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Útdráttur 

Þessi ritgerð  fjallar að meginefni, eins og nafn hennar gefur til kynna, um orsakir og 

afleiðingar þær, sem vanræksla gegn börnum getur haft á líf þeirra.  Vanræksla er ein 

tegund ofbeldis, ásamt líkamlegu, andlegu- og kynferðislegu ofbeldi.  

Ritgerðin skýrir einnig helstu orsakir og áhættuþætti, sem eru þess valdandi að börn eru 

vanrækt, svo og helstu afleiðingar vanrækslu.  Afskipti barnaverndaryfirvalda eru einnig  

skoðuð, svo og  samfélagslegir þættir og menningararfur. 

Samkvæmt niðurstöðunum kemur fram að vanræksla  getur haft  víðtæk áhrif á þau 

börn, sem fyrir henni verða, bæði andlega og líkamlega og helstu áhrifavaldar þess að 

foreldrar sýna barni/börnum sínum vanrækslu eru oft fíkniefnaneysla, erfiðar efnahags- 

og félagslegar aðstæður, auk annarra þátta eins og þunglyndis eða annarra geðrænna 

vandkvæða, greindarskorts  og skorti á samúðar- og/eða ástúðartilfinningum. 

Samkvæmt niðurstöðunum eru orsakirnar margar og afleiðingarnar geta verið miklar. 
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Inngangur 

Vanræksla er ein tegund ofbeldis, ásamt líkamlegu, andlegu- og kynferðislegu ofbeldi 

og er markmið þessarar ritgerðar að leggja megináherslu á og skoða hvort og þá hvaða 

áhrif vanræksla hefur á börn. 

Rannsóknarspurningar mínar eru því, hvort að vanræksla á börnum geti haft 

skaðleg áhrif á líf þeirra og ef svo er, á hvaða hátt?   

Til að varpa ljósi á það var leitað í smiðju ýmissa fræðimanna, sem hafa gert 

rannsóknir á þessu sviði, bæði íslenskra og erlendra, en rannsóknir á sviði barnaverndar 

á Íslandi eru fáar, þrátt fyrir að margir hafi lagt stund á rannsóknir um börn, hegðun 

þeirra, fjölskyldumál og fleira.   

Þær rannsóknir, sem fyrir liggja frá því á síðustu áratugum, eru fyrst og fremst 

gerðar af fólki, sem hefur unnið að barnaverndarstarfi eða á stofnunum, sem sinna því 

starfi.  Má þar helst nefna doktorsritgerð Freydísar Jónu Freysteinsdóttur lektors í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, um áhættuþætti endurtekinnar vanrækslu og ofbeldis 

barna (2004) og norræna samanburðarrannsókn, sem Anni G. Haugen lektor við 

Háskóla  Íslands, tók þátt í fyrir Íslands hönd (2004)  um beitingu úrræða í 

barnaverndarmálum.  Með aukinni áherslu á rannsóknir og nám félagsráðgjafa við 

Háskóla Íslands, framhaldsnámi félagsráðgjafa og námi í barnavernd, sem haldið er á 

vegum endurmenntunar Háskóla Íslands, hefur rannsóknum þó fjölgað nokkuð á 

seinustu árum. 

Miðað við afleiðingar vanrækslu, sem fjallað var um á námskeiði í félagsráðgjöf, 

vaknaði persónulegur áhugi minn á þessu efni.  Það hefur vakið athygli mína hversu 

lítið er fjallað um þessa tegund ofbeldis gagnvart börnum, miðað við það hversu umfang 

þess virðist vera stórt í samfélaginu og annars staðar í heiminum og þær afleiðingar, 

sem geta sett mark sitt á einstaklinginn, sem fyrir vanrækslunni verður.  Afleiðingarnar 

eru ekki aðeins persónulegar, heldur geta þær haft hin ýmsu áhrif á samfélagið, s.s. 

atvinnu- og húsnæðismál, heilbrigðisþjónustu, afbrotamál og margt fleira, sem valdda 

þjóðfélaginu í heild verulegum útgjöldum. 

Margar spurningar hafa verið áleitnar og var leitast við að fá svör við þeim.  

Áhrifin, sem vanræksla hefur  á börnin, fara eftir því hversu lengi hún hefur staðið yfir, 

aldri barnanna og hversu víðtæk hún hefur verið og ef breytinga á að vera að vænta í 
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framtíðinni, verður að opna augun fyrir því að þetta er mál, sem varðar allt samfélagið í 

heild og mikið er í húfi. 

Ritgerðin er kaflaskipt og fjallar um vanrækslu frá ýmsum sjónarhornum, svo sem 

birtingarmyndir andlegrar- og líkamlegrar vanrækslu og umfang þeirra.  Hún sýnir 

einnig helstu orsakir og áhættuþætti, sem eru þess valdandi að börn eru vanrækt, svo og 

helstu afleiðingar vanrækslu.  Einnig eru afskipti  barnaverndaryfirvalda af vanrækslu 

skoðuð.  Samfélagslegir þættir og menningararfur og þau áhrif, sem hann getur haft á 

uppeldi barna, eru einnig skoðaðir. 

Að lokum eru lokaorð, þar sem helstu niðurstöður eru dregnar saman. 
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Vanræksla - ofbeldi gegn börnum 

Ofbeldi í fjölskyldum, gagnvart börnum, birtist í ýmsum myndum, sem oftast er talað 

um, sem líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi og vanrækslu.  Þetta er 

nokkuð opin skilgreining og felur í sér meira en ofbeldi gerir í daglegu tali. 

Barnauppeldi fylgir mikil vinna og ábyrgð, sem foreldrar eru misjafnlega í stakk 

búnir til að veita.  Þegar brestur verður á umönnun og uppeldi barns, flokkast það undir 

ofbeldi eða vanrækslu. Það er erfitt að gera sér grein fyrir tíðni ofbeldis, sem á sér stað 

innan veggja heimila, eða fjölda þeirra, sem búa við ofbeldi af einhverju tagi, þar sem 

gjarnan er talað um ofbeldi í fjölskyldum, sem eitt best varðveitta leyndarmál sem um 

getur.  Einnig ber á það að líta, að það, sem gerist inni á heimilum fólks er yfirleitt talið 

einkamál þess, og af þeim sökum leiðir fólk ekki einu sinni hugann að því, hvað gæti 

verið að gerast þar.  Það er ein af ástæðum þess hve leynt þessir verknaðir fara oft.  

Almenningur telur gjarnan í því sambandi, að ofbeldi innan heimila, viðgangist í mun 

minna mæli, en t.d. ofbeldi á götum úti (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000). 

Misfellur á umönnunar- og uppeldisskilyrðum barna skiptist í tvo flokka, ofbeldi 

og vanrækslu.  Skilgreining á ofbeldi felur í sér, að athöfn, sem leiðir til eða er líkleg til 

að leiða til skaða á þroska barns.  Vanræksla felur í sér skort á nauðsynlegri athöfn, sem 

leiðir til skaða eða er líkleg til að leiða til skaða á þroska barns. Vanræksla er því ein 

tegund heimilisofbeldis og hana má flokka niður í líkamlega, sálræna/andlega og 

tilfinningalega vanrækslu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004a). 

 Ástæða þess, hve sjaldan vanræksla er í raun tilkynnt til yfirvalda, er sú að börnin 

sem upplifa hana, eru oft of ung til að gera sér grein fyrir því hvað um er að vera eða 

treysta sér sjaldan til að kæra, vegna þess hve náin tengsl eru við gerandann (foreldrið) 

og mögulegar afleiðingar.  Staða þolenda er því oft erfið í þessum aðstæðum því að 

þolandi upplifir ekki alltaf einungis vanlíðan og hræðslu gagnvart gerenda sínum, heldur 

einnig ást og umhyggju.  

Í ljósi þessarra staðreynda, kýs þolandinn oftar en ekki að líða ofbeldið/vanræksluna og 

grafa það niður í sálarfylgsni sitt.  Það er ljóst að ofbeldi í einhverri mynd er algengt og 

kannski oftar en ekki talið þáttur í uppeldi barna.  E.t.v. er það líka ástæða þess að 

þolendur segja ekki frá því, sem gerist inni á heimilum, þar sem þeir alast upp við þetta, 

þekkja ekki annað og um leið verður það hluti af lífi þeirra.  Það er oft ekki fyrr en á 
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unglingsárum og þegar fólk fullorðnast, sem það áttar sig á fjölskyldumynstrinu sem 

það ólst upp í (Miller-Perrin & Perrin, 2007). 

Hafa ber þó í huga að það telst að öllu jöfnu ekki til vanrækslu,  þegar þörfum 

barns er ekki sinnt nægilega í einstökum tilfellum.  Barnauppeldi er afar krefjandi og 

því eðlilegt að foreldrum verði einhvern tíma á að sinna ekki þörfum barns, eða að passa 

ekki upp á það sem skildi.  Það telst hins vegar vanræksla þegar umönnun barns er 

ábótavant og slíkt endurtekur sig aftur og aftur.  Báðir foreldrar eru ábyrgir fyrir barni 

sínu og ber því báðum foreldrum að vernda það.  Því er annað foreldrið samsekt hinu 

foreldrinu, ef það horfir upp á hitt beita barn þeirra ofbeldi án þess að reyna að stöðva 

það á einhvern hátt, eða leita aðstoðar.  Ef það gerir það ekki bregst foreldrið þeirri 

skyldu sinni að vernda barnið.  Ef foreldrarnir eru í sambúð eru báðir aðilar ábyrgir ef 

um vanrækslu barns er að ræða (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, (2000). 

Stevenson tekur undir að vanræksla er varanleg mistök við að fullnægja andlegum 

og líkamlegum þörfum barns og líkleg til að geta haft alvarlegar afleiðingar fyrir þroska 

þess og heilsu.  Vanrækslan getur hafist á meðgöngu móður.  Þegar barnið er fætt, 

birtist vanrækslan hjá foreldri, sem misbrestur á að fæða og klæða barnið og veita því 

húsaskjól, misbrestur á að vernda það líkamlega og andlega fyrir áföllum og hættu, 

fullnægjandi eftirliti eða misbrestur á að útvega nauðsynleg lyf og læknisheimsóknir, 

þegar þeirra er þörf.  Vanræksla innifelur einnig að bregðast ekki við grundvallar 

andlegum og tilfinningalegum þörfum barnsins  (Stevenson, 2007).  

Í íslensku barnaverndarlögunum frá 2002, má sjá ýmis ákvæði úr samningi 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna, s.s. rétt barns til verndar gegn ofbeldi og 

vanrækslu, rétt til þess að fá upplýsingar, tjá sig og hafa áhrif á ákvarðanir, sem varða 

það sjálft.  Tilkoma samningsins leiddi ekki eingöngu til þess að réttindi barnsins 

styrktust, heldur varð barnið sýnilegra í vinnslu barnaverndarmála og áherslan á 

samvinnu, sem áður hafði fyrst og fremst snúið að foreldrunum, snéri nú einnig að 

barninu.  Þrátt fyrir takmörkuð ákvæði  íslenskra lagatexta um samvinnu, hafa 

barnaverndaryfirvöld nú lagt áherslu á að vinna skuli með foreldrum og börnum að 

lausn mála og hafa undirstrikað það í leiðbeiningum sínum   

(http://www.bvs.is/files/file461.pdf ). 
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Andleg og líkamleg vanræksla 

Vanræksla getur tekið á sig ýmis birtingarform.  Freydís Jóna Freysteinsdóttir, lektor í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, gerði rannsókn um þessi málefni árið 2003 og lagði 

megináherlu á vanrækslu.  Niðurstöður hennar voru, að hægt er að skipta vanrækslu 

barna niður í fjóra meginflokka: 

1) Líkamleg vanræksla.  2) Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit. 3) 

Hugræn/námsleg vanræksla.  4) Tilfinningaleg/sálræn vanræksla. 

Samkvæmt Freydísi Jónu má síðan skipta þessum flokkum niður í eftirfarandi 

undirflokka: 

Eftirlit með barni er ekki nægilegt 

Þegar forsjáraðili er til staðar en fylgist ekki  nægilega vel með barni sínu, þannig að 

það getur farið sér að voða.  Forsjáraðili hefur ekki skynjað yfirvofandi eða mögulega 

hættu barnsins og hefur þannig ekki gert fullnægjandi varúðarráðstafanir til að vernda 

barnið gegn skaða.    

Barn er skilið eftir eitt tímabundið 

Það telst til vanrækslu þegar barn er skilið eftir eitt tímabundið án eftirlits nokkurs aðila, 

t.d. á heimili eða í bifreið, þegar barnið er óhæft til að gæta sín sjálft vegna aldurs og 

þroska.  Flestir fagaðilar á þessu sviði í Bandaríkjunum telja það til vanrækslu ef börn 

sjö ára og yngri eru skilin ein eftir og börn tólf ára og yngri eru skilin eftir ein í meira en 

eina til tvær klst. á dag.  Hér á landi er hefð fyrir því að leggja áherslu á sjálfstæði í 

uppeldi barna, auk þess sem umhverfi hér á landi er mun öruggara en t.d. í 

Bandaríkjunum og virðist nokkuð algengt að þegar börn eru komin á skólaaldur, eru þau 

talin geta verið ein í stuttan tíma.  Nauðsynlegt er að meta hvert tilfelli fyrir sig, þar sem 

börn eru mjög mismunandi í þroska. 

Barn er skilið eftir hjá hæfum aðila án tímaáætlunar 

Það telst til vanrækslu þegar barn er skilið eftir hjá hæfum aðila en er ekki sótt á 

tilsettum eða umsömdum tíma,  eða ekki er ákveðið hvenær barnið verði sótt og aðili 

sem passar barnið telur sig hafa passað það óeðlilega lengi. 
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Barn er skilið eftir hjá óhæfum aðila  

Aðilar geta verið óhæfir af ýmsum ástæðum til að gæta barns.  Aðili getur t.d. verið of 

ungur, almennt viðmið gæti verið ellefu ára eða yngra.  Hann getur verið óhæfur af 

ýmsum ástæðum, t.d. sökum þess að hann er þroskaheftur, í annarlegu ástandi vegna 

áfengis- eða fíkniefnaneyslu, eða verið haldinn alvarlegum geðsjúkdómi eða krónískum 

veikindum, sem gera hann óhæfan til að annast barn 

Hugræn/námsleg vanræksla 

Hugræn vanræksla kemur fram í því að forsjáraðili örvar barn ekki nóg, talar t.d. 

takmarkað við það eða sniðgengur tækifæri til að kenna barninu hluti.  Þegar námsleg 

vanræksla á sér stað getur það komið fram í því að barn mætir illa í skóla og er komið 

niður fyrir eðlileg viðmiðunarmörk skólans um lágmarksmætingu.  Heimanámi er 

ítrekað illa sinnt, þannig að barn er ekki látið lesa, skrifa, reikna eða vinna aðra 

heimavinnu og augljóst er að barn fær ekki nægilega hvatningu og aðhald við 

heimalærdóminn.   

Tilfinningaleg/sálræn vanræksla 

Þegar forsjáraðili bregst seint og illa við tilfinningalegum þörfum barns síns, þegar það 

þarfnast umönnunar eða stuðnings, t.d. þegar ungbarn grætur eða  þegar barn þarfnast 

stuðnings foreldris vegna utanaðkomandi áfalls.  Einnig getur tilfinningaleg vanræksla 

komið fram í því að forsjáraðili svarar barni ekki ítrekað, þegar það reynir að tala við 

það.  Greinilegur skortur er á eðlilegri tengslamyndun forsjáraðila og barns.  Þegar 

tilfinningalegum þörfum barns er ekki fullnægt, sem eðlilegt er til þess að barni líði vel 

og geti þroskast eðlilega, þá á sér stað tilfinningaleg vanræksla.  Einnig ef foreldri á 

ekki samskipti við barnið á eðlilegan og nærandi hátt eða ef skortur er á eðlilegum 

tilfinningatengslum milli foreldris og barns.  Tilfinningleg vanræksla getur einnig 

komið fram í því að foreldri sniðgengur barn dags daglega.  Til dæmis gæti foreldri 

verið of upptekið af eigin vanlíðan eða vandamálum, til þess að veita barninu athygli og 

hlusta á það, þegar barnið segir foreldri sínu frá einhverju (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2000).  

Langtímarannsóknir á umönnun barna hafa einnig sýnt að næmni foreldris á þarfir 

barns og hversu fljótt foreldri er að sinna þessum þörfum,  eykur mjög líkur á því að það 

skapi traust tilfinningatengsl á milli barns og foreldris.  Slík börn upplifa sig þess 
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verðug að vera vel sinnt og upplifa traust gagnvart foreldrum sínum, sem þau yfirfæra 

síðan yfir á aðra, síðar á lífsleiðinni.  Slík börn fara einnig fljótt að skoða umhverfi sitt.  

Þau upplifa tilfinningalegt öryggi og sjálfstæði, því að þau vita að ef eitthvað ber út af, 

þá er foreldrið til staðar til þess að sinna því.  Jafnframt hafa langtímarannsóknir sýnt að 

börn, sem eiga foreldra, sem eru næmir á þarfir þeirra og sinna þeim bæði fljótt og vel, 

eru mun líklegri til að fara eftir  reglum foreldranna, þegar foreldri sér ekki til.  Talið er 

að börnin séu farin að fara eftir boðum foreldra allt niður í 20 mánaða aldur, ef þörfum 

þeirra hefur verið vel sinnt.  Aftut á móti ef þeim er ekki sinnt nægilega, eða sýndur 

nægur skilningur, eru þau líklegri til að þróa ótraust tilfinningatengsl við foreldra sína  

og þeim er hætt við að upplifa sig sem óverðug, þar sem þau vantreysta foreldrum 

sínum.  Slíkt vantraust geta þau síðan yfirfært yfir á aðra á fullorðinsárum (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2004b).  

Eldri börn krefjast minni líkamlegrar umönnunar, en þarfnast meiri hugrænnar 

örvunar frá foreldri.  Öll börn þroskast, sem þýðir að breytingar eru sífellt að eiga sér 

stað hjá barninu.  Til þess að slíkar breytingar geti farið eðlilega fram og barnið þroskist 

þar með á eðlilegan hátt, er því nauðsynlegt fyrir foreldra barnsins að stuðla að auknum 

þroska þess með örvun.  Samvinna foreldris og barns  bætir sífellt meiri þekkingu og 

færni við reynslusögu barnsins. 

Tilfinningaleg hlýja er einnig mjög mikilvæg á öllum stigum uppeldissins, frá barnæsku 

til fullorðinsára.  Hún þróast frá mikilli snertingu, þegar barnið er yngra og mikilli 

líkamlegri umönnun, sem einkennist af hlýju, út í meiri andlega hlýju í gegnum 

tilfinningalegan stuðning við barnið.  Félagsleg færni barna þróast einnig smám saman 

og er því mikilvægt fyrir foreldri að örva hana á svipaðan hátt, með því að eiga jákvæð 

og uppbyggjandi samskipti við barnið og með því að gefa barninu tækifæri til þess að 

umgangast jafnaldra, t.d. í gegnum leikskóla, skóla og tómstundir, auk jafnaldra í 

nágrenninu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000). 

 

Birtingarmyndir andlegrar vanrækslu 

Birtingamyndir andlegrar vanrækslu er m.a. að finna, þegar barni er sýnd lítilsvirðing, 

það er sett í einangrun, upplifir niðurlægingu, er jafnvel hótað, beitt einelti eða það 

upplifir algera höfnun og afskiptaleysi frá sínum nánustu. Þessi tegund ofbeldis felur í 
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sér að foreldrar eða forráðamenn eru óákveðnir í tali, reglum eða gerðum.  Þeir gera 

óraunhæfar kröfur til barnanna eða gera lítið úr þeim eða kenna þeim um það sem miður 

fer.  Það telst líka til andlegs ofbeldis ef foreldrar eða forráðamenn hafa ekki áhuga á 

því sem börnin eru að gera, hrósa þeim aldrei og eru alltaf frekar neikvæðir, kúga börnin 

og hóta þeim.  Hvað það varðar, þykir sannað að börn, sem eru þvinguð af foreldrum 

sínum til að gera eitthvað, munu ekki gera hlutina þegar foreldrarnir eru fjarstaddir. 

Þegar þannig er komið fram við börn, þ.e.a.s. að þau eru látin afskiptalaus, talað er niður 

til þeirra og  þau niðurlægð á einhvern hátt, veldur það því að þau verða feimin og 

kvíðin frekar en ofbeldisfull.  Þessi börn eiga til að fá mun skertara sjálfstraust en önnur 

börn  (Newman og Grauerholz, 2002). 

Þegar barn upplifir þannig stanslausa árás á sjálfsmynd sína, geta áhrifin orðið svo 

sterk að barnið beri þess varanlegan skaða.   Margar rannsóknir sýna að það eru sterkar 

sannanir fyrir því að langtíma vanræksla hafi  alvarlegri áhrif á einstaklinginn heldur en 

líkamlegt ofbeldi   (Miller-Perrin & Perrin, 2007). 

Talið er að skipta megi í þrennt, þeim uppeldisaðferðum, sem foreldrar eða 

forráðamenn barna nota.  Í fyrsta lagi mjög stjórnsama eða valdbjóðandi foreldra, í öðru 

lagi undanlátssama foreldra og í þriðja lagi foreldra, sem eru ákveðnir í að halda uppi 

aga, en sýna einnig hlýju og ástúð.  Tvö fyrrnefndu atriðin, þ.e. valdsboðsaðferðin og 

afskiptaleysisaðferðin, falla undir andlegt og tilfinningalegt ofbeldi.  Vegna þess að í 

fyrra tilvikinu er um að ræða algjöra stjórnsemi og mikil afskipti af barninu á öllum 

sviðum og hjá þessum foreldrum er  gjarnan líka um að ræða líkamlegar refsingar, oft 

fyrir litlar sakir.  Uppeldisaðferðir afskiptalausra foreldra falla einnig undir andlega- og 

tilfinningalega vanrækslu.  Það hefur hins vegar sýnt sig að þeim börnum líður best, 

þegar foreldrar setja þeim ákveðnar reglur til að fara eftir og sýna þeim jafnframt ástúð 

og skilning  (Newman og Grauerholz, 2002).  

Birtingarmyndir  líkamlegrar vanrækslu 

Líkamleg vanræksla felur í sér að grunnþörfum barns er ekki sinnt nægilega vel.  Það 

kemur fyrir hjá flestöllum foreldrum að það getur gleymst að senda barn með nesti í 

skólann eða eitthvað slíkt.  Yfirleitt er þó ekki talað um vanrækslu, nema þegar um 

endurtekna atburði er að ræða eða einskonar mynstur.  Þegar foreldrar senda barn t.d. 

ítrekað nestislaust í skólann og þrátt fyrir að fulltrúi skóla ræði við foreldra um að þeim 
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beri að senda barn með nesti, verður engin breyting þar á.  Þannig er um viðvarandi 

ástand að ræða, fremur en einstakan atburð eða einstaka atburði og því er í slíkum 

tilvikum um vanrækslu að ræða.   

Samkvæmt Freydísi Jónu má skipta líkamlegri vanrækslu niður í eftirfarandi 6 flokka. 

1.  Döfnunarferill. Döfnunarferill lýsir sér í alvarlegu ástandi á börnum, oftast 

undir ársgömlum.  Helstu einkenni eru þau að barnið þyngist ekki og lengist á 

við önnur börn, auk þess sem hreyfiþroski þess er langt undir meðaltals 

hreyfiþroska eðlilegra barna.   

2. Fæði er ábótavant. Forsjáraðili hefur ekki gefið barni fæði við hæfi eða nægilegt 

fæði, sem nauðsynlegt er miðað við þroska þess, heilsu og velferð.  Barn missir 

oft og ítrekað úr máltíðir og fær oft og endurtekið ekki nægilega mikinn mat og 

er svangt af þeim sökum, eða barnið vantar ítrekað nesti í skólann.  Barn getur 

jafnvel þjáðst af næringarskorti vegna of einhæfs eða næringarlauss fæðis, eða 

þjáðst af offitu þar sem foreldrar sinna ekki nægilega vel að fylgjast með 

mataræðinu. 

3. Klæðnaði er ábótavant.  Forsjáraðili hefur ekki gætt þess að barn sé klætt á 

fullnægjandi hátt fyrir heilsu þess og velferð, m.a. samkvæmt veðri.  Einnig ef 

fatnaður barnsins  er of lítill eða of stór og veldur barninu óþægindum. 

4. Hreinlæti er ábótavant. Forsjáraðili hefur ekki gætt þess að hreinlæti barnsins sé 

fullnægjandi fyrir heilsu þess og velferð.  Hreinlæti er alvarlega ábótavant, ef að 

barn er baðað svo sjaldan að það lykti  og þegar barn er ekki tannburstað 

reglulega og  fatnaður barns er  endurtekið mjög óhreinn. 

5. Húsnæði getur verið ófullnægjandi t.d. vegna skorts á hita, hreinlæti eða 

nauðsynlegum tækjakosti. 

6. Heilbrigðisþjónustu er ábótavant. Forsjáraðili bregst skyldu sinni til að veita 

barninu aðgang að fullnægjandi heilbrigðisþjónustu, sem barnið þarf á að halda 

fyrir heilsu þess og velferð.   

Forsjáraðili getur brugðist skyldu sinni til að veita barni nauðsynlega umsjón og eftirlit.  

Þá er öryggi barns og velferð í hættu.  Þetta á við þegar barnið hefur ekki líkamlega, 

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

aðstæðunum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000). 
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Umfang vanrækslu 

Tölulegar upplýsingar undanfarinna ára sýna aukinn fjölda tilkynninga vegna ofbeldis 

gegn börnum á Íslandi. Hvort umfang og eðli þeirra mála, sem eru til vinnslu hjá 

barnaverndaryfirvöldum hafi breyst á undanförnum árum hefur hins vegar ekki verið 

kannað.  Rannsóknir og yfirsýn vantar yfir ýmsa þætti barnaverndar, s. s. umfang 

vanrækslu og hvernig úrræði reynast.  Ekki liggja heldur fyrir upplýsingar um það á 

hvern hátt sveitarfélög landsins hafi brugðist við fjölgun barnaverndartilkynninga. Í ljósi 

þessa þykir ástæða til að kanna umfang barnaverndarmála hér á landi og í kjölfarið skuli 

metið hvort setja þurfi viðmið um það hversu mörg barnaverndarmál starfsmenn væru 

með til vinnslu hverju sinni (Anni G. Haugen, 2007).  

Vitað er að vanræksla á börnum er umfangsmest af öllum skráðum tilkynningum 

um ofbeldi á börnum í Bandaríkjunum,  og er um 60 % (Hildiard og Wolfe, 2007). 

Olive Stevenson prófessor við Nottingham-háskóla á Bretlandi (2007), segir að 

frá árinu 1998, hafi  orðið miklar breytingar í stefnu og framkvæmd allra 

barnaverndarmála þar í landi, vegna aukinna tilkynninga um vanrækslu.  Einnig hefur 

mikil aukning verið í að koma börnum fyrir á fósturheimilum, vegna vanrækslu og 

aðstæðna vanræktra barna og fjölskyldna þeirra.  Stevenson segir ástæðu til að hafa 

alvarlegar áhyggjur varðandi aukningu vanrækslu í tölfræðilegum upplýsingum frá 

barnaverndaryfirvöldum.  Tölur á milli áranna 2001 og 2004, sýna að mál vanræktra 

barna var mun hærra en annarra flokka ofbeldis.  Þau höfðu verið stöðug í 41% fyrir 

vanrækslu, 19% fyrir líkamlegt ofbeldi, 18% fyrir tilfinningalegt ofbeldi og 9% fyrir 

kynferðislegt ofbeldi.  Af þessum tölum má ráða að í Englandi og Wales hafi árið 2004, 

verið um 11.000 börn, sem voru alvarlega vanrækt (Stevenson, 2007).  

 

Orsakir vanrækslu og áhættuþættir  

Stórir áhættuþættir vanrækslu eru m.a. hvaða fyrirmyndir foreldrarnir sjálfir höfðu í 

æsku, áfengis- og/eða fíkniefnaneysla, félagslegur arfur, bágur efnahagur foreldra og 

forráðamanna, atvinnuleysi og félagsleg einangrun, líkamleg og/eða andleg veikindi og 

takmarkaður frítími (Eitzen & Zinn, 2003). 

Newman og Grauerholz hafa einnig rannsakað nokkuð vel helstu áhættuþætti og 

orsakir heimilisofbeldis og fundu einnig út áberandi mynstur á milli þess hvernig 
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gerendur ofbeldis upplifðu sína eigin barnæsku og hvernig þeir virðast endurtaka 

reynslu sína og þekkingu til  sinna eigin barna.  Þó að það sé ekki undantekningalaust, 

þá virðist, sem  flestir gerendur  heimilisofbeldis, hafi sjálfir verið fórnarlömb í æsku 

(Newman og Grauerholz, 2002). 

Kanadísk rannsókn á vanrækslu á börnum, gerð árið 2005, styður þetta og sýndi 

fram á að þær rannsóknir, sem gerðar hafa verið um þetta efni, sýna vitsmunalegan 

mismun foreldra, sem beita börn vanrækslu og hinna, sem gera það ekki.  Til dæmis 

hafa foreldrar sem vanrækja börnin sín, síður jákvæðan skilning á þeim, minni þekkingu 

á umönnun þeirra og meiri óviðeigandi, óraunsærri og neikvæðri væntingum til barna 

sinna (Hildiard og Wolfe, 2007). 

Margir foreldrar sem sýna barni/börnum sínum vanrækslu, eiga við áfengis- 

og/eða eiturlyfjavandsamál að stríða.  Þegar þannig er komið fyrir fólki, sér það börn sín 

oft ekki eins og börn og vænta þess vegna,  að börnin sýni meiri  sjálfstjórn og ábyrgð, 

en foreldrarnir eru sjálfir færir um að sýna, sem leiðir til vonbrigða, reiði og stundum 

ofbeldis.  Sérfræðingar telja þó að það eigi aðeins við um minnihluta gerenda (Newman 

og Grauerholz, 2002). 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir segir í grein sinni að rannsóknir, sem flestar eru 

gerðar í Bandaríkjunum, hafi sýnt að ýmsir þættir auka líkur á því að börn geti verið 

beitt ofbeldi eða vanrækslu, auk foreldranna og að aðrir þættir draga jafnframt úr líkum 

á því.  Áhættuþættirnir hafa verið greindir í fimm flokka sem tengjast foreldrum, 

börnunum, fjölskyldunni, samfélaginu og menningunni sem þau lifa í (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2000). 

Samkvæmt Feydísi Jónu, eru þessir fimm þættir, eftirfarandi: 

Þættir sem tengjast foreldrunum 

Þrátt fyrir að ofbeldi og vanræksla barna hafi átt sér stað í gegnum aldirnar, varð það 

ekki að umhugsunarefni félagsvísindanna fyrr en snemma á sjöunda áratug 20. aldar.  Í 

fyrstu var talið að orsök slíks væri eingöngu að finna hjá foreldrunum.  Áhættuþættir, 

sem tengjast foreldrunum eru þó ennþá taldir vega þungt í ofbeldi og vanrækslu barna.  

Má þar nefna óhóflega áfengisneyslu eða fíkniefnaneyslu foreldra, þunglyndi eða önnur 

geðræn vandkvæði, greindarskort og skort á samúðar- og/eða ástúðartilfinningum. 
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Þættir sem tengjast börnum 

Seint á sjöunda áratugnum komu fram hugmyndir um áhrif barnanna sjálfra á líkur þess 

að verða beitt ofbeldi eða vanrækslu.  Jafnframt á sameiginleg áhrif foreldra og barna. 

Til dæmis eru fyrirburar taldir vera í meiri hættu en önnur börn, einnig fötluð börn eða 

börn með einhverskonar sérþarfir eða hegðunarvandamál.  Ef foreldrarnr stríða við 

vandamál, sem eru í andhverfu við vandamál barnsins, aukast líkurnar ennþá meira á 

ofbeldi eða vanrækslu.  Má þar nefna að ef foreldri er þunglynt en barn ofvirkt, er hætt 

við að foreldrið skynji barnið sem ennþá erfiðara en það í rauninni er. 

Þættir sem tengjast fjölskyldunni 

Komið hefur fram að tilteknir þættir í fjölskyldum eru tengdir ofbeldi og vanrækslu 

barna.  Má þar helst nefna spennu eða ofbeldi milli foreldranna, sem einn stærsta 

áhættuþáttinn.   Jafnframt hefur óstöðugleiki í fjölskyldum verið tengdur við ofbeldi og 

vanrækslu,  Má þar nefna þegar foreldri á í mörgum stuttum og óstöðugum 

ástarsamböndum, eða mikil óregla er á heimilishaldi og matmálstímum. 

Lýðfræðilegir þættir og samfélagslegir þættir 

Mikil gagnrýni kom fram á áttunda áratugnum á það að einblína einungis á foreldra, 

börn og fjölskyldur sem orsakaþætti ofbeldis og vanrækslu og bent á að aðrir þættir 

tengdir samfélaginu skiptu einnig máli.  Ýmsar rannsóknir hafa stutt þá hugmynd.  Fram 

hefur komið að fátækt er einn stærsti áhættuþátturinn hvað varðar samfélagsþætti.  

Atvinnuleysi og félagsleg einangrun eru einnig miklir samfélagslegir áhættuþættir.  

Helstu lýðfræðilegir áhættuþættir eru hins vegar ungur aldur foreldra og lítil menntun.  

Einnig eru börn einstæðra foreldra og börn í stjúpfjölskyldum í meiri hættu að verða 

fyrir ofbeldi og vanrækslu en börn í kjarnafjölskyldum.  Jafnframt hefur komið fram 

aukin hætta á ofbeldi og vanrækslu barna í barnmörgum fjölskyldum. 

Menningarlegir þættir 

Hugmyndafræði hverrar menningar endurspeglast í reglum og lögum, sem stofnanir 

vinna eftir og þar á meðal menningarleg viðhorf til barna og foreldra þeirra.  

Mismunandi er á milli þjóða hversu mikinn forgang börn og umönnun þeirra hlýtur í 

þjóðfélaginu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000). 
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Samspil áhættuþátta og þátta sem draga úr áhættu á vanrækslu barna 

Sýnt hefur verið fram á að ofantaldir flokkar áhættuþátta auka líkur á ofbeldi og 

vanrækslu barna.  Því fleiri áhættuþættir, því meiri líkur eru á að barn verði fyrir ofbeldi 

og vanrækslu.  Hins vegar eru ýmsir þættir til sem draga úr líkum á ofbeldi og 

vanrækslu barna og eru því verndandi þættir. Verndandi þættir geta bæði verið 

formlegir og óformlegir.  Dæmi um formlega verndandi þætti eru fjárhagslegur 

stuðningur við barnafjölskyldur, t.d. fæðingarorlof og barnabætur.  Meðlag og 

mæðra/feðralaun er jafnframt sérstakur stuðningur fyrir einstæða foreldra.  Leikskólar 

eru dæmi um formlegan verndandi þátt, þar sem afar krefjandi getur verið fyrir foreldra 

að annast börn allan sólarhringinn, auk þess sem þeir gera foreldrum kleift að stunda 

vinnu og afla tekna.  Hins vegar eru óformlegir verndandi þættir einnig mjög mikilvægir 

í að draga úr hættu á ofbeldi og vanrækslu.  Dæmi um óformlega verndandi þætti er 

stuðningur frá fjölskyldu og vinum, t.d. tilfinningalegur stuðningur og barnapössun. 

Þannig getur ungt einstætt foreldri, sem á við þunglyndi að stríða og er með lágar tekjur, 

verið í áhættu að vanrækja barn sitt eða beita það ofbeldi.  Ef það hefur hins vegar 

leikskólapláss fyrir barnið og nýtur stuðnings fjölskyldu og vina, dregur það mjög úr 

áhættunni (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000). 

Afleiðingar vanrækslu 

Eins og komið hefur fram, geta afleiðingar vanrækslu á börn verið margvíslegar.  Þeim 

hefur verið skipt niður í tvo meginflokka, innhverf vandamál og úthverf vandamál. 

Dæmi um innhverf vandamál eru þunglyndi og kvíði, en dæmi um úthverf vandamál eru 

hegðunarvandamál.  Algengara er að úthverf vandamál komi fram hjá drengjum, en að 

innhverf vandamál birtist hjá stúlkum.  Jafnframt er algengara að drengir fái aðstoð en 

stúlkur, þar sem vandamál þeirra eru sýnilegri en stúlkna.   

Langtímaáhrif ofbeldis og vanrækslu geta komið fram á ýmsan hátt, t.d. geta áhrifin 

komið fram í langvarandi þunglyndi eða kvíða, áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu og 

persónuleikatruflunum.  Bandarískar rannsóknir sýna einnig að í um 30% tilfella 

endurtaka foreldrar ofbeldi eða vanrækslu á eigin börnum, sem birtist þá ekki endilega í 

sömu mynd og hjá þeim sjálfum.  En þeir foreldrar, sem hafa verið beittir ofbeldi eða 

vanrækslu í æsku, eru ekki eins líklegir til að endurtaka það með eigin börn, ef þeir 

gagnrýna eigið uppeldi og eru ósáttir við gildi foreldra sinna, hafa verið í sálrænni 
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meðferð, gengið vel í skóla, bæði í námi og félagslega og hafa skipulagt líf sitt t.d. með 

tilliti til makavals og atvinnu  (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000).  

Newman og Grauerholz hafa komist að sömu niðurstöðu um afleiðingar 

vanrækslu á börnum.  Þær geta komið fram sem hegðunarvandamál, valdið 

vanmetakennd, kvíða og margskonar vanlíðan, oft fram á fullorðinsár, sem þá brýst 

stundum út í afbrotum hjá körlum, en konur lenda oftar á braut sálrænna vandamála, 

sem fara oft hljóðar, vegna þess að afleiðingar vanrækslunnar hjá þeim eru ekki eins 

sýnilegar og hjá körlum  (Newman og Grauerholz, 2002). 

Til að átta sig betur á þeim afleiðingum, sem vanræksla getur haft í för með sér á 

barn, ber að nefna nokkur atriði.  Þessi birtingarform eru m.a: 

1.  Lágt sjálfsmat, þ.e. að einstaklingurinn hefur litla trú á getu sinni og möguleikum 

í lífinu. 

      2.  Kvíði af engu eða litlu tilefni, eða vegna þess sem koma skal í framtíðinni. 

3.  Þunglyndi sem lýsir sér í vonleysi og uppgjöf. 

4.  Sjálfsvígshugleiðingar eða jafnvel sjálfsvíg. 

5.  Áfengis- og fíkniefnaneysla notuð til að deyfa og afneita tilfinningum. 

6.  Nándarhræðsla vegna ótta um að upplifa enn á ný höfnun. 

7. Einangrun vegna þess að þau þora ekki að bjóða heim vinum sínum eða félögum 

vegna óvissu um hvað taki á móti þeim (Miller-Perrin, Perrin, 2007). 

Sigrún Sigurðardóttir hjúkrunarfræðingur flutti erindi um rannsókn sína 

„Kynferðisleg misnotkun og önnur sálræn áföll í æsku og áhrif þeirra á heilsufar og 

líðan kvenna“, í málstofu  í kynjafræðum árið 2007.  Rannsókn hennar var 

meistaraprófsverkefni og niðurstöðurnar sýna að sálræn áföll í æsku, eins og 

kynferðisleg misnotkun og annað ofbeldi, hafa mjög alvarlegar afleiðingar, langt fram 

eftir ævinni.    Allar konurnar sem tóku þátt í rannsókninni, áttu við margþætt líkamleg 

vandamál að stríða í æsku, sem voru aldrei tengd við sálræn áföll þeirra.  Þær gengu á 

milli lækna á fullorðinsárum, en fengu aldrei sjúkdómsgreiningu eða stuðning, en nóg af 

verkja-, róandi-, þunglyndis- eða svefnlyfjum.  Þær voru allar með þunglyndi eða kvíða, 

voru með sjálfseyðingarkvöt og sjálfsvígshugsanir og einnig sjálfsfyrirlitningu og fannst 

þær ekkert gott eiga skilið (Sigrún Sigurðardóttir, 2007). 

Í rannsókn, sem Call og félagar gerðu við háskólann í Seattle (2007), um skömm 

og sektarkennd, sem afleiðingar andlegrar vanrækslu, kom m.a. fram að fjölskyldan 
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hefur mest áhrif á þroska barna í uppvexti þeirra og er oftast mesti áhrifavaldurinn á þau 

boð sem börnin fá, sögð og ósögð, því oft eru þau gefin í skyn með svipbrigðum, hvað 

er álitið gott eða slæmt og hvað er rétt eða röng hegðun.  Í rannsókn þeirra kom fram að 

samverkandi áhrif ofbeldishegðunar foreldra í garð barna sinna geti einnig verið orsök 

þess að viðkomandi börn upplifi einnig skömm á fullorðinsárum og/eða sektarkennd. 

Skömm hefur verið skilgreind, sem neikvætt gildismat (tilfinning), sem hefur áhrif á 

sjálfið og fylgir oft í kjölfarið á óæskilegri hegðun og framkomu.  Þegar einstaklingur 

upplifir skömm, þá hafnar hann sjálfum sér í mati, sem gæti verið yfirlýsing „ég sjálfur 

er vond/ur“.   Rannsóknir staðfesta að hin sterka tilfinning um smæð, vöntun og að vera 

einskis virði, fylgi hinni neikvæðu upplifun af skömm, jafnhliða því að vilja hverfa í 

burtu og verða óséður af öðrum.  Samsvarandi afleiðingar þannig tilfinninga er lélegt 

sjálfsmat. 

Hins vegar, þegar einstaklingur upplifir sektarkennd, er hann vitrænt fær um að greina í 

sundur sjálfið og hegðunina og gildismatið er bundið við hina röngu hegðun.  

Einstaklingurinn hafnar heldur ekki sjálfum sér, eins og oft þegar hann upplifir skömm, 

heldur hafnar hann hegðun sinni og hans yfirlýsing gæti verið „hegðun mín er röng“.  

Þó að sjálfið sé tiltölulega óskaddað við að upplifa sektarkennd, er hún ekki þægileg 

tilfinning.  Upplifunin af iðrun í sambland við sektarkennd, sem getur leitt hinn 

sektarfulla einstakling til að bæta hegðun sína á uppbyggjandi hátt sem endurgjald og 

sátt.  Fyrri rannsóknir hafa þannig sýnt að óæskilegar uppeldisaðferðir foreldra, geti 

verið orsök þess að börn finni til skammar eða sektarkenndar.  Tilhneigingin til að 

upplifa skammartilfinningu hefur verið rakin til endurtekinnar neikvæðrar gagnrýni 

foreldra í æsku og við atburði tilfinningalegrar áníðslu og misnotkunar frá foreldrum 

(Call og fl., 2007). 

Stevenson hefur einnig rannsakað og komist að því að vanræksla hefur alvarlegar 

afleiðingar á hæfileika barna til að mynda tengsl við aðra og hefur einnig mikil áhrif á 

þroska þeirra og vöxt.  Varanleg vanræksla getur einnig leitt til varanlegrar skemmdar á 

heilsu og þroska og langtíma erfiðleika með félagslega hegðun, samskipti og 

námshæfileika.  Vanrækt börn upplifa einnig lélegt sjálfsmat, finnast þau ekki vera 

elskuð og eru einangruð.  Vanræksla getur einnig, í öfgafullum tilfellum, endað með 

dauða (smb. sjálfsvígshugsanir).  Hversu lengi afleiðingarnar vara, fer eftir því hversu 

vanrækslan hefur staðið lengi, aldri barnsins og hversu margvíslega vanrækslu barnið 
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hefur upplifað.  Á síðustu árum, hefur orðið mikil framför á skilningi á þroska og þróun 

heilans hjá ungabörnum og börnum.  Þetta varpar skírara ljósi á áhrif langtíma 

vanrækslu, sérstaklega á mikilvægi örvunar á þroska barna.  Öll „varanleg mistök“ við 

þroska barna hafa viðvarandi tilfinningalegar afleiðingar (Stevenson, 2007). 

 

Afskipti yfirvalda og úrlausnir 

Erlendar rannsóknir,  hafa sýnt að stundum er erfitt  að meta hvenær um vanrækslu sé 

að ræða.  Ástæðurnar eru margar, eins og t.d. hvað telst viðunandi umönnun og hversu 

gildishlaðið hugtakið vanræksla er.  Í vinnu með vanrækslu, sakna 

barnaverndarstarfsmenn þess oft að hafa ekki eitthvað eitt ákveðið atriði, sem hægt er að 

benda á, eins og gjarnan er í málum, þar sem líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi hefur 

verið beitt, á meðan vanrækslan er oftast langvarandi, krefst vinnu yfir langan tíma og 

afleiðingar vanrækslunnar koma ekki endilega strax í ljós.  

Barnaverndarstarfsmennirnir, sem eru í sambandi við fjölskylduna í marga mánuði og 

jafnvel ár, geta líka „dregist inn í“ vonleysi og hjálparleysi fjölskyldunnar og 

vanrækslan verður hluti af umhverfinu, sem þeir hætta að bregðast nógu vel við.  Hjá 

starfsmönnunum, sem stanslaust eru að takast á við erfið barnaverndarmál er líka hætta 

á að þröskuldurinn gagnvart vandamálunum hækki og það, sem áður var skilgreint, sem 

vanræksla sé það ekki lengur og því sé ekki brugðist við  (Anni G. Haugen, 2004). 

Í barnaverndarlögum á Íslandi er ekki að finna nákvæma skilgreiningu á því hvað 

er barnaverndarmál.  Markmið laganna er að tryggja að börn, sem búa við óviðunandi 

aðstæður eða börn, sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu, fái nauðsynlega aðstoð og 

þessi atriði eru síðan undirstrikuð í lagaákvæðum um tilkynningarskyldu.  Í handbók 

Barnaverndarstofu, sem gefin var út með eldri lögum, er ekki að finna neinar skýrari 

skilgreiningar.  Hvenær aðstæður eru óviðunandi eða hvenær beri að hefja könnun, 

verður því að meta í hverju einstöku tilviki. 

Enn liggja ekki fyrir viðamiklar rannsóknir hér á landi á því hvernig börnum, sem 

komið hefur verið í fóstur reiðir af eða hvað það er, sem gerir fósturráðstöfun að góðri 

eða slæmri lausn fyrir börn.    

Í könnun, sem Gallup gerði fyrir Barnaverndarstofu árið 2001, um líðan barna sem 

komið hafði verið fyrir í fóstur, kemur fram að 91% þeirra fósturbarna, sem rætt var við, 
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töldu sér líða betur nú en þegar þau fóru í fóstur og 89% telja að þau væru ver stödd nú, 

ef að þau hefðu ekki farið í fóstur.  Einnig kom fram að fósturbörnin, sem tóku þátt í 

rannsókninni töldu það jákvæðasta við að fara í fóstur, vera tækifæri til betra lífs og að 

þau hafi fengið ástúð, öryggi og umönnun.  Neikvæðustu þættina töldu þau vera að 

missa samband við kynforeldra sína, aðskilnaðinn og að kynnast ekki kynættingjum 

(Anni G. Haugen, 2004).  

Helstu niðurstöður rannsóknar Anni í norrænni samanburðarrannsókn um 

barnaverndarmál sem gerð var árið 2001 og 2002 eru: 

Tillögur um að börn fái stuðning utan heimilis koma, þegar börnin eru orðin eldri og 

vandinn meiri og langvarandi.  Helstu rökin fyrir því að börnin eigi að fara af heimili 

sínu eru að stuðningurm sem veittur hefur verið hefur ekki skilað árangri, foreldrar ráða 

ekki við vandann og börnin þurfa að komast í annað umhverfi og kynnast öðrum 

aðstæðum.  Þegar verið er að fjalla um yngri börnin er hugmyndin að þau fari í fóstur á 

annað heimili, en hins vegar er oftar lagt til að eldri börnin fari á stofnun.  

Frekar er lagt til að yngri börnin fari í fóstur og það fer eftir vanda foreldranna hvort 

verið er að hugsa um tímabundið eða varanlegt fóstur.  Þannig er frekar lagt til 

tímabundið fóstur fyrir barn, þar sem vandi foreldris er áfengisneysla, en hins vegar er 

hugsað um varanlegt fóstur þar sem vandinn tengist þroskahömlun foreldris eða 

vanrækslu (Anni G. Haugen, 2004). 

Samhliða breyttum hugmyndum um lýðræðislega þátttöku notenda 

hjálparkerfisins í samfélaginu, hafa hugmyndir um börn og réttindi þeirra aukist, m.a. 

með hliðsjón af ákvæðum í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins.  Innan 

barnaverndarkerfisins hafa þessir straumar m.a. orðið sýnilegir í tveimur ólíkum 

stefnum.  Annars vegar er lögð megin áhersla á að vernda barnið og hins vegar er miðað 

að því að efla og styrkja fjölskyldur, sem eiga undir högg að sækja.  Þegar áherslan er 

lögð á að vernda, er horft á barnið í ljósi þess að það er viðkvæmt og hættir til að verða 

beitt ofbeldi og vanrækslu.  Barnaverndarkerfið einblínir þá á foreldra og umönnun 

barnsins, en lítur á barnið, sem óvirkan þolanda.  Þegar áherslan er á að efla og styrkja 

einstaklingana er hins vegar horft á barnið og fjölskylduna, sem virka einstaklinga, sem 

undirstrikar rétt þeirra til að taka þátt og leggja á ráðin um þau afskipti, sem talin eru 

nauðsynleg.  Samvinna við börn og foreldra í barnaverndarstarfi er mikilvæg og oft 

forsenda þess að takist að vinna að breytingum á umönnun og aðbúnaði barna.  
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Samvinnan þarf að eiga sér stað á öllum stigum málsins, þ.e. við könnun mála, við gerð 

áætlunar um meðferð máls, við val á stuðningsúrræðum og þegar meta á hvort sú aðstoð 

sem veitt hefur verið hafi skilað viðunandi árangri.  Í íslenskum barnaverndarlögum 

hafa hugmyndir um þátttöku og samstarf við foreldra og börn vaxið smám saman.  

Núgildandi barnaverndarlög eru frá 2002 og í þeim eru nokkrar greinar, sem sérstaklega 

varða samvinnu við börn og foreldra (Anni G. Haugen, 2007). 

Í Bretlandi eru sérfræðingar  einnig sammála um að vanræksla, sem ein hlið 

ofbeldis, sé ekki meðhöndluð á fullnægjandi hátt af barnaverndaryfirvöldum, enda er 

framkvæmd barnaverndaryfirvalda þar ekki fullnægjandi.  Aðgerðar- og varnaráætlanir 

þeirra áorka minna en fyrir líkamlegt ofbeldi gegn börnum (Stevenson, 2007). 

Segja má að grunnhugmyndirnar í íslensku barnaverndarlögunum byggi á því að 

börn eigi rétt á sérstakri vernd og umönnun og að þau skuli njóta réttinda í samræmi við 

aldur og þroska.  Þetta er að finna í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna svo og í 

mörgum öðrum mannréttindayfirlýsingum.  Foreldrum ber að gegna forsjár- og 

uppeldisskyldum eftir því, sem best hentar hag barnanna og þörfum og þeir skulu sýna 

börnum sínum umhyggju og nærfærni.  Lögð er áhersla á að þeir beiti umræðum og 

leiðbeiningum í uppeldisstarfi og ekki líkamlegum refsingum.  Öll börn skulu búa við 

viðunandi aðstæður og barnaverndarnefnd ber ábyrgð á því að börn, sem yfirvöld hafa 

afskipti af séu þannig.  Börn í sérstökum vanda skulu fá aðstoð.  Hér er annars vegar átt 

við börn, sem þolendur vanrækslu og ofbeldis og hins vegar börn, sem stofna heilsu 

sinni og þroska í hættu með eigin háttsemi.  Til að ná markmiðum laganna skal 

barnaverndarnefnd stuðla að því að styrkja uppeldishlutverk fjölskyldunnar.  Fjölskylda 

barnsins gegnir þannig mikilvægu hlutverki í öllu starfi barnaverndarnefndanna, sem 

miðar að því að skapa þær aðstæður innan fjölskyldna að umönnun og aðbúnaður 

barnsins verði viðunandi.  Í þessu felst jafnframt það almenna sjónarmið að hagsmunir 

barna séu alla jafna best tryggðir með því að þau alist upp hjá eigin fjölskyldu og að 

stöðugleiki ríki í uppvexti þeirra  (Anni G. Haugen, 2004). 

Nefnd, sem dómsmálaráðherra skipaði, um forvarnir gegn heimilisofbeldi árið 

1998, benti á að mörg úrræði, sem lögð voru til í skýrslu ráðherrans, geti komið börnum 

til góða, en lýsti jafnframt þeirri skoðun að þörf sé heildstæðrar rannsóknar á tíðni 

ofbeldis- og kynferðisbrota gegn börnum og meðferð slíkra mála, hvort sem þau verða 

innan veggja heimilisins eða utan.  Mælt var með að ráðist verði í gerð rannsóknar á  
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landsvísu um andlegt og líkamlegt ofbeldi gegn börnum sem og kynferðisbrot gegn 

þeim. 

Síðla árs 2005 var síðan stofnað Rannsóknarsetur um barna-og fjölskylduvernd við  

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. Voru félagsmálaráðuneytið og heilbrigðis-og  

tryggingamálaráðuneytið meðal stofnenda setursins. Rannsóknir varðandi ofbeldi á 

börnum hér á landi eru fáar en slíkar rannsóknir geta gefið vísbendingar um hvar þörf sé 

styrkingar og úrbóta.  

Rannsóknarsetrið lagði til að gerð yrði rannsókn á landsvísu um andlegt og líkamlegt 

ofbeldi gegn börnum. Einnig verði á sama hátt rannsökuð kynferðisbrot gegn börnum. 

Rannsóknin takmarkist ekki við umfang ofbeldisins heldur verði áhættuþættir og 

afleiðingar ofbeldisins meginviðfangsefni rannsóknarinnar. Auk þess verði kannaður 

árangur þeirra úrræða, sem í boði eru fyrir þennan hóp barna og eftir atvikum þróuð 

frekari úrræði.   

Jóhanna Sigurðardóttir, núverandi félags- og tryggingamálaráðherra, lagði síðan fram 

metnaðarfulla framkvæmdaáætlun í barnaverndarmálum snemma á árinu 2008. Hún 

snýst um endurskoðun á barnaverndarlögunum um það hvernig stjórnvöld hyggjast 

beita sér gegn heimilisofbeldi gegn börnum, andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu.  Þar 

segir m.a. að auka skuli fyrirbyggjandi aðgerðir, sem stuðla að opinni umræðu um 

ofbeldi gegn börnum og viðhorfsbreytingum í þjóðfélaginu.  Meginatriði áætlunarinnar 

eru fimm talsins; að efla barnaverndarstarf á vegum félags- og 

tryggingamálaráðuneytisins, efla barnaverndarstarf á vegum Barnaverndarstofu, efla 

þjónustu Barnaverndarstofu, bæta hæfni, getu og þekkingu starfsfólks 

Barnaverndarstofu og hámarka nýtingu og virðisauka fjármuna, sem lagðir eru til 

stofnunarinnar.  Einnig verður unnið að því að tryggja nauðsynlegt fjármagn til 

málaflokksins.  Meðal rannsóknarverkefna eru að gera rannsókn um líkamlegt ofbeldi á 

börnum á Íslandi og fjölda tilkynninga sem leiða til könnunar hjá barnaverndarnefndum 

og athugun á vímuefnaneyslu og greiningum barna á Stuðlum.  Einnig á að efla 

þjónustu Barnaverndarstofu þannig að hún verði markvissari, aðgengilegri og skjótari.  Í 

þann flokk falla ný meðferðarúrræði,  s.s. fjölþáttameðferð (MST), 

fjölþáttameðferðarfóstur og foreldrafærniþjálfun.  Sérfræðingur verður fenginn til að 

meta árangur af meðferðarstarfi eins til tveggja meðferðarheimila og leitað verður eftir 

ábendingum um breytingar á meðferð og starfsrækslu Einnig skal efla eftirlitsskyldu 
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Barnaverndarstofu með störfum barnaverndarnefnda,   með því að kalla eftir 

upplýsingum um málsmeðferð og málshraða ársfjórðungslega. Ábyrgðaraðili 

aðgerðaráætlunarinnar er Félagsmálaráðuneytið og tímarammi er áætlaður til ársloka 

2011 (http://www.felagsmalaraduneyti.is/media/acrobat-skjol/Adgerdaaetlun.PDF). 

Meðal þess, sem félagsmálaráðherra lagði  til, var að efla þyrfti og þróa samvinnu 

við sveitarfélögin um barnaverndarstarf og einnig  að efla barnavernd og ein leið til þess 

væri foreldrafærniþjálfun.  Er það vel, enda afar mikilvægt að foreldrar geti brugðist við 

merkjum um líðan og e.t.v. hegðunarerfiðleika barna sinna.  Horft er til þróunarstarfs 

sem unnið hefur verið hjá Hafnarfjarðarbæ og sýnt góðan árangur.  Stefnt er að því að 

Barnaverndarstofa í samvinnu við fræðslusvið Hafnarfjarðarbæjar muni gera áætlun um 

innleiðingu aðgerðarinnar á landsvísu og árið 2010 standi foreldrafærniþjálfun til boða.   

Reiknað er með að tekið verði upp samstarf við heilsugæslustöðvar og félagsþjónustu 

sveitarfélaga til að hrinda verkefninu í framkvæmd.  Áætlun um framkvæmdina og 

kostnaðaráætlun mun hins vegar ekki liggja fyrir fyrr en í árslok 2009.  Ljóst er af 

framkvæmdaráætluninni,  að ýmislegt stendur til þegar kemur að barnavernd.  Mikið 

verk er að vinna og hlutverk sveitarfélaganna er stórt og verkefnin viðamikil.  Einna 

mikilvægast er að vinna endurmat á starfsmannaþörf barnaverndarnefnda, enda vinna 

starfsmenn þeirra krefjandi starf og gera þarf öllum foreldrum/forráðamönnum á Íslandi 

grein fyrir afleiðingum ofbeldis. Vegna fjölþjóðlegs samfélags á Íslandi þykir rétt að 

fræðsluefni til foreldra/forráðamanna sé á fleiri tungumálum en íslensku. Þessari áætlun 

var lokið í september 2008 á vegum félagsmálaráðuneytisins með því að gefinn var út 

bæklingur bæði á íslensku og erlendum tungumálum um afleiðingar ofbeldis gegn 

börnum og var honum dreift sem víðast og kynntur á opinberum vettvangi.  Einnig er 

kveðið á um tilkynningaskyldu almennings og þeirra, sem afskipti hafa af börnum í 

námi og starfi, verði þeir varir við ofbeldi af einhverju tagi (Andri Karl Elínarson-

Ásgeirsson, 2008). 

 

Skilgreiningar- og flokkunarkerfi barnaverndarstarfsmanna 

Almenn umræða um barnavernd og það sem í henni felst hefur verið lítil hér á landi.  

Fyrstu barnaverndarlögin voru samþykkt hér á landi árið 1932, allnokkru eftir að 

nágrannaþjóðir okkar höfðu samþykkt svipuð lög.  Norðmenn samþykktu t.d. fyrstir 
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þjóða barnaverndarlög árið 1896.  Lögin hér á landi voru síðan endurskoðuð og ný lög 

samþykkt árin 1947, 1966, 1992 og veigamiklar breytingar gerðar á þeim árið 1995, en 

núgildandi lög eru frá 2002 (Anni G. Haugen, 2004). 

Þrátt fyrir að um tvo meginflokka í barnaverndarlögum og nokkra undirflokka sé 

að ræða undir hvorum flokki, er ljóst að afar mismunandi er milli sveitarfélaga og 

jafnvel milli einstakra barnaverndarstarfsmanna hvort og hvernig misbrestur á uppeldi 

barna er skilgreint í einstökum tilfellum.  Það má sjá af því að hlutfall barnaverndarmála 

er mismunandi, ekki bara á milli landshluta, heldur einnig milli bæjarfélaga á sama 

landshluta.  Mikilvægt er að betra samræmi sé á milli sveitarfélaga í þessu efni og að 

tekið sé á svipuðum málum með sama hætti.  Til þess að af því geti orðið er nákvæmt 

skilgreiningar- og flokkunarkerfi nauðsynlegt vinnutæki fyrir barnaverndarstarfsmenn.  

Því er afar brýnt að skerpa á skilgreiningum og flokkun á misbresti á uppeldi barna og 

auka samræmi í skilgreiningum.  Slíkt hefði væntanlega í för með sér að:  1) Misbrestur 

og markmið yrðu skýrari bæði fyrir barnaverndarstarfsmenn og foreldra.  2) Skýrari 

vinnubrögð eru líklegri til að leiða til betri málsmeðferðar, sem er sérstaklega mikilvægt 

þegar mál fara fyrir dóm.  3) Aukið samræmi yrði milli sveitarfélaga innanlands, sem 

myndi gera samanburð milli sveitarfélaga raunhæfari og auknar forsendur yrðu til að 

bera saman fjölda og tegund barnaverndarmála á Íslandi við önnur lönd.  4) Mun 

auðveldara yrði að vinna rannsóknir á sviði barnaverndar, ef um nákvæmari 

skilgreiningar og flokkanir væri að ræða og betra samræmi á milli sveitarfélaga.  En 

rannsóknir á sviði barnaverndar ættu að hafa áhrif á þau úrræði sem í boði eru í vinnslu 

barnaverndarmála (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004b). 

 

Íslenskar og samnorrænar rannsóknir  

Rannsóknir á sviði barnaverndar á Íslandi eru fáar, þrátt fyrir að margir hafi lagt stund á 

rannsóknir um börn, hegðun þeirra, fjölskyldumál og fleira.  Þær rannsóknir, sem fyrir 

liggja frá því á síðustu áratugum eru fyrst og fremst gerðar af fólki, sem hefur unnið að 

barnaverndarstarfi eða á stofnunum, sem sinna þessu starfi.  Má þar helst nefna 

doktorsritgerð Freydísar Jónu Freysteinsdóttur lektors í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands, um áhættuþætti endurtekinnar vanrækslu og ofbeldis barna (2004) og 

samnorrænni rannsókn sem Anni G. Haugen tók þátt í fyrir hönd Íslands, ásamt Noregi 
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og Danmörku (2001 og 2002).   Með aukinni áherslu á rannsóknir og nám 

félagsráðgjafa við Háskóla Íslands, framhaldsnámi félagsráðgjafa og námi í barnavernd, 

sem haldið er á vegum endurmenntunar Háskóla Íslands, hefur rannsóknum  fjölgað 

nokkuð.   Í  tveimur norrænum samanburðarrannsóknum sem Noregur, Danmörk og 

Ísland tóku þátt í  og gerðar voru á árunum 1989 og 1998, um beitingu úrræða í 

barnaverndarmálum, kom m.a. fram að mikill munur var á því á milli landanna, hve oft 

barnaverndaryfirvöld vista börn utan heimilis, í hve miklum mæli þvingun er beitt og 

hvernig þvingun er skilgreind og hvers konar úrræði eru notuð, þegar börnum er komið 

fyrir utan heimilis.  Ísland var að takmörkuðu leyti með í þessum rannsóknum, enda 

voru á þeim tíma litlar upplýsingar til um barnaverndarstarf á landinu sem heild.  

Niðurstöðurnar eru því ekki að öllu leyti dæmigerðar fyrir Ísland.  Engu að síður sýndu 

þær m.a. að þrátt fyrir svipuð lög og uppbyggingu á þjónustu, voru viðhorfin ólík 

varðandi atriði eins og friðhelgi einkalífsins og ábyrgð foreldranna á börnum 

fjölskyldunnar, hvers konar vandamál það voru sem leiddu til afskipta yfirvalda og hvað 

væri best fyrir barnið.  Afleiðingin af þessu mismunandi mati var ólík forgangsröðun á 

verkefnum innan barnaverndar. 

Þessar rannsóknir sýndu að þrátt fyrir löggjöf, sem er að mörgu leyti lík, verður 

barnaverndarstarfið frábrugðið, vegna þess að hugmyndafræðin, viðmiðin og viðhorf 

þjóðanna gagnvart börnum og barnavernd eru ólík. Árið 2000 var síðan óskað eftir 

þáttöku Íslendinga í annari norrænni rannsókn um barnaverndarmál til að rannsaka þessi 

mál nánar.  Barnaverndarstofa ákvað að taka þátt í þessari rannsókn ásamt 

Norðmönnum og Dönum og lagði til þess fjármagn og hófst starfið vorið 2001 og var 

áætlaður tími rannsóknarinnar þrjú ár.  Anni G. Haugen sá um framkvæmd 

rannsóknarinnar fyrir hönd Íslands og samkvæmt henni, átti að gefa út sameiginlega 

norræna skýrslu, auk þess sem gert var ráð fyrir að hvert land gæfi út skýrslu um eigin 

niðurstöður.  Með þátttöku í rannsókninni var hægt að skoða hvaða áhrif hin ólíka sýn 

landanna kynni að hafa á barnaverndarstarfið.  Einnig gafst tækifæri til að safna 

upplýsingum um íslenskt barnaverndarstarf og það sem einkennir það hér á landi. 

Rannsóknin var í tveimur hlutum.  Fyrri hlutinn og sá veigameiri fjallar um beitingu 

úrræða og mörkin milli stuðnings utan heimilis.  Þar var fyrst og fremst verið að skoða 

atvik, þar sem ekki liggur í augum uppi hver besta lausnin er fyrir barnið og flokkast 

þessi tilvik undir þau „jaðarmál” sem barnaverndarstarfsmenn eru svo oft að fást við.   
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Það að taka barn af heimili og skilja það frá foreldrum er stór ákvörðun, sem getur haft í 

för með sér afdrifaríkar og ævilangar afleiðingar, auk þess sem hún er kostnaðarsöm.  

Sú ákvörðun að taka barn ekki af heimili getur einnig haft alvarlegar afleiðingar fyrir 

barnið og leitt til þess að það búi áfram við óviðunandi aðstæður og skaddist varanlega.  

Það er því eðlilegt að ákveðinn efi geti komið upp í hugum starfsmanna um hvað sé best 

fyrir barnið núna og til framtíðar.  Í síðari hlutanum var sjálft ákvörðunarferlið hjá 

barnaverndarnefndum skoðað.  Rök starfsmanna Barnaverndarstofu fyrir því að styðja 

börnin utan heimilis má flokka í þrennt:  Stuðningur, sem var veittur hefur ekki skilað 

árangri, foreldrar ráða ekki við vandann og börnin þurfa að komast í annað umhverfi og 

kynnast öðrum aðstæðum.  Hið ólíka mat á vali stuðningsúrræða, sem fram kom á milli 

landanna, lýsir vel þeim þætti barnaverndarstarfsins, sem felur í sér að stöðugt er verið 

að skoða aðstæður barna út frá ólíkum forsendum, þar sem engin tvö börn búa við 

algjörlega sambærilegar aðstæður.  Sjaldnast eru starfsmenn að sinna málefnum barna, 

sem eru í bráðri hættu, heldur eru aðstæðurnar litaðar af ákveðnum, langvarandi 

vandamálum. Rannsóknarniðurstöðurnar sýna að ólíkir faghópar, svo sem 

félagsráðgjafar, starfsmenn heilbrigðisþjónustunnar, sálfræðingar og lögfræðingar, hafi 

ólík viðhorf til þess hvað sé börnum skaðlegt.  Sjónarmiðin eru jafnvel ólík milli 

einstaklinga innan sama faghóps.   

Niðurstöður úr rannsókninni eru því samhljóða öðrum rannsóknum og undirstrika 

nauðsyn þess að starfsmenn í barnavernd hafi góða menntun og þekkingu á 

grundvallarþörfum og þroska barna, áhættum í umhverfi þeirra og hvernig megi bæta 

aðbúnað þeirra sem ekki búa við nauðsynlegt öryggi og atlæti (Anni G. Haugen, 2004). 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir gerði íslenska rannsókn árið 2003 og var 

megináhersla rannsóknarinnar á vanrækslu.  Hún notaði vistfræðilíkan Belsky´s (1980), 

sem hugtakaramma í þessari rannsókn.  Segja má að vistfræðilíkan Belsky´s sé 

yfirkenning og aðrar þrengri kenningar falli innan hennar.  Til dæmis 

einstaklingskenningar (líffræðilegar kenningar og hegðunarkenningar), 

samskiptakenningar (kenningar um tilfinningatengsl og um fjölskyldutengsl) og 

félagslegar kenningar (áhrif félagslegs stuðnings, félagslegrar einangrunar og efnahags).  

Einnig felur líkan Belsky´s í sér menningaráhrif.  Vistfræðilíkan Belsky´s skiptir 

mismunandi áhættuþáttum í meginsvið.  Á öllum meginsviðunum finnast þættir sem 

draga úr (verndandi þættir) eða auka líkur (áhættuþættir) á misbresti í uppeldi barna. 



26 

 

Samkvæmt líkaninu á misbrestur í uppeldi sér stað, þegar magn og umfang áhættuþátta, 

fer umfram magn og umfang verndandi þátta.  Til dæmis getur ungt foreldri, sem hefur 

ekki búið við hlýlegt og verndandi umhverfi í æsku (einstaklingsþáttur) og missir 

vinnuna (félagslegur þáttur) verið í aukinni hættu á að vanrækja barn sitt eða beita það 

ofbeldi.  Hins vegar dregur úr áhættu ef foreldrið fær tilfinningalegan og efnahagslegan 

stuðning frá maka (fjölskylduþáttur) og ef það býr í landi þar sem líkamlegar refsingar 

eru ekki viðurkennd uppeldisaðferð (menningarþáttur).  Í rannsókninni voru tveir hópar 

bornir saman á mismunandi þáttum lýðfræðilíkansins.  Hópur, þar sem ein staðfest 

barnaverndartilkynning hafði borist yfirvöldum og hópur, þar sem tvær eða fleiri 

staðfestar barnaverndartilkynningar höfðu borist.   

Í endurtekningarhópnum höfðu fleiri mæður orðið fyrir ofbeldi og/eða vanrækslu í 

æsku. Fleiri feður höfðu flutt inn eða út af heimilinu í endurtekningarhópnum.  

Jafnframt höfðu fleiri feður orðið fyrir ofbeldi og/eða vanrækslu í æsku í 

endurtekningarhópnum.  Tveir þættir sem tengdust börnum voru marktækir.  Í fleiri 

fjölskyldum í endurtekningarhópnum var greindarskert barn og/eða barn sem átti við 

hegðunarerfiðleika að stríða.   

Marktækur munur var á hópunum er varðar agavandkvæði og /eða samskiptavandkvæði 

á milli foreldra og barna annars vegar og ágreining milli foreldra hins vegar.  Ekki var 

marktækur munur á hópunum varðandi stuðning frá upprunafjölskyldu, vinum eða frá 

hópum. 

Megintilgátur í rannsókninni voru studdar.  Fjölskyldurnar í endurtekningarhópunum 

áttu við fleiri erfiðleika að stríða á mismunandi meginsviðum vistfræðilíkansins, heldur 

en fjölskyldur í hópi eins tilfellis.  Auk þess áttu fjölskyldur í endurtekningarhópnum 

við fleiri vandkvæði eða áhættuþætti að etja á innri meginsviðum líkansins, heldur en á 

ytri meginsviðum þess.  Þó voru þættir tengdir mæðrum og fjölskylduvandkvæði 

sérstaklega mikilvægir þættir á innri meginsviðum.  Að lokum kom fram marktækur 

munur á milli hópa hvað varðar lýðfræðibreytur.  Fjölskyldur í endurtekningarhópnum 

voru marktækt líklegri til að samanstanda af einu foreldri ásamt barni/börnum, móður 

með grunnskólamenntun, auk þess sem fjölskyldan var líklegri til að hafa flutt 

síðastliðna 12 mánuði.  Einungis ein af þessum þremur breytum, menntun mæðra, var 

þó marktæk í aðhvarfsgreiningu.  Niðurstöðurnar gefa ótvírætt til kynna að þó 

mikilvægt sé fyrir barnaverndarstarfsmenn að meta alla áhættuþætti þegar nýjar 
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tilkynningar berast, er sérstaklega mikilvægt að meta áhættuþætti er varða mæður 

annars vegar og fjölskyldutengsl og samskipti í fjölskyldu hins vegar og veita 

viðeigandi stuðning ef þörf er á, til að reyna að fyrirbyggja endurtekningu á vanrækslu 

og/eða ofbeldi gagnvart börnum  (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004a). 

 

Samfélag og menningararfur 

Hugmyndafræði hverrar menningar endurspeglast í reglum og lögum, sem stofnanir 

vinna eftir og þar á meðal menningarleg viðhorf til barna og foreldra þeirra.  

Mismunandi er á milli þjóða hversu mikinn forgang börn og umönnun þeirra hlýtur í 

þjóðfélaginu.  Jafnframt geta sérstök menningargildi ýtt undir ofbeldi eða vanrækslu á 

börnum.  T. d. er mikið um ofbeldi í bandarísku samfélagi og í bandarískum 

kvikmyndum.  Þar eru byssur einnig löglegar og algengar.  Ofbeldi er almennt umborið 

mun meira í Bandaríkjunum en í flestum öðrum vestrænum löndum, sem endurspeglast 

jafnframt í viðurkenningu á líkamlegri refsingu barna.  Hins vegar þykir almennt ekki 

viðeigandi að beita líkamlegum refsingum á Íslandi, en hér á landi hefur hins vegar 

tíðkast talsvert að ung skólabörn séu ein heima tímunum saman á daginn.  Slíkt myndi 

flokkast undir vanrækslu í Svíþjóð og Bandaríkjunum, þar sem ólöglegt er að börn 

innan við tíu ára aldur séu ein heima (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000). 

Ofbeldi af ýmsu tagi hefur fylgt mannkyninu frá örófi alda.  Það  þarf einungis að 

rýna  í fornbókmenntir okkar eða jafnvel nútíma sögu til að sjá að ofbeldi spilar þar 

stóran þátt. Íslendingasögur  gefa okkur nokkuð góða mynd af því hvernig komið var 

fram við börn  þess tíma.  Oftast nær voru þau litlir fullorðnir einstaklingar, sem áttu að 

bera ábyrgð, jafnframt því að taka afleiðingum. Siður þessi viðhélst hér til margra alda, 

en fór að taka á sig aðra mynd er líða fór á síðari hluta 18. aldar. Þá fór í gang 

uppeldisstefna yfirvalda, sem að hreinlega hvatti foreldra til ofbeldisbeitingar í uppeldi. 

Lagasetning þess efnis var sett árið 1746 undir heitinu, „Tilskipan um húsagann á 

Íslandi” og hún lagði ríka áherslu á, að til að tryggja vel heppnaðan einstakling þá yrðu 

foreldrar að beita börnin sín andlegum og líkamlegum refsingum (Jónína Einarsdóttir, 

Sesselja Th.  Ólafsdóttir, o.fl., 2004). 
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Nútímasamfélag 

Eins og fram hefur komið, virðist ofbeldi í fjölskyldum  algengara en almennt er talið.  

Margir líta t.a.m. ekki á vanrækslu, sem ofbeldi, heldur bara að eitthvað geti verið að 

heima hjá viðkomandi, t.d. veik móðir eða eitthvað slíkt. 
Einnig ber að líta á friðhelgi, sem rétt hvers manns og það, sem gerist inni á 

heimilum fólks er yfirleitt einkamál þess.   Hvort að það er staðreyndin eða hvort að 

almenningur veigri sér við að horfast í augu við vandamálið, er vandsvarað (Jónína 

Einarsdóttir, Sesselja Th.  Ólafsdóttir, o.fl. 2004). 

Einnig hafa börn og barnavernd hafa ekki verið í forgangi í íslensku þjóðfélagi að 

mati Anni G. Haugen.  Hún segir barnaverndarmál þó vera að aukast að umfangi í 

íslensku samfélagi og að vanræksla sé mesta ógnin.  Hópur foreldra, sem stríðir við 

geðræn vandamál, neyslu, fátækt og eru illa staddir í þjóðfélaginu, hefur stækkað og 

vandamál barnanna eru þar af leiðandi þyngri og erfiðari.  Anni segir að við séum 

nokkurn veginn byrjuð að þora að sjá kynferðisofbeldi og skoða hvað er hægt að gera í 

því.  En við tölum miklu minna um vanrækslu.  Börn, sem eru vanrækt eru í fyrsta lagi 

fleiri en þau, sem verða fyrir líkamlegu ofbeldi og vanræksla geti beinlínis verið 

banvæn.  Að mati Anni vantar nám í barnavernd  inn í námsskrá hjá mörgum 

fagstéttum.  Fræðslu um barnavernd hefur skort bæði í félags- og heilbrigðisfræðum og 

nú á að bæta úr því.  Fyrirhugað háskólanám í barnavernd er ætlað fólki með bakgrunn í 

félags- eða heilbrigðisfræðum og með reynslu af barnaverndarmálum.  Það er fyrir þá, 

sem taka á móti tilkynningum um aðstæður, þar sem grunur leikur á að börn séu 

vanrækt, eða beitt öðru ofbeldi, kanna aðstæður barnanna og vinna að lausn málanna.   

Þetta eru starfsmenn barnaverndarnefnda um allt land, fólk með ólíka menntun, t.d. 

lögfræðingar, sálfræðingar og félagsráðgjafar.  Náminu er ætlað að dýpka þekkingu á 

aðstæðum barna, afleiðingum vanrækslu og ofbeldis og ekki síst að gefa þeim tækifæri 

til að kynnast fleiri aðferðum til að vinna með börnunum og fjölskyldum þeirra, til að 

skapa betri aðstæður fyrir þau.  Anni segir mjög þarft skref stigið með því að bjóða upp 

á þetta nýja nám.  Við erum að svara fyrir mikla þörf fyrir menntun af þessu tagi, segir 

hún.  Námið leggur ekki aðeins áherslu á hagnýta færni og skilning, heldur einnig 

rannsóknir og viljum við með því móti stuðla að auknum rannsóknum á 

barnaverndarmálum hérlendis, en við eigum mikla vinnu fram undan á því sviði.  Í 

nágrannalöndunum hefur verið boðið upp á sérstakt nám í barnavernd.  Námið hér er í 
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samstarfi við Barnaverndarstofu og í aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar er stefnt að því 

að efla barnavernd (Anni G. Haugen, 2008). 

Í doktorsritgerð sinni (1993) segir Sigrún Júlíusdóttir,  um fjölskyldur á Íslandi, að 

það hafi glögglega komið í ljós að foreldrar eru ekki ávallt sjálfum sér samkvæmir. 

Ritgerð hennar byggðist á viðtölum við foreldra frá árinu 1987. Þar kom í ljós að  

foreldrar voru almennt á einu máli um að líkamlegar refsingar væru ekki þær aðferðir, 

sem að þeir beittu börn sín, þá töldu þeir að tiltöl og  jákvæð umbun væru mun 

heppilegri aðferð. Engu að síður höfðu um 45% þessara foreldra beitt barn sitt einskonar 

líkamlegri refsingu s.s. að flengja það eða hrista.  Þetta bendir til þess að foreldrar jafnt 

og samfélagið greini á um hvað flokkist undir ofbeldi, uppeldi og þá friðhelgi 

einkalífssins (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Þörfin fyrir skipulagt starf til verndar börnum óx með stækkun borgarsamfélagsins 

og  á síðari helmingi 20. aldar varð töluverð uppbygging á félagslegri þjónustu um allt 

land.  Smám saman komu á vettvang fagmenn með sérfræðiþekkingu á sviði 

félagsráðgjafar, barnaverndar og sálfræði og starfið tók að breytast frá því að vera álitið 

góðgerða- og ölmusustarf yfir í markvissara starf sem byggði á lögum og reglugerðum 

og gerði kröfu um sérhæfða þekkingu og beitingu hennar (Anni G. Haugen, 2004). 

Reykjavíkurborg hefur verið í fararbroddi hvað varðar uppbyggingu úrræða og 

umræðu um barnavernd, en í mörgum öðrum sveitarfélögum er að finna mikið og 

markvisst barnaverndarstarf, sem sinnt er af metnaði.  Samkvæmt breytinum, sem 

gerðar voru árið 1995 á lögunum um vernd barna og ungmenna frá 1992 var sérstakri 

ríkisstofnun, Barnaverndarstofu, komið á fót.  Stofunni er ætlað að vinna að 

samhæfingu og eflingu barnaverndarstarfs á landinu og annast daglega stjórn 

barnaverndarmála.   

Barnaverndarstofa hefur m.a. lagt áherslu á að öðlast betri yfirsýn yfir barnaverndarstarf 

í landinu.  Barnaverndarmálin hafa verið skilgreind betur og reynt er að skapa 

samhæfðari vinnubrögð, m.a. með útgáfu handbókar og námskeiða- og ráðstefnuhaldi á 

sviði barnaverndar.  Ársskýrsla um störf barnaverndarnefndanna er nú gefin út 

reglulega.  Þar má finna upplýsingar um fjölda barna, sem nefndirnar hafa afskipti af, 

helstu úrræði sem notuð eru o. fl.  Jafnframt hefur verið unnið að uppbyggingu á 

stofnunum og stuðlað að breyttum vinnubrögðum, svo sem þegar grunur vaknar um að 

barn hafi orðið fyrir ofbeldi.  Á síðustu árum hefur opinber umræða um barnavernd og 
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einstök úrræði einnig aukist.  Umræðan hefur einkum snúist um skort á úrræðum, eða 

einstök barnaverndamál, frekar en um grundvallaratriði barnaverndar, svo sem hvers 

konar barnavernd er æskileg og hvenær er eðlilegt að hið opinbera grípi inn í aðstæður 

barna. Einnig hefur umfang barnaverndarstarfsins aukist umtalsvert.  Aukningin stafar 

að hluta til af því að skráning er orðin markvissari og samræmdari en einnig má ætla að 

meðvitund bæði opinberra aðila og einstaklinga um tilkynningaskylduna og möguleika 

barnaverndarnefnda til að aðstoða börn og/eða fjölskyldur sé meiri  (Anni G. Haugen, 

2004). 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð eru áhrif vanrækslu á börn skoðuð og megin markmiðið er að varpa 

ljósi á orsakir vanrækslu gegn börnum og afleiðingar hennar.  Vanræksla er ein tegund 

ofbeldis og skilgreining á ofbeldi felur í sér, að athöfn, sem leiðir til, eða er líkleg til að 

valda skaða á þroska barns.  Vanræksla felur í sér skort á nauðsynlegri athöfn, sem 

leiðir til skaða eða er líklegt til að leiða til skaða á þroska barns. 

Samkvæmt niðurstöðunum er vanræksla algengasta tegund ofbeldis, hér á Íslandi, 

sem og annars staðar á Vesturlöndum og eru mun algengari, en fólk almennt virðist gera  

sér grein fyrir.  Rannsóknirnar sýndu að helstu orsakir vanrækslu barna eru 

margvíslegar  og foreldrahæfnin er ekki  eingöngu tengd við gáfur, heldur geta margir 

þættir haft áhrif þar á, eins og hvaða fyrirmyndir foreldrarnir sjálfir hafa haft í eigin 

æsku, félagslegur arfur og persónuleiki haft sitt að segja, en algengastar eru áfengis- og 

fíkniefnaneysla foreldra eða forsjáraðila, erfiðar efnahags- og félagslegar aðstæður, auk 

ýmissa geðrænna vandkvæða s.s. þunglyndis  og skorti á skilningi og samúðar- og 

ástúðartilfinningum. 

Allar rannsóknirnar sýndu svipaðar niðurstöður, þ.e. að vanræksla hafi alvarlegar 

afleiðingar fyrir börn og afleiðingarnar geta komið fram, sem innhverf vandkvæði, s.s. 

kvíði og óyndi og sem úthverf vandkvæði, s.s. hegðunarerfiðleikar.  Algengt er að 

innhverf vandkvæði komi fram hjá stúlkum og að úthverf vandkvæði komi fram hjá 

drengjum.  Samkvæmt því brjótast afleiðingarnar á fullorðinsárum síðan oft út í 

afbrotum hjá körlum, en konur lenda oft á braut sálrænna vandamála, sem fara oft 

hljóðar. 

Afleiðingar andlegrar og líkamlegrar vanrækslu eru þær, að börn, sem upplifa 

hana, eiga til að fá mun skertara sjálfstraust, en önnur börn og verða oft feimin og 

kvíðin, frekar en ofbeldisfull.  Afleiðingarnar geta haft mikil áhrif á barnið og áhrifin 

orðið svo sterk að barnið bíði  varanlegan skaða.  Einnig kom fram að ýmsir fræðimenn 

hafa  haldið því fram að andleg áhrif vanrækslu, valdi jafnvel meiri skaða en hin 

líkamlegu, vari oft lengur og einstaklingurinn á erfiðara með að vinna úr þeim.   

Birtingarmyndir líkamlegrar vanrækslu eru að grunnþörfum barns er ekki 

nægilega vel sinnt og þar er aðallega átt við að fæði, klæðnaði og hreinlæti er ábótavant 

og standi barninu fyrir þrifum. 
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Þegar einkenni eru langvarandi og koma oft fram, geta þau leitt til greiningar á 

geðrænum vandkvæðum, t.d. þunglyndis og mótstöðuþrjóskuröskun.  Vanrækslan getur 

einnig komið fram í námsörðugleikum og félagslegum erfiðleikum og ofbeldi, slys, 

fíkn, neysla, þunglyndi og ýmis geðræn vandamál eru algengar afleiðingar vanrækslu, 

þar sem hún er látin eiga sig.   

Út frá þessum niðurstöðum eru rannsóknarspurningarnar studdar. 

Hins vegar eru nokkrir verndandi þættir, bæði formlegir og óformlegir mjög mikilvægir 

og geta komið í veg fyrir vanrækslu.  Má þar nefna fæðingarorlof og barnabætur, 

meðlag og mæðra- og feðralaun.  Leikskólarnir eru einnig mikilvægir, þar sem krefjandi 

getur verið að annast börn allan sólarhringinn og gera foreldrum einnig kleift að afla 

tekna.  Stuðningur frá fjölskyldu og vinum, fjárhagslegur eða tilfinningalegur, er einnig 

mikilvægur verndandi þáttur. 

Það hefur reynst erfitt að segja til um umfang vanrækslu á Íslandi, því að ekki er 

langt síðan að Barnaverndarstofa fór að halda utan um þær upplýsingar, en tölulegar 

upplýsingar sýna aukinn fjölda tilkynninga, sem og í öðrum löndum og vitað er að 

vanræksla er algengasta tegund barnaofbeldis og í Bandaríkjunum er vanræksla  t.d. um 

60% af öllum skráðum tilkynningum um barnaofbeldi.  Tölfræðilegar upplýsingar í 

Bretlandi sýna það sama  varðandi tilkynningar um vanrækslu. 

Núgildandi flokkunarkerfi í barnaverndarmálum á Íslandi er talið ónákvæmt, sem 

leiðir til þess að, það hvað telst vera barnaverndarmál getur verið mismunandi eftir 

sveitarfélögum landsins og jafnvel eftir starfsmönnum.  Nýlega var hrint í framkvæmd 

metnaðarfullri framkvæmdaráætlun á vegum Félagsmálaráðuneytisins, sem á að stuðla 

að bættu og samræmdu kerfi barnaverndarstarfsmanna og barnaverndanefndum um allt 

land og veita fjölskyldum, sem á því þurfa að halda, meiri stuðning og er það vel. 

Niðurstöðurnar sýna greinilega, að vanræksla er málefni, sem verður að opna 

umræðu fyrir í samfélaginu og gera foreldra og alla aðra meðvitaða um hana,  í ljósi 

þess hversu algeng hún virðist vera og hversu alvarlegar afleiðingarnar geta verið. 

Að lokum vil ég þakka Ingólfi V. Gíslasyni fyrir yfirlesturinn og leiðsögnina. 
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