli sveitarfélaga og einstaka starfsmanna 
barnaverndarnefnda hvað varðar hina þrjá þættina sem eftir eru. Skilgreining 
á hugtakinu áhættuþættir er mjög víð og felur í sér að það teljist 
barnaverndarmál ef um einhverja áhættuþætti er að ræða. Áhættuþættir eru 
þeir sem taldir eru valda auknum líkum á misbresti í uppeldi barna og talið er 
að á eftirfarandi sviðum geti áhættuþættir fundist sem eru foreldrar, menning, 
börn, fjölskyldur og samfélagið sjálft. Skilgreining á stuðningi eða þvingun 
tekur mið af því hvort formleg tilkynning hafi verið gerð eða hvort barn eða 



37 

foreldrar leiti sér sjálf aðstoðar og flokkast málið þá ekki undir 
barnaverndarmál ef barn eða foreldri hefur leitað sér aðstoðar. Þrátt fyrir 
þetta kemur skýrt fram í lögum barnaverndar að það flokkist undir 
barnaverndarmál ef um áhættuhegðun eða misbrest í uppeldi er að ræða 
(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005a, bls. 194–195).  

Um 90 manns starfa við almenna barnaverndarvinnu en einungis 48 þeirra 
svöruðu spurningalistanum. Niðurstöður könnunarinnar sýndu að 
mismunandi er eftir landshlutum hvað starfsmenn barnaverndarnefnda flokka 
undir barnaverndarmál, á höfuðborgarsvæðinu voru mál sem þóttu vera á 
gráu svæði hvað varðar vanrækslu í eftirliti og umsjón frekar metin sem 
barnaverndarmál heldur en á landsbyggðinni. Á landsbyggðinni mátu 
starfsmenn barnaverndarnefnda það sem tengdist áhættuþáttum vera 
barnaverndarmál frekar en þeir á höfuðborgarsvæðinu. Þar að auki 
skilgreindu starfsmenn barnaverndar á landsbyggðinni mál sem foreldrar eða 
barn tilkynna sjálf og leita eftir aðstoð frekar undir barnaverndarmál en 
starfsmenn á höfuðborgarsvæðinu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005a, bls. 
196–199).  

Steinunn Bergmann (2010, bls. 7) gerði rannsókn á tímabilinu 2007–2008 
með það að markmiði að yfirfara allar þær tilkynningar sem barnavernd 
höfðu borist árið 2006. Markmiðið með þeirri vinnu var að rannsaka mál sem 
bentu til að grunur væri á að börn væru beitt líkamlegu ofbeldi af foreldrum 
sínum eða öðrum umönnunaraðilum. Þá var sérstaklega skoðað hvernig 
barnavernd tekur á málum sem varða ofbeldi gegn börnum og hvernig úrræði 
eru til staðar. Markmið rannsóknarinnar skiptist í þrjá þætti, í fyrsta lagi að 
kanna hvernig líkamlegt ofbeldi er tilkynnt til yfirvalda barnaverndar á 
Íslandi. Í öðru lagi að athuga viðbrögð barnaverndar við líkamlegu ofbeldi og 
í þriðja lagi að leggja mat á það hvort sérstakra úrræða er þörf fyrir börn sem 
lenda í líkamlegu ofbeldi.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar voru tilkynningar þar sem 
grunur lék á um að barn yrði fyrir líkamlegu ofbeldi af hálfu foreldris eða 
annars umönnunaraðila 189 talsins. Tilkynningar voru um 156 börn og 
málefni sumra barna höfðu verið tilkynnt tvisvar og upp í fjögur skipti. 
Algengasta orsök tilkynningar var vegna þess að barn varð fyrir líkamlegu 
ofbeldi af völdum föður eða í 86 tilvika, 66 börn urðu fyrir líkamlegu ofbeldi 
af völdum móður, þar á eftir komu 29 börn sem urðu fyrir líkamlegu ofbeldi 
af völdum stjúpföður og 29 af völdum stjúpmóður, tvö af fósturföður og eitt 
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af afa og eitt af ömmu. Niðurstöður voru einnig settar fram í ljósi þess að 
fjöldi tilkynninga til barnaverndar varðandi grun um líkamlegt ofbeldi gegn 
börnum var mismunandi eftir aldri. Flestar tilkynningar til barnaverndar 
varða börn á aldrinum 6–10 ára, þar á eftir koma tilkynningar sem varða börn 
á aldrinum 11–14 ára og fæstar tilkynningar eru vegna barna á aldrinum 15–
18 ára. Greint er frá því í niðurstöðum rannsóknarinnar að oftar er tilkynnt 
um ofbeldi gegn stúlkum en drengjum nema á aldrinum 6–10 ára. Það gefur 
til kynna að algengara sé að drengir verði fyrir ofbeldi á aldrinum 6–10 ára 
heldur en stúlkur (Steinunn Bergmann, 2007, bls. 15–16).  

Hvað varðar vinnubrögð barnaverndar gagnvart tilkynningum sem þeim 
bárust leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að barnaverndarnefnd mat 
það þannig að 31 tilkynning af 158 tilkynningum þurfti ekki á könnun að 
halda. Greina má í niðurstöðum rannsóknarinnar að mismunandi er hver 
gerandi er þegar ákvörðun er tekin um hvort könnun verði gerð. Ef grunur 
beindist að kynmóður barns var í 94% tilfella ákveðið að fara af stað með 
könnun máls, í 74% tilfella var ákveðið að fara af stað með könnun á máli ef 
grunur beindist að kynföður eða stjúpföður. Einnig kom fram í niðurstöðum 
rannsóknarinnar að það skipti máli hver kæmi tilkynningunni á framfæri til 
að barnavernd færi af stað með könnun máls. Ef leik- eða grunnskóli, eða 
ættingjar barns tilkynntu til barnaverndar var í 93% tilvika ákveðið að fara af 
stað með könnun á málinu (Steinunn Bergmann, 2007, bls. 26). 

 

5.4 Þekking kennara á ofbeldi gegn börnum 

Kennarar sem hafa haldbæra þekkingu, hæfileika og jákvætt viðhorf gagnvart 
verndun barna geta átt stóran þátt í að koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar 
hjá börnum sem verða fyrir ofbeldi (Scholes, Jones, Stieler-Hunt, Rolfe, 
Pozzebon, 2012, bls. 107). Þegar barn hefur orðið fyrir ofbeldi er það 
hlutverk kennara að sjá til þess að því líði sem best í skólanum. Þrátt fyrir að 
teymi, sem skipuð eru félagsmálayfirvöldum, lögreglu og skólafólki, komi að 
því að vernda börn þurfa kennarar að vera meðvitaðir og vel að sér varðandi 
hvaða hlutverki þeir gegna við verndun barna. Samkvæmt könnun sem gerð 
var af UK’s Nation Society um að hindra grimmd gegn börnum leiddi í ljós 
að þeir kennarar sem voru nýútskrifaðir voru ekki undir það búnir að eiga við 
áföll barna og bregðast við þeim. Algengt er á meðal ríkja heims að 
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takmörkuð þjálfun er í boði í verndun barna í kennaranámi (McKee og 
Dillenburger, 2009, bls. 321–322).  

Ofbeldi gegn börnum á sér margar birtingarmyndir en það eru margar 
ástæður á bak við það að börn kjósa að segja ekki frá ofbeldinu. Meðal 
annars vegna þess að þau óttast það að segja frá. Í sumum tilfellum vita 
fjölskyldumeðlimir af ofbeldinu, en segja ekki frá því vegna þess að það 
tengist einhverjum með valdastöðu, til dæmis foreldri, lögreglustjóra eða 
yfirmanni sem getur veitt þeim skaða aftur. Skömm getur haft áhrif á það 
hvort börn segi frá ofbeldi eður ei, börn geta óttast það að þegar þau opna sig 
varðandi ofbeldið að þeim verði kennt um það eða þau verði einangruð. Í 
sumum tilfellum og menningarheimum segja börn ekki frá ofbeldinu því það 
þykir eðlilegt tæki til ögunar. Ástæða þess að börn eða foreldri segi ekki frá 
ofbeldinu er vegna vantrausts til yfirvalda eða vegna þess að yfirvöld eru ekki 
til staðar þegar ofbeldið á sér stað (Kwast og Laws, e.d. bls. 9). 

Einkenni þess að hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi er oft auðveldara að 
greina heldur en einkenni þess að hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, 
andlegu ofbeldi eða vanrækslu. Einstaklingar sem vinna með börnum, hvort 
sem það eru kennarar barna, skólahjúkrunarfræðingar, ráðgjafar eða fleiri 
innan skólans þurfa að hafa þekkingu á einkennum hvers kyns ofbeldis. 
Kennarar sem eyða miklum tíma með nemendum sínum á hverjum degi og 
hjúkrunarfræðingar innan veggja skólans sem hitta nemendur reglulega ættu 
að vera með þeim fyrstu til að uppgötva ef grunur leikur á að barn verði fyrir 
ofbeldi. Auk þess væri hægt að upplýsa ráðgjafa innan skólans ef um 
einkenni ofbeldis er að ræða og þá gæti ráðgjafi tekið að sér að tala við 
barnið til að skilja betur aðstæður þess (Brown, Brack, Mullis, 2008, bls. 2).  

McKeen og Dillenburger (2009, bls. 322–323 og 325) ákváðu að setja af 
stað rannsókn og var megin markmið hennar að kanna hver þörf væri fyrir að 
bæta við kennslu á verndun barna í nám kennara. Þátttakendur 
rannsóknarinnar voru 215 þar af 25 karlmenn en 190 konur. Þátttakendur 
voru allir í sama háskólanum en þó á mismunandi námskeiðum, sem voru 
grunnnám í kennslufræðum, rannsóknum á ungum börnum ásamt heilsu- og 
tómstundafræði. Niðurstöður sýndu að þrátt fyrir að þátttakendur 
rannsóknarinnar hefðu einhverja þekkingu á ofbeldi gegn börnum, var 
þekking þeirra ekki í samræmi við og náði ekki settum mörkum sem þarf til 
að starfa með börnum.  

Wals, Laskey, McInnes, Farrell, Mathews og Briggs (2011, bls. 33–34) 
settu fram rök fyrir því hvers vegna þyrfti að auka kennslu í kennaranámi 
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varðandi verndun barna. Fyrsta ástæðan er að reynslan sýnir að ill meðferð 
gegn börnum svo sem ofbeldi hefur áhrif á námsárangur þeirra. Afleiðingar 
þess að verða fyrir ofbeldi koma oft í ljós í skólum, í formi 
hegðunarvandamála, og þá kemur sér vel að kennarar hafi þekkingu, kunnáttu 
og jákvætt viðhorf til að koma til móts við börn sem eiga erfitt með því að 
hjálpa þeim að einbeita sér að náminu og finna rétta aðstoð fyrir þau. Önnur 
ástæðan er talin vera sú að í lögum segir að kennarar eigi að tilkynna til 
barnaverndar ef um grunsemdir um ofbeldi gegn börnum er að ræða. Þá má 
álykta um að ef það á að ganga verði kennarar að hafa fengið kennslu um það 
í grunnnámi sínu í kennaranámi hvernig tilkynningar til barnaverndar eiga að 
fara fram og hvað telst nægileg ástæða til að tilkynna. Þriðja ástæðan fyrir því 
að bæta þyrfti kennslu um verndun barna inn í kennaranám er sú að í lögum 
kemur fram að kennarar þurfi að búa nemendum þannig umhverfi í skólum 
að það sé öruggt og styðjandi, að í skólum þurfi að vera stefnur sem taka á 
málum eins og einelti, áreitni, ofbeldi og ekki síst ofbeldi gegn börnum og 
vanrækslu. Fjórða ástæðan er talin vera sú að kennarar geti gripið inn í og 
reynt að aðstoða börn sem hafa orðið fyrir illri meðferð við að ná sér á rétta 
braut námslega séð og síðast en ekki síst félagslega séð.  

Valgarður Reynisson (2007, bls. 3–4) setti af stað verkefni til að kanna 
hvort háskólar hefðu í boði námskeið hvað varðar kynferðislegt ofbeldi gegn 
börnum. Hann athugaði kennsluskrár hjá eftirfarandi háskólum sem starfandi 
eru á Íslandi sem eru: Háskóli Íslands, Háskólinn á Akureyri, Háskólinn á 
Bifröst, Kennaraháskóli Íslands, Háskólinn í Reykjavík og Lögregluskóli 
Íslands. Þar kom í ljós að takmarkaðar upplýsingar voru þar um hvort fjallað 
væri um kynferðislegt ofbeldi í námskeiðum. Eftir að hafa skoðað 
kennsluskrár sem skilaði litlum árangri ákvað hann að ræða við stjórnendur 
þeirra brauta sem koma inn á kennslu barna og unglinga.  

Eftir að hafa rætt við brautarstjóra ásamt skorarformönnum deilda allra 
háskólanna ásamt því að skoða kennsluskrár háskólanna leiddu niðurstöður í 
ljós að í 32 námskeiðum er fjallað á einhvern hátt um kynferðislegt ofbeldi 
gegn börnum. Umfjöllun um kynferðislegt ofbeldi innan þessara námskeiða 
var þó mismunandi og áherslur voru ekki þær sömu. Af þessum 32 
námskeiðum voru 17 námskeið kennd við Háskóla Íslands og flest 
námskeiðin sem kennd voru við Háskóla Íslands voru við 
félagsráðgjafarskor. Í Kennaraháskóla Íslands voru 6 námskeið þar sem 
kennsla beindist að einhverju leyti að kynferðislegu ofbeldi gegn börnum og 
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barnavernd en í raun ætti námskeið um kynferðislegt ofbeldi og barnavernd 
að vera skyldufag fyrir verðandi kennara. Háskólinn á Akureyri var með 5 
námskeið sem fjölluðu að einhverju leyti um kynferðislegt ofbeldi og voru 
þau námskeið mismunandi á milli deilda. Niðurstöður verkefnisins greina frá 
því að innan háskóla sem starfandi eru á Íslandi er hvergi að finna áætlun sem 
er heildstæð um kennslu varðandi áhrif kynferðislegs ofbeldis á börn 
(Valgarður Reynisson, 2007, bls. 49).  

Athuganir hafa verið gerðar á kennaranámi í Ástralíu varðandi þekkingu 
kennara á ofbeldi gegn börnum. Eftir að hafa kannað málið kom í ljós að í 
námskrá háskólanna er lítið farið í það hvernig megi vernda börn fyrir 
ofbeldi. Niðurstöður nýlegrar rannsóknar sem greint er frá sýna að í 76,6% 
tilvika er engin kennsla varðandi það hvernig eigi að vernda börn gegn 
ofbeldi. Kennarar eiga rétt á að hljóta kennslu í því að vera viðbúnir að takast 
á við ef barn sem þeir kenna verður fyrir ofbeldi hvort sem það er 
kynferðislegt, líkamlegt, andlegt eða vanræksla (Mathews, 2011, bls. 17–18).  

Rannsókn var gerð í New South Wales, Queensland og Vestur-Ástralíu 
með það að markmiði að kanna lög og reglugerðir ásamt fræðslu um 
tilkynningar kennara um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Þá var verið að 
athuga þekkingu kennara á kynferðislegu ofbeldi áður en þeir útskrifuðust 
með kennaramenntun og eftir ásamt því að athuga færni þeirra í að þekkja 
einkenni ofbeldis og hvernig ætti að tilkynna og fylgja því eftir. Rannsóknin 
fór fram árið 2008 og var tímabil rannsóknar frá febrúar og fram í nóvember. 
Þátttakendur voru kennarar barna á aldrinum 5–12 ára og var sá aldur valinn 
vegna þess að mestar líkur eru á að barn verði fyrir kynferðislegu ofbeldi á 
þessum aldri. Áberandi var í niðurstöðum rannsóknarinnar að kennarar höfðu 
ekki fengið fræðslu um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum í sínu 
kennaranámi. Algengara var að kennarar hefðu sótt sér þekkingu að námi 
loknu (Mathews, 2011, bls. 18–24).  

5.5 Samantekt 

Að standa í þeim sporum sem kennari þegar nemandi hans greinir frá því að 
hann verði fyrir ofbeldi á heimili sínu getur reynst mörgum erfitt. Það er ekki 
síður erfitt þegar kennara fer að gruna að eitthvað sé ekki með felldu þegar 
kemur að nemendum hans og grunsemdir vakna um ofbeldi eða vanrækslu. 
Þar sem skólinn á að vera börnum griðastaður ættu skólar að vera með 
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viðbragðsáætlun um ofbeldi gegn börnum. Þar væri auðvelt að fletta upp 
hverri tegund ofbeldis fyrir sig og athuga hvort einkenni barnsins sem grunur 
leikur á að hafi orðið fyrir ofbeldi passi við þau einkenni sem þar eru talin 
upp. Ásamt því þarf þá að vera hægt að leggja strax af stað með markvissa 
viðbragðsvinnu. Kennarar verða að vera meðvitaðir um hvernig eigi að 
bregðast við þegar barn opnar sig varðandi ofbeldi því rétt viðbrögð geta 
skipt sköpum og röng viðbrögð geta haft ævilöng áhrif á barnið. Til dæmis 
þurfa kennarar að gæta þess að lofa ekki trúnaði við barnið en ástæðu þess 
þarf þó að útskýra fyrir barninu, því ef kennari lofar trúnaði getur hann 
strangt til tekið ekki farið með málin lengra. Ekki er algengt í öllum tilfellum 
ofbeldis gegn börnum að börn opni sig varðandi ofbeldið og þá þurfa 
kennarar að vera meðvitaðir hvers vegna og geta lesið í aðstæður barnsins.  

Greint er frá því í skýrslu Barnaverndarstofu að lögreglan sendir inn 
flestar tilkynningar um málefni barna til barnaverndar og þar á eftir koma 
skólar, sérfræðiþjónusta og skólaskrifstofur. Heimildir greina frá því að 
kennarar eru í minni hluta þegar kemur að tilkynningum til barnaverndar og 
eru margar ástæður þar að baki. Það má velta fyrir sér hvaða ástæður liggja 
að baki því að kennarar þekki ekki nægilega vel einkenni ofbeldis gegn 
börnum. Það er ekki einungis hægt að segja að þetta skuli vera kennt í 
kennaranámi heldur þurfa kennarar einnig að vera duglegir að sækja sér 
endurmenntun og sérstaklega á þeim stigum þar sem óöryggis gætir. Ástæður 
fyrir því að kennarar eru ekki mikið að tilkynna til barnaverndar gætu til 
dæmis verið hræðsla þeirra við afleiðingar, hvort sem það er reiði foreldra, að 
tilkynning hafi ekki haldbærar heimildir á bak við sig eða ofbeldið gegn 
barninu muni versna til muna. Því þarf að vera sýnilegt og aðgengilegt fyrir 
kennara hvernig á að tilkynna til barnaverndar og nauðsynlegt er að 
tilkynningar komi í nafni skólans því þá stendur skólinn á bak við 
tilkynninguna en ekki kennarinn sjálfur.  

Hlutverk umsjónarkennara er margþætt og hans helsta hlutverk er að gæta 
öryggis og hagsmuna nemenda sinna. Þá kemur upp sú spurning að bæta inn í 
kennaranám fræðslu á markvissan hátt um ofbeldi gegn börnum og hvernig 
eigi að bregðast við. Ef kennarar hafa góða þekkingu á viðfangsefninu eru 
þeir öruggari við að vinna með málefnin.  

Eftir að hafa athugað á veraldarvefnum hvort skólar hefðu 
viðbragðsáætlanir á heimasíðum sínum sem kennarar geta stuðst við ef 
grunur leikur á að barn sem þeir kenna verði fyrir ofbeldi komst ég að þeirri 
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niðurstöðu að ekki er um auðugan garð að gresja. Þess vegna ákvað ég að 
útbúa viðbragðsáætlun þar sem ofbeldi gegn börnum er skilgreint og helstu 
einkenni koma fram ásamt því hvernig kennarar geta brugðist við þegar börn 
opna á leyndarmálið um að þau hafi verið beitt ofbeldi.  
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6. Úrræði og meðferðir fyrir börn sem verða 
fyrir ofbeldi  

Í þessum kafla verður fjallað um úrræði og meðferðir sem eru í boði fyrir 
börn sem hafa orðið fyrir ofbeldi. Þar á meðal verður fjallað almennt um 
Barnaverndarstofu, Barnahús og Blátt áfram sem og tilraunaverkefnið 
„þjónusta við börn sem búa við heimilisofbeldi“. Greint verður frá því hvert 
hlutverk þessara úrræða er og hvaða meðferðarúrræði þessir aðilar hafa upp á 
að bjóða.   

6.1 Barnaverndarstofa 
Barnaverndarstofa, Velferðarráð, kærunefnd barnaverndarmála og 
barnaverndarnefndir falla undir barnaverndaryfirvöld. Stefnumótun í 
barnavernd er í höndum félagsmálaráðuneytisins. Hægt er að leita aðstoðar 
kærunefndar barnaverndarmála við einstaka ákvarðanir og úrskurði á vegum 
Barnaverndarstofu og barnaverndar. Barnaverndarstofa tilheyrir yfirstjórn 
félagsmálaráðuneytis og er sú stofnun sjálfstæð. Helstu verkefni 
Barnaverndarstofu eru að efla og samhæfa barnaverndarstarf og sjá um 
daglega stjórnun hvað varðar barnaverndarmál. Í hverju sveitarfélagi er 
starfandi barnaverndarnefnd og sum minni sveitarfélög hafa sameinast öðrum 
sveitarfélögum á svæðinu um barnavernd. Þrátt fyrir að sveitarstjórn skipi 
barnaverndarnefnd innan sveitarfélagsins hefur hún engan rétt til að fá 
upplýsingar eða gögn einstakra mála (Barnaverndarstofa, 2011, bls. 8-9).  

Hlutverk barnaverndar er að bregðast við tilkynningum, í kjölfar þess 
fylgir ákvarðanataka um meðferð máls, hvernig það skuli kannað ásamt 
áætlanagerð og úrræðum sem hægt er að styðjast við. Starf barnaverndar 
getur verið bæði erfitt og vandasamt og krefst þess að starfa með viðkvæm og 
erfið mál sem viðkemur ákveðnum einstaklingi og fjölskyldu hans. Til að 
geta starfað í barnaverndarnefnd þarf nefndarmaður að hafa góða þekkingu á 
þroskasálfræði og geta tekið mið af ólíkum aðstæðum sem börn búa við. 
Hann þarf að hafa góða þekkingu á hvernig samskiptamynstur geta verið 
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fjölbreytt og mismunandi, hvernig aðstæður barna eru félagslega séð og þarf 
að vera vel að sér í reglugerðum ásamt lögum sem falla undir hans starfssvið.  
Ólík og miskrefjandi verkefni koma inn á borð barnaverndar og fyrir hvert og 
eitt verkefni getur tekið mismunandi langan tíma að finna lausnir 
(Barnaverndarstofa, 2011, bls. 12).  

Til að starf barnaverndar skili sem bestum árangri og geti aðstoðað þau 
börn sem þurfa á slíku að halda vegna aðstæðna þeirra hvort sem það er 
ofbeldi, vanræksla eða hlutir sem stofna þroska barna ásamt heilsu þeirra í 
hættu, verður tilkynningarskylda að vera virk, hún þarf að vera vel kynnt og 
stöðugt í þróun (Barnaverndarstofa, 2011, bls. 21).  
Þegar tilkynna á eitthvert ákveðið málefni til barnaverndar er best að 

koma tilkynningunni til starfsstöðvar barnaverndar í sveitarfélaginu sem um 
ræðir. Einnig er hægt að koma tilkynningum til barnaverndar í gegnum 
neyðarlínuna, þar eru helstu upplýsingar gefnar og að því loknu fær 
viðkomandi samband við barnavernd í sínu sveitarfélagi. Hægt er að koma 
tilkynningum til barnaverndar í gegnum síma, með smáskilaboðum, á 
skriflegan hátt og í gegnum tölvupóst. Ef tilkynning er ekki á skriflegan máta 
tekur starfsmaður barnaverndar niður helstu upplýsingar og heldur þeim til 
haga (Barnaverndarstofa, 2011, bls. 21).  

Barnavernd hefur fengið á sig gagnrýni varðandi það að sá sem tilkynnir 
til barnaverndar fær ekki upplýsingar um gang mála að lokinni tilkynningu. 
Hann á ekki rétt á að fá upplýsingar um það hvort rannsókn á málinu fór fram 
eða hvernig vinnsla málsins gengur. Þrátt fyrir að fá ekki persónuupplýsingar 
fær tilkynnandi upplýsingar um að tilkynning hans hafi verið móttekin og það 
sé svo í höndum barnaverndar að ákveða næstu skref (Barnaverndarstofa, 
2011, bls. 26).  

6.2 Barnahús 

Fyrsta nóvember árið 1998 hófst starfsemi Barnahúss. Ástæða þess að það 
var stofnað var sú að könnun var gerð á árunum 1991-1996 um stöðu og 
meðferð kynferðisbrotamála hérlendis. Þar kom í ljós að málum var ekki 
nægilega sinnt og bæta þyrfti aðgerðir til að tryggja öryggi barna innan 
barnaverndar. Ekki var nægilega skýrt hvernig skyldi vinna með 
kynferðisbrotamál og því voru börn oft undir óþarfa álagi þegar reynt var að 
vinna með mál þeirra. Talið er að aðal ástæður þess að kynferðisbrotamál 
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voru felld niður á þessum árum væru þær að börn voru sífellt látin endurtaka 
framburð sinn sem gat leitt til þess að breytingar urðu á frásögn þeirra. 
Hugmyndin í upphafi var sú að athuga hvort þörf væri fyrir sérúrræði fyrir 
börn sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi og var Barnahús ákveðið 
tilraunaverkefni sem sett var á laggirnar. Eftir að Barnahús tók til starfa kom í 
ljós að vöntun var á sérúrræðum fyrir börn sem höfðu orðið fyrir 
kynferðislegu ofbeldi og árið 2001 festist starfsemi stofnunarinnar í sessi 
(Ólöf Ásta Farestveit, 2011, bls. 396).  

Barnahús sér um að sinna málefnum þeirra barna sem orðið hafa fyrir 
kynferðislegri áreitni eða ofbeldi. Skjólstæðingar Barnahúss eru börn frá 
aldrinum 3½ til 15 ára unglinga en í sumum tilfellum er einstaklingum sinnt 
fram til 20 ára aldurs. Þessi mál eru á ábyrgð barnaverndar og það er þeirra 
að óska eftir þjónustu Barnahúss. Barnavernd getur því vísað börnum sem 
orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi þangað ásamt foreldrum þeirra þeim að 
kostnaðarlausu. Ef þörf þykir getur barnavernd vísað til Barnahúss málum 
sem benda til þess að börn hafi orðið fyrir annars konar ofbeldi (Barnahús, 
e.d.; Ólöf Ásta Farestveit, 2011, bls. 396).  

Eitt af markmiðum Barnahúss er að mæta börnum í því umhverfi sem 
þeim líður vel í ásamt því að reyna að koma í veg fyrir að börn þurfi að fara á 
milli margra staða á meðan unnið er að máli þeirra. Flokka má starfsemi 
Barnahúss í fimm hluta. Í fyrsta lagi er Barnahús með fræðslu og ráðgjöf 
varðandi það ef grunur leikur á að barn hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. 
Þá leiðbeinir Barnahús aðilum sem koma að málefnum barnsins með 
framhaldið, hvað skal gert og leiðbeina um upphaf máls. Í öðru lagi tekur 
Barnahús viðtöl fyrir barnavernd sem fela í sér að kanna hvort barn hafi orðið 
fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þar fara einnig fram könnunarviðtöl þar sem rætt 
er við börn sem verða fyrir ofbeldi frá öðru barni sem er undir 15 ára aldri. Þá 
eru það mál sem eru á borði barnaverndar og fara ekki fyrir dómstóla vegna 
þess að ekki er hægt að kæra. Í þriðja lagi eru teknar skýrslur fyrir dómi í 
Barnahúsi af börnum ef um lögreglurannsókn er að ræða. Í fjórða lagi er það 
hlutverk Barnahúss að börn, sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, 
komist undir læknishendur til að hægt sé að aðstoða þau. Í fimmta og síðasta 
lagi sinnir Barnahús greiningu og meðferð mála að loknum 
skýrslutökum/viðtölum við börn sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi 
(Ólöf Ásta Farestveit, 2011, bls. 399–401; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 
Sveinsdóttir, 2013, bls. 95–96).  
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6.3 Blátt áfram  

Samtökin Blátt áfram starfa með það að markmiði að miðla fræðslu til 
fullorðinna um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og hvernig megi koma í 
veg fyrir að það gerist. Þar að auki leggur Blátt áfram áherslu á að kenna 
börnum að þekkja sína einkastaði og geta sett sér mörk varðandi samskipti 
við annað fólk. Samtökin hófu starfsemi árið 2004 og frá því hefur verið 
breyting og vitundarvakning á meðal fólks hvað varðar kynferðislegt ofbeldi. 
Blátt áfram starfar með það að markmiði að gera fólki grein fyrir hve 
mikilvægt það er að vernda börnin gegn ofbeldi. Sú fræðsla sem Blátt áfram 
býður upp á er sérstaklega ætluð foreldrum. Í leik- og grunnskólum fer 
fræðslan fram í formi námskeiðs og fyrirlestra sem bera heitin „Verndarar 
barna“ og „Krakkarnir í hverfinu“ (Blátt áfram forvarnarverkefni, e.d.; Ólöf 
Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 100; Sigríður 
Björnsdóttir, 2011, bls. 474–475).  

6.4 Tilraunaverkefnið „þjónusta við börn sem 
búa við heimilisofbeldi“ 

Frá því að Barnahús var stofnað árið 1998 hefur börnum sem orðið hafa fyrir 
kynferðislegu ofbeldi verið tryggð aðstoð og þjónusta. Skortur er þó á 
sérhæfðri þjónustu fyrir börn sem verða fyrir annars konar ofbeldi. Árið 2008 
fór Barnaverndarstofa af stað með athuganir á höfuðborgarsvæðinu sem 
varða börn sem verða fyrir annars konar ofbeldi en kynferðislegu og leitast 
var við að finna leiðir til að efla og bæta þjónustu við þau. Það fór þannig 
fram að barnaverndarnefndir voru beðnar að taka saman allar þær 
tilkynningar sem þeim höfðu borist sem varða heimilisofbeldi. Niðurstöður 
rannsókna sem gerðar hafa verið sýna að formleg áfallahjálp er ekki í boði 
fyrir börn sem verða fyrir ofbeldi og þau fá heldur ekki þá áframhaldandi 
aðstoð sem þörf er (Ragna Björg Guðbrandsdóttir, 2013, bls. 2). 

Tilraunaverkefnið „Þjónusta við börn sem búa við heimilisofbeldi“ hófst í 
september 2011 og lauk árið 2013 en í upphafi var einungis áætlað að 
tilraunaverkefnið myndi standa í hálft ár en vegna mikillar þarfar fyrir 
þjónustuna var það framlengt. Tilraunaverkefnið hafði það að markmiði að 
þau börn sem búa við heimilisofbeldi fengju sérhæfða þjónustu. Niðurstöður 
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tilraunaverkefnisins leiddu í ljós að mikilvægt er að sinna börnum sem verða 
fyrir ofbeldi eða verða vitni að ofbeldi innan heimilis, þau þurfa að fá 
þjónustu líkt og áfallahjálp og stuðning til að vinna sig út úr því áfalli sem 
þau urðu fyrir (Ragna Björg Guðbrandsdóttir, 2013, bls. 3 og 22).   

Verkefnið fór þannig fram að í hvert skipti sem lögreglan fór í útkall 
varðandi heimilisofbeldi var kallaður til sérfræðingur frá barnavernd til að 
fara með í útkallið sérstaklega ef börn voru á heimilinu. Hans hlutverk var þá 
að hlúa að börnunum, meta ástand þeirra ásamt aðstæðum og hvort þau 
þyrftu á áfallahjálp að halda. Þar að auki gerði sérfræðingur frá barnavernd 
skýrslu um hvert barn sem var á þeim heimilum sem hann kom á og lagði inn 
í gagnagrunn viðkomandi barnaverndarnefndar. Að fá inngrip sem þetta frá 
sérfræðingi getur bjargað fjölskyldulífi þeirra einstaklinga sem við á. Það 
getur komið í veg fyrir að vítahringur ofbeldis muni eiga sér stað og eykur 
líkur á því að foreldrar vilji leita sér aðstoðar og samþykki þá aðstoð sem 
þeim býðst (Ragna Björg Guðbrandsdóttir, 2013, bls. 4).  

6.5 Samantekt 

Hlutverk Barnaverndarstofu er efling ásamt samhæfingu barnaverndarstarfs 
og hefur hún yfirumsjón með daglegri stjórn á málum barnaverndar. Í hverju 
sveitarfélagi með íbúafjölda yfir 1500 manns er starfandi barnaverndarnefnd 
en þar sem íbúar eru færri en 1500 er samstarf á milli sveitarfélaga. Hlutverk 
barnaverndar er að bregðast við tilkynningum sem þeim berast, taka 
ákvörðun út frá eðli máls hvort það verði rannsakað eður ei ásamt því að hafa 
til taks úrræði sem hægt er að styðjast við og leiðbeina fólki að nota.  
Ýmis úrræði eru til staðar fyrir þau börn sem hafa orðið fyrir ofbeldi. Flest 

úrræðin eru þó miðuð við börn sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi og 
velta má fyrir sér hvort ekki þurfi að koma á laggirnar úrræðum sem einblína 
á líkamlegt og andlegt ofbeldi ásamt vanrækslu. Því eins og fram hefur 
komið er vanræksla það ofbeldi sem algengast er að börn verði fyrir. Flest 
þau úrræði sem miða að líkam- eða andlegu ofbeldi er ætlað þeim sem eldri 
eru og ber þá að nefna Aflið og Kvennaathvarfið.  

Í Barnahús geta börn á aldrinum 3½-15 ára leitað og í sumum tilfellum er 
málefnum barna sinnt þar til 20 ára aldurs. Það er þó tekið fram að börn sem 
verði fyrir annars konar ofbeldi geti leitað þangað þrátt fyrir að starfsemi 
Barnahúss beinist að því að aðstoða börn sem lent hafi í kynferðislegri 
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misnotkun eða orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Blátt áfram eru samtök sem 
starfa við forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi og veita ráðgjöf, fræðslu og 
kynningu. 

Eftir að hafa lesið um tilraunaverkefnið sem sett var á laggirnar árið 2008 
má velta fyrir sér af hverju þetta verkefni gat ekki staðið lengur. Það að fá 
sérfræðing inn á heimilin frá barnavernd þegar kalla þarf til lögreglu vegna 
heimilisofbeldis getur skipt sköpum fyrir börnin sem á heimilinu eru ásamt 
foreldrum þeirra. Að það sé hlúð að börnunum sem oft gleymast, þegar 
kemur til þess að lögregla þurfi að skipta sér af heimilisaðstæðum og oftast 
einblínt einungis á gerandann, skiptir miklu máli. Börnin sitja eftir með ótal 
tilfinningar og hugsanir sem þarf að ræða við þau um og því má álykta að 
gott sé að fá sérfræðing sem getur metið aðstæður þeirra og ástand og komið 
þeim til hjálpar ef hann metur stöðu þeirra svo.  
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7. Niðurstöður og umræða 
Við úrvinnslu þessarar meistaraprófsritgerðar voru eftirfarandi 
rannsóknarspurningar hafðar að leiðarljósi: Hvert eiga kennarar að leita ef 
grunur leikur á að nemandi þeirra hafi orðið fyrir ofbeldi af hálfu fullorðins 
aðila? Hvernig fara tilkynningar til barnaverndar fram og hver er réttur 
kennara að vita stöðu mála þegar mál hafa verið tilkynnt til barnaverndar? 
Til að svara rannsóknarspurningu voru settar fram niðurstöður margra 
rannsókna sem greina frá því hvernig æskilegt sé að kennarar bregðist við 
ofbeldi gegn börnum. Í fyrsta lagi þarf að staðfesta grunsemdir kennara með 
því að ræða við barnið sem um ræðir en þá skiptir miklu máli að kennari 
forðist leiðandi spurningar og leyfi barninu að ráða ferð samtalsins. Þegar 
kennari er búinn að fá grunsemdir sínar staðfestar hjá barninu er hans næsta 
verk að fara til skólayfirvalda og tilkynna þeim grunsemdir sínar. Næsta skref 
er því að hafa samband við barnavernd og tilkynna um málið. Hafa þarf í 
huga að foreldrar eiga rétt á að vita af því ef grunur leikur á að barn þeirra 
verði fyrir ofbeldi. Skólinn verður að meta út frá aðstæðum og tegund 
ofbeldis hvort hann tilkynnir foreldrum áður en tilkynning fer til 
barnaverndar en þá þarf hagur barnsins að vera í fyrsta sæti. 

Tilkynningar til barnaverndar fara þannig fram að rökstyðja þarf 
tilkynninguna og hafa góðar heimildir á bak við hana. Rannsóknir hafa sýnt 
að það skilar árangri hvað varðar tilkynningar til barnaverndar að þær komi í 
nafni skólans, að skólinn standi við bakið á þeim sem uppgötvaði ofbeldið 
gegn barninu. Það hefur verið rannsakað að kennarar vantreysta sér að 
tilkynna til barnaverndar ef um ofbeldi er að ræða af ótta við viðbrögð 
foreldra og afleiðingar þess fyrir barnið sem um ræðir. Þegar tilkynnt er til 
barnaverndar fer af stað könnun máls sem felur í sér upplýsingaleit um barnið 
og aðstæður þess og að því loknu er ákveðið hvort málið þarfnist frekari 
könnunar eða ekki. Það fer eftir tegund ofbeldis hver næstu skref 
barnaverndar eru, hvort barninu er vísað til Barnahúss en það er ef um 
kynferðislegt ofbeldi er að ræða en ef um annars konar ofbeldi er að ræða 
eins og vanrækslu eða líkamlegt ofbeldi getur barnavernd veitt stuðning inn á 
heimilið og ráðgjöf. Þegar einstaklingur tilkynnir til barnaverndar um ofbeldi 
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gegn barni hefur hann ekki rétt á að vita hvernig málin standa að lokinni 
tilkynningu. Oftast er þó samstarf milli barnaverndar og skóla þegar vinna á 
að málum sem snerta nemendur en það er þó misjafnt eftir tegundum 
tilkynninga. 
Það þarf að samræma aðgerðir hvernig bregðast eigi við ofbeldi gegn 

börnum og hvað teljist sem ofbeldi. Ef það er gert á meðal allra sem starfa 
með börnum og tilkynningar til barnaverndar samræmdar eru auknar líkur á 
því að mál sem krefjast aðstoðar frá barnavernd en vilja gleymast vegna þess 
að þau þykja ekki nægilega alvarleg verði tekin til rannsóknar og umræðna 
og unnið verði að lausn þeirra. 

Markmið ritgerðarinnar var að setja saman í rit birtingarmynd ofbeldis 
gegn börnum, greina frá helstu einkennum hverrar tegundar ofbeldis fyrir sig 
og hverjar afleiðingar ofbeldis eru. Þegar ég byrjaði hugmyndavinnu fyrir 
ritgerðina og öflun heimilda fannst mér áberandi hve mikið var fjallað um 
kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og hverjar afleiðingar þess væru. En eftir 
að hafa skoðað ýmsar heimildir og ráðfært mig við leiðsagnarkennara var 
ákvörðun tekin um innihald ritgerðarinnar, þar skyldi fjalla um fjórar 
tegundir ofbeldis gegn börnum, það er að segja líkamlegt ofbeldi, andlegt 
ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi og vanrækslu. Auk þess var markmið ritgerðar 
að útbúa viðbragðsáætlun fyrir kennara sem þeir geta leitað í ef grunur leikur 
á að barn sem þeir kenna hafi orðið fyrir ofbeldi. Ástæðan fyrir því að ég 
ákvað að gera viðbragðsáætlun var sú að mitt álit er að nýútskrifaðir kennarar 
hafa oft litla sem enga þekkingu á einkennum og afleiðingum ofbeldis gegn 
börnum. Þá er upplagt að skólar hafi viðbragðsáætlun sem allir starfsmenn 
hafa aðgengi að og geti brugðist við á sem réttastan hátt því viðbrögðin eru 
mjög mikilvæg í ferlinu þegar ofbeldi gegn börnum er uppgötvað.  

Mikil vitundarvakning hefur verið í samfélagi okkar síðastliðin ár um 
ofbeldi gegn börnum, margar bækur hafa verið gefnar út um málefni barna 
sem verða fyrir ofbeldi og hverjar afleiðingar ofbeldis eru. Að lokinni 
heimildavinnu hef ég komist að þeirri niðurstöðu að efla þarf kennslu um 
ofbeldi gegn börnum í kennaranámi og hvetja skóla til að gera 
viðbragðsáætlanir varðandi ofbeldi gegn börnum. Þrátt fyrir að ofbeldi gegn 
börnum sé vaxandi vandamál í okkar þjóðfélagi er verðandi kennurum ekki 
kennt hvernig eigi að bregðast við ofbeldi þrátt fyrir að kennarar séu í 
kjöraðstæðum til að greina ofbeldi á frumstigi þess. Það er að segja þegar 
barn fer að sýna einkenni þess að hafa orðið fyrir ofbeldi og ef þær aðstæður 
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koma upp að kennari verður þess var að nemandi hans verður fyrir ofbeldi 
getur hann strax farið af stað með að reyna að vinna í málefnum nemenda en 
til þess að það sé hægt verða kennarar að hafa þekkingu á því hvernig megi 
bregðast við ofbeldi gegn börnum.  

Áður fyrr þegar umræðan um ofbeldi gegn börnum átti sér stað var það 
sérstaklega vegna breyttrar löggjafar. Með breyttri löggjöf var ákveðið að 
móta stefnu með það að leiðarljósi að koma fólki í skilning um hve alvarlegar 
afleiðingar ofbeldi gegn börnum hefur í för með sér til þess að það myndi 
ekki endurtaka sig. Álitið var að ofbeldi gegn börnum væri sjaldgæft og því 
væri hægt að stöðva það. Fræðimenn álitu að með gerð þessarar stefnu myndi 
ofbeldi gegn börnum hætta en svo var aldeilis ekki. Þá fór umræðan um 
ofbeldi að taka á sig aðra mynd, umræðan fór úr því að tala um ofbeldi gegn 
börnum í heild niður í það að skilgreina ofbeldi í smærri hluta, svo sem 
líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi og vanrækslu. Nú í 
dag teljast líkamlegar refsingar sem áður fyrr þóttu tæki til ögunar ekki 
leyfilegar (Webster, O’ Toole og Lucal, 2005, bls. 1282). 
Þrátt fyrir að forvarnarstarf komi inn í skóla landsins og fræðsluhald 

ásamt kynningum fyrir börn og foreldra þeirra er of algengt að ofbeldi gegn 
börnum eigi sér stað. Ef til vill þarf að hvetja foreldra til að vera viðstaddir 
forvarnarfræðslu sem börn þeirra fá í skólum til að þeir öðlist einnig fræðslu 
um það hvað er í lagi og hvað ekki. Tilkynningum til barnaverndar fer 
fjölgandi á milli ára en árið 2012 voru tilkynningar 5.832 talsins en árið 2014 
voru tilkynningar 6.796 talsins (Barnaverndarstofa, 2014, bls. 2).  
Það að verða fyrir ofbeldi veldur alltaf skaða og afleiðingar þess geta 

orðið mismunandi en það fer eftir tegund ofbeldis. Afleiðingar geta verið til 
skamms tíma en þær geta einnig varað til langs tíma. Sem kennarar ættum við 
að geta komið í veg fyrir að afleiðingar ofbeldis gegn börnum verði mjög 
slæmar með því að uppgötva ofbeldið á frumstigi og sjá þá til þess að barninu 
sem verður fyrir ofbeldinu sé veittur stuðningur og sú aðstoð sem það þarf á 
að halda til að vinna sig út úr aðstæðunum. Til að það sé hægt verða kennarar 
þó samt sem áður að hafa fengið fræðslu um hvernig megi bregðast við. 
Afleiðingar ofbeldis tengjast aldri barna og því hvort það sé um andlegt, 
líkamlegt, kynferðislegt ofbeldi eða vanrækslu að ræða. Ekki er þó sjálfgefið 
að allir þeir sem verða fyrir ofbeldi muni finna fyrir afleiðingum þess þó svo 
að miklar líkur séu á að barn muni sýna hegðunarvanda.  
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Þó hafa tengsl geranda áhrif á afleiðingar þolanda, hvort ofbeldið á sér 
stað oftar en einu sinni og hve náinn gerandinn er barninu. Þess vegna er 
mikilvægt að kennarar taki því trúanlega þegar barn tjáir sig um ofbeldi og 
greinir frá því. Sé barn ekki tekið trúanlegt hefur það afleiðingar í för með 
sér, það upplifir höfnun og á þeim tímapunkti er mikilvægt að barn hafi 
stuðning kennara þegar kemur að því að upplýsa fjölskyldu barnsins um 
ofbeldið og þá sérstaklega ef gerandi er nákominn barninu. Ástæðan er sú að 
ef gerandinn er nákominn barninu eiga fjölskyldur barnsins oft erfitt með að 
trúa því að ofbeldi eigi sér stað og þá er nauðsynlegt að barn hafi einhvern 
sem styður það og trúir því sem það hefur að segja. Ef enginn trúir barninu 
eru miklar líkur á að barn loki á leyndarmálið og ofbeldið muni halda áfram.  

Kveðið er á um það í Barnaverndarlögum að ef ástæður þykja nægar til að 
halda að barn búi við ofbeldi þá ber aðila skylda til þess að tilkynna til 
barnaverndar. Kennarar verða þó að hafa í huga að huga þarf að foreldrum. 
Gefa þeim færi á því að útskýra málin og gera þá meðvitaða um ferli 
tilkynninga til barnaverndar. En það verður að meta hverju sinni í samráði 
við skólastjórnendur ásamt barnavernd. Ef kennarar eru efins um það hvað 
eigi að gera er alltaf hægt að leita til barnaverndar og fá ráðleggingar um 
hvað skal gera næst. 

Eftir að hafa skoðað þær bjargir sem börnum standa til boða, sem hafa 
orðið fyrir ofbeldi, er niðurstaða mín sú að í flestum tilfellum eru einungis í 
boði bjargir til að aðstoða börn sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. 
Þær bjargir sem í boði eru til þeirra sem hafa orðið fyrir líkamlegu ofbeldi 
eða andlegu ofbeldi eru einungis ætlaðar einstaklingum sem eru 18 ára eða 
eldri. Farið var af stað með tilraunaverkefni sem ber heitið „þjónusta við 
börn sem búa við heimilisofbeldi“ árið 2011 til að efla og aðstoða þau börn 
sem höfðu orðið fyrir öðru ofbeldi en kynferðislegu ofbeldi og greina má að 
fyrst verkefnið stóð í 2 ár en ekki hálft ár eins og áætlað var í upphafi er 
gríðarlega mikil þörf á að aðstoða þau börn sem verða fyrir líkamlegu 
ofbeldi, andlegu ofbeldi eða vanrækslu. Þrátt fyrir það má benda á að ef 
barnavernd telur ástæðu til má vísa börnum sem orðið hafa fyrir ofbeldi, öðru 
en kynferðislegu, til Barnahúss. Velta má fyrir sér hvort það þurfi að fara af 
stað með annað tilraunaverkefni sem mætir þörfum barna sem verða fyrir 
ofbeldi og hvernig væri hægt að styðja við þau en það er efni í annað rit.  
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