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Útdráttur	

Í þessari ritgerð verður fjallað um ofbeldi gegn börnum og þeim merkjum sem kennarar geta 
tekið eftir ef eitthvað er ekki eins og það á að vera. Ritgerðin er til B.Ed. prófs í 
leikskólakennarafræðum við Háskólann á Akureyri vorið 2017.  

Börn eru viðkvæmur samfélagshópur sem samkvæmt lögum á að vernda. Því miður 
er þó raunin sú að mörg börn búa við óviðunandi aðstæður hér á landi sem sýnir sig í fjölda 
tilkynninga til barnaverndar. Árið 2016 voru tilkynningar til barnaverndar yfir 9.300 sem var 
9,1% aukning frá árinu áður (Barnaverndarstofa, 2017 bls. 2). Tilkynningar frá leikskólum til 
barnaverndar eru færri heldur en frá grunnskólum en þó er nándin við fjölskyldur mun meiri í 
leikskólanum. Hér á eftir verða skoðuð fræðin er viðkoma atlæti barna, algengustu 
birtingarmyndir ofbeldis og hvaða hegðunareinkenni börn geta sýnt sem geta gefið 
vísbendindingar til kennara. 

Auk ritgerðarinnar hafa höfundar sett upp vefsíðu og er henni ætlað að þjóna sem 
verkfæri fyrir leik- og grunnskólakennara. Þar er að finna lög og reglugerðir, birtingarmyndir 
ofbeldis ásamt umfjöllun og um upplýsingar um barnavernd á Íslandi. Einnig mun þar finna 
gagnlegan fróðleik um barnaverndarmál líkt og nýlegar rannsóknir, bæði erlendar sem og 
innlendar.Vefsíðan er https://thekktumerkin.com 

 

	

Abstract 

This thesis is about violence against children and what signs teachers can notice if 
something is not the way it should be. The thesis is for a B.Ed. degree in pre-school 
education at the University of Akureyri, in spring of 2017. 

Children are vulnerable, and by law have be protected. Unfortunately, however, 
many children live in unacceptable situations in Iceland, which can be seen in the number of 
child protection reports. In 2016, child protection reports were over 9,300, which was an 
increase of 9.1% from the previous year (Child Protection Agency, 2017 page 2). 
Notifications from preschools to child welfare are fewer than from primary schools, but the 
proximity to families is much higher in the preschool, which could explain it, as well as the 
fact that there are more students in the elementary school. Here the literature about 
maltreatment, the most common manifestations of violence and the behavioural 
characteristics of children that can be signs for teachers to notice, will be studied. 

In addition to the essay, the authors have set up a website that is intended to serve 
as a tool for pre-school and elementary school teachers. There one can find laws and 
regulations, and information on manifestations of violence along with discussion and 
information on child welfare in Iceland. There will be useful information on child protection, 
such as recent research, both foreign and domestic. The website is 
https://thekktumerkin.com  
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1.	Inngangur	
Það er bæði gömul saga og ný að ekki búa öll börn við viðunandi aðstæður heima 

hjá sér. Þó svo börn komi hrein í leikskólann, vel til höfð og virðist ekki skorta neitt er 

ekki þar með sagt að allt sé með felldu. Andlegt ofbeldi í garð barna hefur verið til 

staðar í fjöldamörg ár en í tímaritinu Menntamál frá árinu 1926 er lýst dæmi þar sem 

sjö ára gamalt barn kemur til læknis en drengurinn er taugaveiklaður og skapstirður, 

stamar og vætir rúmið sitt. Þegar mál hans er skoðað kemur í ljós að faðir hans sem 

sagður er mjög myndugur, banni honum allt og drengnum sé sagt að þegja og hafa 

sig hægan. Þetta dæmi er lýsandi fyrir andlegt ofbeldi og afleiðingar þess en í 

greininni lýsir höfundur áhyggjum sínum af andlegu heilbrigði barna og segir að 

skoða þurfi viðhorf fullorðinna til barnanna. Því má segja að áhyggjur af andlegu 

ofbeldi í garð barna séu ekki ný af nálinni (Andlegt heilbrigði barna, 1926). 

Þegar einstaklingur fæðist hefst um leið mótunarferli sem mun hafa áhrif á 

persónueinkenni hans en fyrstu árin eru viðkvæm og hafa mikilvæg áhrif á 

framtíðarhorfur einstaklings. Foreldrar, dagmæður, leikskólar og grunnskólar bera 

því mikla ábyrgð þegar kemur að þroska barna og því þurfa þessir aðilar að vera 

meðvitaðir um hlutverk sín og ábyrgð. Störf leikskólakennara eru fjölbreytt og í 

Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 stendur að hlutverk leikskólakennarans sé m.a. að 

vera góð fyrirmynd í starfi með börnum og einnig ber honum að sjá til þess að hvert 

barn sé virt að verðleikum og að námsumhverfið sé skipulagt fyrir námsþarfir 

barnanna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 31). Auk þess að kenna 

börnum í gegnum leik og leggja grunn að jákvæðu viðhorfi til náms þarf að tryggja 

velferð barna og búa þeim örugg uppeldisskilyrði. Leikskólakennarar vinna í mikilli 

nálægð við fjölskyldur og ættu því að geta greint ef umbóta er þörf og eitthvað virðist 

ekki vera eins og best verður á kosið.  

Samkvæmt lögum (Barnaverndarlög nr. 80/2002 17.gr.) ber hverjum þeim 

sem vegna stöðu sinnar eða starfa hefur afskipti af málefnum barna og verður var 

við óviðunandi uppeldisskilyrði, áreitni eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu sinni og 

þroska í alvarlega hættu skylt að tilkynna það til barnaverndar og eru sérstaklega 

tilgreind leikskólastjórar, leikskólakennarar, dagmæður, skólastjórar, kennara og fleiri 

sem viðkoma nánu samstarfi við börn og heilsu þeirra. 
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Því miður er staðreyndin sú að til eru börn sem búa við óöruggar 

uppeldisaðstæður þar sem heimilisofbeldi líðst, foreldrar eru fíklar eða eru á einhvern 

annan hátt vanhæfir foreldrar. Þegar grunur leikur á um vanrækslu og/eða ofbeldi er 

það skylda leikskólakennara að tilkynna það til barnaverndarnefndar svo að hægt sé 

að grípa inn í málin. Þó svo að leikskólar vinni í mikilli nálægð við fjölskyldur koma 

fæstar tilkynningar frá þeim stofnunum. Árið 2016 komu einungis 263 tilkynningar til 

barnaverndar frá leikskólum eða gæsluforeldris yfir allt árið á móti 1.172 tilkynningum 

til barnaverndar frá skóla, sérfræðiþjónustu, fræðslu- eða skólaskrifstofu 

(Barnaverndarstofa, 2017, bls. 11). Þetta er mikill munur á milli skólastiga þótt fleiri 

komi að málum barna í grunnskólanum. Það ber líka að minna á að börn á 

leikskólaaldri geta ekki öll sett orð á það sem er að gerast heima fyrir. Þau þekkja 

ekki annað sem gerir slæmar heimilisaðstæður að þeirra daglega lífi og þykir eðlilegt. 

Auk þess er grunnskólinn með fleiri árganga sem hefur áhrif á þann fjölda tilkynninga 

sem kemur frá þeim. 

Kveikjan að þessari B.Ed.-ritgerð kom þegar höfundar kynntu sér 

barnaverndarmál og komust að þeirri niðurstöðu að upplýsingar um einkenni 

misnotkunar, ofbeldis og annarra tilkynningaskyldra mála er viðkoma börnum væri 

að finna á víð og dreif. Að okkar mati vantaði einhvern einn vettvang þar sem allar 

þessar upplýsingar væri að finna. Fyrir utan handbókina Ofbeldi gegn börnum: 

hlutverk skóla, handbók fyrir starfsfólk eftir þær Guðrúnu Kristinsdóttur og Nönnu 

Kristínu Christiansen (2014) og bókina Verndum þau: Hvernig bregðast á við grun 

um vanrækslu eða ofbeldi gegn börnum og unglingum eftir Ólöfu Ástu Farestveit og 

Þorbjörgu Sveinsdóttur (2013) er lítið um upplýsingar þar sem tekin eru saman 

birtingarmyndir ofbeldis, áhrif þeirra og hegðunareinkenni hjá börnum. Ef leitað er á 

internetinu þarf ýmist að fara krókaleiðir til að fá upplýsingar eða finna mismunandi 

síður þar sem eitt málefni er tekið fyrir. Mikið er að finna um málefni kynferðisofbeldis 

gegn börnum en minna af öðrum birtingarmyndum ofbeldis. 

Þar sem ekki gefst alltaf tími til að leita í handbókum var að mati höfunda 

komið að því að skapa vettvang þar sem á einum stað væri hægt að afla sér þessara 

upplýsinga. Þessi B.Ed.-ritgerð er því framlag okkar höfunda, auk vefsíðu sem 

höfundar hafa hannað, til að opna á umræðuna um vanrækslu barna og afla 

upplýsinga á einn vettvang um þau einkenni sem geta gefið vísbendingar um að 
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ofbeldi eða vanræksla eigi sér stað. Þó verður minna fjallað um kynferðislegt ofbeldi 

og sjónum okkar beint að þeim börnum sem búa við andlegt og/eða líkamlegt 

ofbeldi, börnum sem búa við heimilisofbeldi og/eða annarri vanrækslu. 

Auk ritgerðarinnar hafa höfundar hannað vefsíðu sem ætlað er að halda utan um 

upplýsingar sem við koma hegðunareinkennum barna sem búa við ofbeldi eða 

vanrækslu, starfi barnaverndar og aðrar hagnýtar upplýsingar sem geta reynst 

gagnlegar leikskólakennurum og/eða öðrum sem gruna að börn búi við óviðunandi 

aðstæður. 

 Hér verður fjallað um áhrif umhverfis og uppeldisskilyrða á þroska barna, áhrif 

ofbeldis og vanrækslu á börn og hlutverk barnaverndar. Auk þess munum við koma 

inn á lög og reglugerðir sem viðkoma barnavernd og hlutverk leikskólakennarans í 

þessum efnum ásamt kynningu á vefsíðu sem fylgir þessu verkefni. 
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2.	Fræðilegur	bakgrunnur	
Í kaflanum verður fjallað stuttlega um rannsóknir sem snúa að aðbúnaði barna og 

þeim áhrifum sem hann hefur á heilsu þeirra og þroska. Fjallað er um hlutverk 

leikskólans og leikskólakennara í barnaverndarmálum auk mikilvægi þess að sýna 

umhyggju í starfi. 

	
2.1	Fyrstu	árin	og	áhrif	atlætis	

Það er margt sem hefur áhrif á það hvernig börnum muni vegna í framtíðinni en 

margar rannsóknir hafa verið gerðar á velferð barna og hvað hefur áhrif á 

framtíðarhorfur þeirra. Mary Young (2014) tekur m.a. á þessu málefni og nefnir hún 

að börn sem koma úr fjölskyldum þar sem fátækt ríkir eru töluvert líklegri til að glíma 

við ýmis vandamál líkt og lága fæðingarþyngd, líklegri til að slasast, fá smitsjúkdóma, 

vera með þroskaskerðingar og lélega námshæfni. Næring er einnig gríðarlega 

mikilvæg fyrir þroska ungra barna og skiptir magn og gæði máli þar sem það hefur 

áhrif á vöxt þeirra (Young, 2014, bls. 15-16). Ef léleg næring er til staðar hefur það 

áhrif á m.a. vöxt heilans. Heilinn er flókið fyrirbæri en rannsóknir síðustu ára hafa 

sýnt að fylgni er á milli uppeldisskilyrða barna og þroska heilans auk þess sem genin 

forrita okkur og hafa áhrif á m.a. viðbrögðum við áföllum. Samskipti okkar við annað 

fólk hefur merkjanleg áhrif á hvernig birtingarmyndir forritunarinnar verður (Children’s 

Bureau, 2015, bls. 2). Þroski barns er háður þeim gæðum sem umhverfið sem barnið 

býr við býður upp á (Young, 2014, bls. 5) en líkt og jákvæð reynsla barns getur ýtt 

undir heilbrigðan þroska heilans getur misnotkun, heimilisofbeldi eða áföll haft 

skaðleg áhrif (Children’s Bureau, 2015, bls. 5).  

Cooke fjallar um mikilvægi fyrstu áranna í lífi barns, hún bendir á að 

rannsóknir hafa sýnt að heilsa kvenna á meðgöngu, umönnun ungbarns og þroski 

heilans í frumbernsku og í æsku, ásamt líkamlegum og sálrænum breytingum sem 

börn ganga í gegnum frá fæðingu til unglingsára, hafa veruleg áhrif á heilsu 

barnanna og líðan síðar á ævinni (Cooke, 2010, bls. 248). Einnig nefnir hún að 

rannsóknir í taugavísindum sýna að heili barna, með allar sínar milljónir 

taugatenginga, er sífellt að taka breytingum eftir því hvað börnin sjá, heyra, finna og 

bragða auk samspils þeirra við umhverfi sitt (Cooke, 2010, bls. 248). Ljóst er að 
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neikvæð upplifun og reynsla hefur því mikil áhrif á þroska ungra barna og því hvernig 

þeim mun vegna í framtíðinni (Glaser, 2002, bls. 698). 

Þegar heilinn verður fyrir tíðum áföllum eykst framleiðsla á streituhormóninu 

kortisól sem hefur áhrif á m.a. heilastarfsemi en aukin framleiðsla á kortisól getur haft 

skaðleg áhrif á heilann (Glaser, 2000, bls. 104). Kortisól slævir drekann, heilastöðina 

sem hefur áhrif á minni (Hornor, 2015, bls. 193) en hann er mikilvægur við móttöku 

nýrra upplýsinga, úrvinnslu þeirra og skapar ný minnisatriði (Magnús Jóhannsson, 

e.d.). Rannsókn Glaser (2000) gaf vísbendingar um að vanræksla og ofbeldi í 

barnæsku hafi töluverð áhrif á heilastarfsemi. Taugavísindi hafa varpað ljósi á þær 

mörgu birtingarmyndir tilfinninga- og hegðunarvandamála sem börn, sem hafa verið 

vanrækt eða beitt ofbeldi, sýna. Ofvirkni, ofbeldishegðun, hugrof og erfiðleikar með 

viðhorf til ýmissa hlutverka auk þess sem lágar menntunarkröfur eru geta verið 

afleiðingar skaða á heila vegna vanrækslu og ofbeldis (bls. 110). 

 

2.2	Leikskólinn	og	barnavernd	

Þar sem börn byrja ung í leikskóla skiptir máli að leikskólakennarar séu meðvitaðir 

um hvernig börn þroskast. Það þarf að búa þeim hollt og hvetjandi umhverfi þar sem 

þau fá að dafna, þroskast og njóta sín. Þó er það ekki einungis í höndum 

leikskólakennara að vera meðvitaðir um þessa þætti því í raun snertir velferð barna 

okkur öll. Börnin eru komandi kynslóðir og þurfum við að hlúa vel að þeim, kenna 

þeim muninn á réttu og röngu og skila þeim út í samfélagið sem heilsteyptum, 

sjálfsöruggum og virkum samfélagsþegnum. Leikskólinn er fyrsta skólastig barna og 

er þar lagður grunnur að því að mennta börnin í gegnum leik. Í Aðalnámskrá 

leikskóla er búið að taka saman ákveðin leiðarljós sem leikskólar landsins eiga að 

fara eftir, en þar er m.a. skrifað að „í leikskóla á að stuðla að því að börn þrói með 

sér jákvæða sjálfsmynd með því að virða sérstöðu og sjónarmið hvers einstaklings“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 33). Þetta er aðeins eitt af 

mörgum atriðum en segir samt sem áður mikið. Það er mikilvægt að börn hafi sterka 

sjálfsmynd og komið sé fram við þau af virðingu. 

Leikskólakennarar kenna börnum í gegnum leik á fjölbreyttan og jákvæðan 

hátt en þó er margt annað sem fellur undir starf þeirra. Í aðalnámskrá leikskóla frá 

1999 er tekið fram að „Leikskólakennari þarf að fylgjast vel með líðan hvers barns og 
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breytingum í hegðun þess, með samskiptamynstri í barnahópi og gæta þess að 

jafnvægi og jafnrétti ríki“ (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 15). Leikskólakennarar 

þurfa því að vera meðvitaðir um þau börn sem eru í forsjá þeirra í leikskólanum, 

líðan þeirra og velferð. Ef barni líður illa, er með hegðunarvandamál eða gefur með 

einhverjum öðrum hætti vísbendingar um að eitthvað sé ekki í lagi er það hluti af 

starfi leikskólakennara að taka eftir því og leita þá aðstoðar viðeigandi fagaðila. Í 

nýrri aðalnámskrá er tekið fram að kennarastéttin spannar mörg hlutverk í 

skólakerfinu en einnig byggist fagmennska kennara á sérfræðilegri starfsmenntun, 

þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 11). Ýtir þetta undir þá ábyrgð sem kennarinn hefur þegar kemur að 

velferð barna í umsjón hans og ábyrgð sem því fylgir.  

Eins og fram kom í inngangi koma töluvert færri tilkynningar frá leikskólum en 

grunnskólunum. Á Akureyri var gerð könnun á álagi í leikskólum Akureyrarbæjar 

(2014) en þar kom fram að oft skapaðist persónulegt samband milli kennara og 

foreldra þar sem samskiptin eru mikil. Þegar erfiðleikar og álag er á heimilum skilar 

það sér óneitanlega í leikskólastarfið, með þeim afleiðingum að kennari þarf að 

gegna ólíkum hlutverkum í samskiptum við foreldra. Kennarar verða því stundum 

óbeinir þátttakendur við úrlausn mála hjá foreldrum og getur það búið til aukaálag 

(Anna R. Árnadóttir o.fl. bls. 16). Kennarar þurfa því að fylgjast með velferð og 

vellíðan barna á mörgum sviðum. 

 

2.3	Mikilvægi	umhyggju	í	starfi	

Börn eru fórnarlömb ofbeldis líkt og fullorðnir en þó má segja að börn séu 

berskjaldaðri gagnvart ýmiskonar ofbeldi. Ofbeldi gagnvart börnum gerist yfirleitt bak 

við luktar dyr en það er falið, er illsjáanlegt og hunsað (Miller-Perrin og Perrin, 2013, 

bls.7). Finkelhor nefnir í bók sinni Children Victimization að börn séu að öllum 

líkindum stærsti hópur samfélagsins sem verði fórnarlömb glæpsamlegrar hegðunar. 

Hátt hlutfall þeirra glæpa sem fullorðnir þurfa að kljást við eru börn einnig að þola. 

Þau eru lamin af fjölskyldumeðlimum, lögð í einelti og verða fyrir árásum af 

jafningjum og skólasystkinum og eru skotmörk kynferðisbrotamanna (Finkelhor, 

2008, bls. 3). Þegar börn búa við ofbeldi verður umhyggja kennara oft eina 

umhyggjan sem þau fá. Börn eiga að upplifa að fjölskyldan sé griðastaður þeirra þar 
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sem þau eru örugg. Þó eru flest tilfelli vanrækslu eða ofbeldis innan fjölskyldunnar 

(Miller-Perrin og Perrin, 2013, bls. 9).  

Leikskólakennarar eru samkvæmt barnaverndarlögum skyldugir til að tilkynna 

til barnaverndar ef grunur er um ofbeldi eða vanrækslu. Einnig ríkir í leikskólum 

þagnarskylda en þagnarskylda „starfsfólks leikskóla nær ekki til atvika sem ber að 

tilkynna lögum samkvæmt“ (Lög um leikskóla nr.90/2008). Hjá sumum börnum er 

leik- og eða grunnskólinn griðarastaður barns og kennarinn einn af fáum fullorðnum 

sem barnið hefur samskipti við utan fjölskyldunnar til lengri tíma. Þegar svo er gegnir 

kennarinn gríðarlega mikilvægu hlutverki í lífi þess barns sem ekki býr við viðunandi 

aðstæður. Kennarinn ætti að geta greint vísbendingar um vanlíðan og geta þar af 

leiðandi tekið til viðeigandi ráðstafana og þannig hjálpað barninu. Umhyggjan sem 

kennarinn sýnir barninu er oft eina umhyggjan sem barnið fær ef það býr við ofbeldi 

(Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014, bls. 45). 

Umhyggja er því mikilvægur partur af skólastarfi. Skilgreining á orðinu 

umhyggja, samkvæmt Íslenskri orðabók, er sú að bera umhyggju fyrir einhverjum er 

að láta sér annt um velferð viðkomandi (Árni Böðvarsson, 1999). Í grein Elvu 

Önundardóttur o.fl. (2006) vitna þau í Nel Noddings og þá skilgreiningu sem hún gaf 

út um umhyggju. Samkvæmt Nodding skilgreinir hún umhyggju á tvo vegu. Annars 

vegar felur umhyggja í sér skyldur, tengsl, samkennd og næmni og hins vegar vilja, 

hvöt og áhuga til að skilja barnið og veita því umhyggju (bls. 2). Leikskólakennarar 

eru fyrirmyndir þeirra barna sem eru í þeirra umsjón. Börnin læra það sem fyrir þeim 

er haft og er umhyggja einn af hornsteinum leikskólastarfsins. Umhyggja er eitthvað 

sem ekki lærist af bóklestri eða verkefnum heldur í gegnum samskipti (Elva 

Önundardóttir o.fl. bls. 3), en hana má sýna á margan hátt eins og t.d. að hrósa og 

strjúka létt yfir bak, klappi á öxlina eða með augnsambandi en allt eru þetta skilaboð 

til barns um að það skipti máli og eftir því sé tekið (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2009, 

bls. 139). Þessu þurfa leikskólakennarar að vera meðvitaðir um og þá sérstaklega 

gagnvart þeim börnum sem ekki alast upp við viðunandi aðstæður þar sem skortur á 

umhyggju og alúð gætir.  
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3.	Börn,	vanræksla	og	ofbeldi	
Ofbeldi er vaxandi vandamál í þjóðfélaginu og er ofbeldi gegn börnum engin 

undantekning þar á. Hægt er að sjá aukningu í tölum frá Barnaverndarstofu en þar 

fjölgar tilkynningum nokkuð hratt milli ára. Árið 2016 voru tilkynningar vegna ofbeldis 

í garð barna 28,3% tilkynninga til barnaverndar og vanræksla var 39,5%. Í skýrslu 

Barnaverndarstofu kemur fram að tilkynningar vegna ofbeldis árið 2014 voru 22,4% 

og árið 2015 voru þær 25,7%, en þarna má sjá töluverða aukningu milli ára 

(Barnaverndarstofa, 2017, bls.2). Þetta er áhyggjuefni og því vert að veita athygli. 

 Til eru ýmsar stofnanir og samtök sem vinna ötullega að því að sporna við 

ofbeldi og vanrækslu gegn börnum. Til að mynda er WHO, eða World Health 

Organization, með viðamikla starfsemi í yfir 150 löndum. Þeirra helsta markmið er að 

byggja betri og heilbrigðari framtíð fyrir fólkið í heiminum. Þeir taka á ýmsum 

málefnum líkt og að berjast við bæði smitsjúkdóma og aðra sjúkdóma, þeir aðstoða 

mæður og börn og vilja tryggja að fólk fái öruggt súrefni, mat og vatn (World Health 

Organization, 2016). Næring barna er mikilvæg upp á almennan þroska barna og 

tekur WHO þátt í því að koma góðri næringu til barna sem búa í fátækum ríkjum. Þar 

sem WHO er eitt af stærstu samtökunum erlendis eru einnig nokkur starfandi og virk 

samtök á Íslandi.  

Blátt áfram eru einnig virk samtök á Íslandi en þau einbeita sér að 

kynferðisofbeldi gegn börnum. Þeirra starf snýst aðallega um fyrsta stigs forvörn en 

með því er átt við fræðslu til fullorðinna, fjölskyldna og samfélagsins alls. Stofnendur 

Blátt áfram voru þolendur kynferðisofbeldis og er markmið þeirra með samtökunum 

að rjúfa þögnina, auka fræðslu og á þann hátt reyna að koma í veg fyrir 

kynferðisofbeldi gegn börnum (blattafram.is, e.d.).  

Kvennaathvarfið tekur á móti konum og börnum sem ekki geta búið á heimili 

sínu vegna ofbeldis, hefur verið nauðgað eða eru fórnarlömb mansals. Markmið 

athvarfsins er að veita ráðgjöf og upplýsingar og efla fræðslu og umræðu. Oftast er 

fyrirvari á komu kvenna og barna í athvarfið en það er lagt mikinn metnað í að taka 

vel á móti fólki. Börn sem hafa náð sex ára aldri fá viðtöl hjá starfsfólki athvarfsins en 

í þeim viðtölum fá þau tækifæri til að tjá sig um líðan sína. Í sumum tilfellum fá börn 

viðtöl við starfsfólk Barnahúss (kvennaathvarf.is, e.d.).  
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Þar sem ofbeldi á sér ýmsar myndir þarf að vera meðvitaður um 

birtingarmyndir þeirra, hegðunareinkenni sem gefa til kynna að eitthvað sé að og 

hvað skuli gera ef grunur leikur á ofbeldi. Algengustu birtingarmyndir ofbeldis í garð 

barna eru vanræksla, andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og kynferðislegt ofbeldi en 

sjaldan á sér stað einungis eitt form ofbeldis. Hér eftir munum við koma með 

skilgreiningar á algengustu birtingarmyndir ofbeldis í garð barna ásamt þeim 

hegðunareinkennum sem börn geta sýnt ef þau búa við ofbeldi.  
   

3.1	Birtingarmyndir	líkamlegs	ofbeldis	

Líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum hefur ætíð verið til staðar, óháð menningu 

(Steinunn Bergmann, 2010, bls. 6). Á Íslandi þóttu líkamlegar hirtingar ásættanlegar 

við að aga börn, en í „Tilskipan um húsagann á Íslandi“ frá árinu 1746 var gert ráð 

fyrir líkamlegum hirtingum gagnvart börnum ásamt andlegri ögun (Jónína Einarsdóttir 

o.fl., 2004, bls. 15). Í dag eiga börn sín réttindi og höfum við barnalög og 

barnaverndarlög auk þess sem Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var lögfestur hér 

á landi 2013. Samfélagið þarf að vernda börnin gegn ofbeldi því ljóst er að það getur 

sett mark sitt á allt líf fólks sem verður fyrir því. Í bók Miller-Perrin og Perrin, Child 

Maltreatment segir að nýlegar rannsóknir hafi sýnt fram á að börn og fullorðnir sem 

hafi orðið fyrir líkamlegu ofbeldi séu líkleg til að þróa með sér andlega erfiðleika á 

borð við illvígt þunglyndi, áfallastreituröskun og skaðlega hegðun. Einnig er þessi 

hópur líklegri til að fremja glæpi, sýna andfélagslega hegðun og nota fíkniefni (bls. 

82). Líkamlegt ofbeldi getur verið erfitt að greina þar sem áverkar hverfa oft fljótt auk 

þess sem gerendur líkamlegs ofbeldis reyna að hafa áverkana ekki sýnilega eða 

þess eðlis að þeir gætu verið af eðlilegum orsökum (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2013, bls 33). Til að átta sig á hvað felst í líkamlegu ofbeldi er hægt að 

líta til skilgreininga ýmissa fræðimanna. Hér á eftir verður gerð grein fyrir nokkrum 

lykilhugtökum. 

	

3.1.1	Líkamlegt	ofbeldi	

Misjafnt er eftir löndum hver skilgreining á líkamlegu ofbeldi er. Barnaréttarnefnd 

Sameinuðu þjóðanna setti fram skilgreiningu á líkamlegu ofbeldi, en samkvæmt 

henni eru líkamlegar refsingar „allar þær refsingar þar sem beitt er líkamlegu valdi 
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með það að markmiði að valda einhverjum sársauka, sama hversu smávægilegum“ 

(Steinunn Bergmann, 2010, bls. 8). Þær Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín 

Christiansen (2014) nefna að „með líkamlegu ofbeldi er átt við að slá barn með 

hendi, staf, ól eða öðrum hlut, löðrunga, sparka, hrista, kasta því, kæfa, brenna, 

stinga eða særa barn með vopni“ (bls. 23). Þessar skilgreiningar gefa því góða mynd 

af því hvað líkamlegt ofbeldi er. Börn geta borið merki líkamlegs ofbeldis utan á sér 

og með ákveðnum hegðunareinkennum. Þegar barn ber óútskýrða marbletti, 

brunasár eða jafnvel beinbrot sem foreldrar eða forráðamenn eiga erfitt með að 

útskýra á trúverðugan hátt gefur það merki um að eitthvað sé ekki eins og það á að 

vera (Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christansen, 2014, bls. 23). Einnig gefur 

það merki um að eitthvað sé ekki eins og það á að vera þegar barn á erfitt með 

líkamlega snertingu, er á varðbergi gagnvart fullorðnum eða dregur sig í hnút þegar 

það er skammað, auk þess sem algengt er að börn sem búa við ofbeldi setji hendur 

ósjálfrátt fyrir sig til varnar höfðinu (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2013, bls. 37).  

 Jónína Einarsdóttir o.fl. nefna í bók sinni (2004) að afleiðingar líkamlegs 

ofbeldis geta verið alvarlegar. Til að mynda geta börn sem alast upp við ofbeldi bæði 

orðið gerendur og þolendur eineltis, þau eru líklegri til að vera þunglynd og tilraunir til 

sjálfsvígs og sjálfsvíg geta einnig verið afleiðing þess. Einnig vitna þau í skýrslu eftir 

Sigurð Rafn þar sem kemur fram að „vanræksla og misnotkun á börnum, þ.m.t. 

andleg, líkamleg og kynferðisleg misnotkun, eru áhættuþættir sjálfsvígshugsana sem 

geta leitt til sjálfsvíga, sjálfsmeiðinga og/eða alvarlegra geðrænna fatlana. Á árunum 

2001–2002 var 71% stúlkna sem komu inn á Barna- og unglingageðdeildina 

fórnarlömb hvers kyns ofbeldis og vanrækslu og 52% drengja“ (Jónína Einarsdóttir 

o.fl., 2004, bls. 42-43). Ef horft er til nýrri heimilda má sjá af tölum Barnaverndarstofu 

að tilkynningum vegna ofbeldis fer fjölgandi. Árið 2014 voru tilkynningar til 

barnaverndar vegna líkamlegt ofbeldis 471. Árið 2015 fjölgaði tilkynningum upp í 490 

en árið 2016 voru tilkynningar 574 (Barnaverndarstofa, 2017, bls. 8). Þessar auknu 

tölur eru töluvert áhyggjuefni og ef horft er til tilkynninga eftir kyni renna þær stoðir 

undir þær rannsóknir sem sýnt hafa að drengir eru líklegri til að vera fórnarlömb 

líkamlegs ofbeldis. Árið 2016 voru tilkynningar vegna líkamlegs ofbeldis í garð 

drengja 323 á móti 251 vegna stúlkna (Barnaverndarstofa, 2107, bls 8). 
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3.2	Birtingarmyndir	vanrækslu	

Til þess að börn að nái að þroskast og dafna þurfa aðstæður þeirra að bjóða upp á 

uppbyggilegt umhverfi. Ef barn elst upp við góðar aðstæður þar sem heilsa þess og 

þroski fær góða aðbúð leggur það sterkan grunn fyrir lífið (Cooke, 2010, bls. 247). Á 

móti kemur að ef barn elst upp við lélegan aðbúnað, þörfum þess er ekki mætt, það 

er illa hirt og skortur er á almennri umhirðu getur það skapað vandamál hjá barninu 

sem hefur slæm áhrif á það til lengri tíma litið. Erfitt getur þó verið að dæma hvenær 

ákveðin vanræksla er að skaða barnið til lengri tíma og getur því verið vafasamt að 

vita hvenær á að skerast inn í málið (Miller-Perrin og Perrin, 2013, bls. 154). 

Leikskólar hafa ákveðin viðmið um það hvernig góður aðbúnaður á að vera en í 

Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 er nefnt að í leikskólum á að veita börnum umönnun 

og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og 

leikskilyrði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 30). Með þessu er búið 

að setja leikskólakennurum viðmið um hvernig aðbúnaður skal vera og ber að fara 

eftir þeim.  

 Á Íslandi eru í gildi Barnalög sem þarf að fara eftir og fylgja. Í fyrsta kafla 

Barnalaga sem fjallar um réttindi barns stendur samkvæmt 1.gr. að „Barn á rétt á að 

lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar og annarra réttinda í samræmi við aldur 

sinn og þroska án mismunar af nokkru tagi. Óheimild er að beita barn hvers kyns 

ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi“ (Barnalög nr. 76/2003 1.gr.). Því miður eru 

þessi lög ekki alltaf virt og eru til börn hér á landi sem búa við óviðunandi aðstæður, 

svo sem, vanrækslu. Vanræksla er alvarlegt brot á réttindum barns sem getur haft 

alvarlegar afleiðingar í för með sér. Til að átta sig á hvað felst í vanrækslu á börnum 

er hægt að líta til skilgreininga og umfjöllunar ýmissa fræðimanna. Hér á eftir verður 

gerð grein fyrir nokkrum lykilhugtökum. 

	

3.2.1	Vanræksla	barna	

Skilgreining á vanrækslu er þegar skortur er á viðeigandi umönnun barns, sem getur 

valdið því skaða (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2014, bls. 43). Ólíkt 

líkamlegu ofbeldi og kynferðislegu ofbeldi getur vanræksla verið krónískt ástand sem 

ekki er auðvelt að greina sem sérstakt tilfelli (Hildyard, K.L., og Wolfe, D.A., 2002, 

bls.680). Nánari skilgreining á orðinu vanræksla er þegar skortur er á góðum 
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aðbúnaði, t.d. þegar barn fær ekki mat, fatnað, daglega umhirðu og vernd (Guðrún 

Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014, bls. 28). Vanræksla á sér nokkur 

birtingarform, en hún getur verið líkamleg vanræksla, eftirlitsleysi eða skortur á 

viðeigandi umsjón, sálræn/ tilfinningaleg vanræksla og vanræksla varðandi nám 

(Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d., bls. 2) Vanræksla á sér þó ekki alltaf stað af 

ásetning en ber þó að muna að það er ekkert minna skaðlegt fyrir þroska barns 

heldur en ofbeldi eða vanræksla framkvæmd af ásetning (Miller-Perrin og Perrin, 

2013, bls. 151). 

 Dr. Freydís J. Freysteinsdóttir fékk árið 2004 það hlutverk að búa til flokkunar- 

og skilgreiningarkerfi sem er annars vegar hugsað sem hjálp við flokkun tilkynninga 

og hins vegar könnun mála (Barnaverndarstofa, 2015, bls. 53). Kerfið sem hún bjó til 

og unnið er eftir er með skilgreiningar á því hvernig birtingarmyndir vanrækslu eru. 

Kerfið byggir m.a. á bandarískri fyrirmynd en þörf var á að finna kerfi sem 

barnaverndarstarfsmenn gætu farið eftir svo samræmi væri milli barnaverndarnefnda 

um hvort og þá hvernig misbrestur var í uppeldi barna (Freydís J. Freysteinsdóttir, 

2012, bls. 2-3). 

	

3.2.2	Líkamleg	vanræksla	

Líkamleg vanræksla samkvæmt skilgreiningu Freydísar er þegar döfnunarfeill sést 

hjá barni oftast undir ársgömlu og þegar fæði, klæðnaður, hreinlæti, húsnæði og 

heilbrigðisþjónusta er ábótavant. Þegar barn sýnir döfnunarfeil eru helstu einkenni 

þau að barnið þyngist ekki eða lengist á við önnur börn, hreyfiþroski þess er langt 

undir meðaltals hreyfiþroska eðlilegra barna. Í um 10% tilfella er orsökin líffræðileg 

en í öðrum tilfellum er um að ræða afleiðingu á alvarlegri truflun í tengslum við 

foreldra og barns (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d., bls. 2). Þegar fæði, klæðnaður, 

hreinlæti, húsnæði og heilbrigðisþjónusta er ábótavant sýnir það sig í því að barn fær 

ekki næringu við hæfi eða nægilegt fæði sem nauðsynlegt er fyrir þroska þess, heilsu 

og velferð. 

Fæði – Fæði er ábótavant þegar foreldri hefur ekki gefið barni fæði við hæfi, 

barnið fær ekki nægilegt fæði miðað við þroska þess, heilsu og velferð auk 

þess sem barn missir oft og ítrekað úr máltíðir.  
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Fatnaður - Fatnaður er ófullnægjandi t.d. er barnið ekki klætt miðað við heilsu 

þess og velferð. Fötin eru lítil eða þröng og valda barni óþægindum, skór of 

litlir eða fatnaður ekki nógu hlýr miðað við veður.  

Hreinlæti - Ef gætt er að hreinlæti flokkast það undir vanrækslu ef barn er 

baðað svo sjaldan að það lykt og fatnaður barnsins er mjög óhreinn. Ekki 

hefur verið gætt að hreinlæti barns sé fullnægjandi fyrir heilsu þess og velferð. 

Húsnæðismál - Þegar húsnæðismál eru í ólestri geta birtingarform verið að 

barnið eigi ekkert húsnæði eða athvarf, það býr í óíbúðarhæfu húsnæði, 

óhreinlæti er töluvert, líkamlegu öryggi barna er í hættu t.d. vegna þess að 

rafmagn er opið og skortur getur verið á nauðsynlegum nytjahlutum fyrir 

eðlilegt heimilishald t.d. rafmagn eða hiti. 

Heilbrigðisþjónusta - Þegar heilbrigðisþjónustu barns er ábótavant er það 

t.d. þegar foreldri fylgir ekki læknisráði í meðferð barns (Freydís 

J.Freysteinsdóttir, e.d., bls. 4). 

Allt eru þetta alvarleg brot gegn börnum sem vert er að veita áhuga. 

	

3.2.3	Tilfinningaleg	eða	sálræn	vanræksla	

Tilfinningaleg eða sálræn vanræksla hefur af flestum verið skilgreind á víðan hátt. 

Með tilfinningalegu eða sálrænni vanrækslu er oftast átt við þegar foreldri veitir barni 

sínu ekki tilfinningalegan stuðning, öryggi og hvatningu. Þó hafa rannsóknir verið að 

sýna að þetta form vanrækslu á frekar við flokkinn andlegt ofbeldi eða mistnotkun 

(Miller-Perrin og Perrin, 2013, bls. 159). Samkvæmt skilgreiningu Freydísar er 

tilfinningaleg eða sálræn vanræksla þegar foreldri vanrækir tilfinningar barns, það 

bregst seint og illa við tilfinningalegum þörfum barns síns, foreldri vanrækir 

félagsþroska barns, foreldri örvar ekki hugrænan þroska nægilega og foreldri setur 

barninu ekki eðlileg mörk og beitir því ekki nauðsynlegum aga (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, e.d., bls. 6). Þetta getur haft veruleg áhrif á börn og því mikilvægt að 

vera meðvitaður um þetta form vanrækslu. 

3.2.4	Eftirlitsleysi	eða	skortur	á	umsjón	

Eftirlitsleysi eða skortur á umsjón lýsir sér samkvæmt skilgreiningu Freydísar þannig 

að „foreldri veitir barninu ekki nauðsynlega umsjón og eftirlit og því hefur öryggi 

barns og velferð verið í hættu. Þetta á við þegar barnið hefur ekki líkamlega, 
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andlega, sálræna, tilfinningalega eða praktíska burði til að vernda sig sjálft í 

aðstæðunum“ ( Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d., bls. 4). Með skort á umsjón getur 

barnið verið í hættu og getur því haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. En undir 

þessari birtingarmynd vanræsklu er t.d. foreldrar sem eru undir áhrifum áfengis- og 

vímuefnum fyrir framan barn sitt og hafa þar af leiðandi ekki burði til að tryggja því 

öryggi (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d., bls. 5). 

3.2.5	Vanræksla	varðandi	nám	

Vanræksla varðandi nám getur haft mikil áhrif á barn en birtingarmynd þess er að 

mæting barns í skóla er ábótavant, foreldrar sinna ekki ábendingum skóla um 

sérfræðiaðstoð fyrir barnið, barn er ekki skráð í skóla eða missir mikið úr vegna 

ólögmætra ástæðna og barn skortir ítrekað nauðsynleg áhöld til skólastarfs t.d. 

bækur, leikfimisföt og sundföt (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d., bls. 5). 

 

Leikskólakennarar þurfa, eins og áður hefur komið fram, að vera meðvitaðir um líðan 

barna. Þegar börn eru vanrækt má oft sjá hjá ungbörnum að þau séu óhrein, með 

húðbruna undan bleyju, umhirðu þess sé áfátt eða það sé vond lykt af þeim. Hjá eldri 

börnum má sjá vanrækslu með lélegri tannhirðu, ekki sé farið með barn til læknis, 

barnið er ekki þvegið, það látið þvo sér eða skipt um föt og eru illa lyktandi. Í 

skólanum eru þau að mæta nestislaus, þau eru ósnyrtileg og illa hirt dögum saman 

auk þess sem þau mæta veik í skólann eða mæta ekki og ekki er látið vita af þeim 

(Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014, bls. 28).  

 Þó svo að margar rannsóknir hafi verið gerðar á neikvæðum áhrifum 

misnotkunar eru til fáar rannsóknir um vanrækslu barna og áhrif þess. Þó er 

vanræksla barna það form misnotkunar sem fær flestar tilkynningar (Miller-Perrin og 

Perrin, 2013, bls. 169). Á Íslandi er þetta ekki ósvipað, en flestar tilkynningar til 

barnaverndar árið 2016 voru vegna vanrækslu á börnum eða 39,5% tilkynninga 

(Barnaverndarstofa, 2017, bls. 2). 
	

3.3.	Birtingarmyndir	andlegs	ofbeldis	

Andlegu heilbrigði barna þarf að hlúa að til að byggja upp sterka einstaklinga með trú 

á sjálfum sér og jákvæða sjálfsmynd. Í Aðalnámskrá leikskóla er skýrt tekið fram að 
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heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan og er skólum skylt að 

hlúa að og þroska heilbrigði frá ýmsum hliðum. Helstu þættir heilbrigðis sem skola 

eiga að leggja áherslu á eru m.a. jákvæð sjálfsmynd, andleg vellíðan, góð samskipti, 

öryggi og skilningu á eigin tilfinningum og annarra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 21). Þessu þurfa kennarar að fylgjast með og 

vera meðvitaðir um andlega líðan þeirra barna sem þeir vinna með. Andlegt ofbeldi í 

garð barna getu verið erfitt að greina en til að átta sig á hvað felst í andlegu ofbeldi 

er hægt að líta til skilgreininga og umfjöllunar ýmissa fræðimanna. Hér á eftir verður 

gerð grein fyrir nokkrum lykilhugtökum. 

	

3.3.1	Andlegt	ofbeldi	

Í bók Miller-Perrin og Perrin, Child Maltreatment segir að margir hafi reynt að setja 

niður ákveðna lýsingu á því hvernig andlegt ofbeldi lýsi sér. Samkvæmt því sem þar 

kemur fram hafa Hart, Brassard og Karlson sett fram þá skilgreiningu að andleg 

vanræksla/ofbeldi sé: þegar endurtekið hegðunarmynstur sem gefur barni til kynna 

að það sé einskis virði, ástlaust, óumbeðið, einungis samþykkt ef það uppfyllir þarfir 

annarra eða því sé alvarlega ógnað með líkamlegu og/eða andlegu ofbeldi (bls. 

189). Þessi skilgreining er að okkar mati góð og segir í raun í fáum orðum hvað 

andlegt ofbeldi er. Fleiri hafa lagt sitt af mörkum og á meðal fagfólks er mikil umræða 

um hvernig greina eigi andlegt ofbeldi; sumir eru t.d. þeirrar skoðunar að andlegt 

ofbeldi nái yfir allt ofbeldi í garð barna og vanrækslu (Miller-Perrin og Perrin, 2013, 

bls. 189). 

Á Íslandi er andlegt og/eða tilfinningalegt ofbeldi greint á þann hátt að þegar 

barn er móðgað, uppnefnt og komið fram við það á ómanneskjulegan hátt er það 

andlegt ofbeldi. Ef barnið býr við stanslausa gagnrýni og niðurbrot af hálfu foreldra 

eða umsjónarmanns er það andlegt ofbeldi (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2013, bls.40). Einnig felst í andlegu ofbeldi að hafna barni eða einangra 

það, niðurlægja, hunsa, binda það niður eða loka inni eða í annarri hegðun foreldris 

eða umsjónaraðila sem getur valdið sálrænum skaða (Guðrún Kristinsdóttir og 

Nanna Kristín Christiansen, 2014, bls. 21).  

Í Ársskýrslu Barnaverndarstofu fyrir árið 2016 má finna tölur um þann fjölda 

tilkynninga sem hefur borist stofnuninni á árunum 2014-2016. Tölulegar upplýsingar 
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er hægt að skoða lið fyrir lið og eru ástæður tilkynninga útlistaðar. Samkvæmt 

þessari skýrslu fyrir árið 2016 bárust barnaverndarnefndum 825 tilkynningar vegna 

drengja og 817 tilkynningar vegna stúlkna þar sem grunur lék á um 

tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi (Barnaverndarstofa, 2017, bls. 8). 

Þar sem þekking á líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi gegn börnum hefur vaxið 

síðustu ár er minna vitað um aðrar birtingarmyndir ofbeldis og þá sérstaklega hvað 

varðar andlegt ofbeldi (Geir Gunnlaugsson, 2011 bls. 216-217). 

Þær Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christansen (2014) nefna að 

andlegt ofbeldi sé það form ofbeldis sem einna erfiðast sé að greina (bls. 22). Þær 

benda jafnframt á að andlegt ofbeldi sé þó sjaldan eina form ofbeldis sem barn þurfi 

að líða, þar sem það haldist oft í hendur við aðra illa meðferð. Áhrif ofbeldis má sjá 

með breyttri hegðun hjá barni og ef barn glímir við tilfinninga- og hegðunarvanda 

getur það verið merki um að eitthvað sé ekki í lagi heima fyrir (Guðrún Kristinsdóttir 

og Nanna Kristín Christansen, 2014, bls. 22).  

 Börn sem búa við andlegt ofbeldi eru oft með tilfinninga- og 

hegðunarvandamál en einnig sýna börn sem þurfa að líða andlegt ofbeldi 

samskiptavanda, erfiðleika með vinatengsl, skerta félagsfærni og depurð og draga 

sig í hlé. Jafnframt getur lágt sjálfsmat og námsvandi verið merki um erfiðleika heima 

fyrir. Hafa þarf þó í huga að barn getur sýnt þessi einkenni þótt ekkert ofbeldi eigi sér 

stað. Tryggja þarf að engar aðrar ástæður liggi á bak við ákveðna hegðun hjá barni 

auk þess sem taka þarf mið af aldri barns. 

 

3.4.	Birtingarmyndir	kynferðislegs	ofbeldis	

Börn eru almennt forvitin og hafa rannsóknir sýnt að börn eru forvitin um kynlíf og 

taka þátt í kynferðislegum athöfnum í bernsku. Algengar athafnir eða kynferðislegar 

hegðun hjá börnum á aldrinum 2-6 ára er t.d. að kyssa fólk sem ekki er innan 

fjölskyldunnar, fylgjast með öðrum afklæðast, afklæðast fyrir framan aðra, sýna 

öðrum kynfæri sín, snerta kvenmannsbrjóst, snerta kynfæri eða fróa sér. 

Kynferðisleg hegðun heldur áfram hjá börnum á miðbernsku og eldri börnum þó svo 

að foreldrar taki ekki eins mikið eftir því. Þær athafnir sem börnin framkvæma á 

aldrinum 7-10 ára og 11-12 ára eru líkar því sem lýst er hér að ofan, svo sem að 

horfa á fólk afklæðast, snerta kynfæri, fróa sér, þukla á kynfærasvæði og sýna 
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kynfæri sín öðrum börnum. Auk þess taka börn á miðbernsku oft þátt í 

kynferðislegum leikjum við nána vini sína. Eftir því sem börnin eldast færist í aukana 

tal um kynlíf, kossa og faðmlög, að skoða klámmyndir, kynferðisleg stríðni og áhugi á 

öðru fólki (Miller-Perrin og Perrin, 2013, bls. 97-98). Allt þykir þetta eðlilegt og er það 

hlutverk kennara sem og foreldra að fara með þessa forvitni og kenna börnunum 

muninn á því hvað þykir viðeigandi og hvað ekki.  

 Margir taka kynferðislegri hegðun hjá börnum sem merki um að þau gætu 

verið beitt kynferðislegu ofbeldi. Þó má sjá að börn sem ekki hafa verið misnotuð eru 

einnig að sýna kynferðislega hegðun en þó sjaldnar en börn sem hafa verið 

misnotuð (Miller-Perrin og Perrin, 2013, bls.98) Því er kynferðisleg hegðun meiri hjá 

börnum sem hafa verið misnotuð og sýnir rannsókn Friedrich og fleiri fram á það. 

Rannsókn þeirra sýndi að börn sem höfðu verið misnotuð kynferðislega sýndu frekar 

kynferðislegar athafnir/hegðun heldur en börn sem ekki höfðu verið misnotuð 

kynferðislega (Friedrich ofl., 2001). 

 Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum kemur reglulega kemur upp og heyrum við 

fréttir af því í fjölmiðlum. Tölur Barnaverndarstofu sýna að árið 2016 komu 319 

tilkynningar inn á borð barnaverndarnefnda vegna gruns um kynferðislegt ofbeldi 

gegn stúlkum og 133 tilkynningar vegna drengja (Barnaverndarstofa, 2017, bls. 8). 

Þessar tölur styðja við þær rannsóknir sem sýna að stúlkur eru í miklum meirihluta 

fórnarlamba kynferðisafbrota. Þegar grunur leikur á um kynferðisofbeldi sér 

Barnahús um að taka rannsóknarviðtöl. Rannsóknarviðtölin skiptast í skýrslutökur 

fyrir dómi annars vegar og könnunarviðtöl fyrir barnaverndarnefndir hins vegar. Árið 

2016 fækkaði skýrslutökum vegna kynferðislegs ofbeldis frá árinu á undan úr 77 í 60 

(Barnaverndarstofa, 2017, bls. 3). Þar sem ekki er búið að gefa út ársskýrslu 

Ríkissaksóknara fyrir árið 2016 er ekki hægt að sjá hversu mörg þessara mála hafa 

farið fyrir dóma. Þó má sjá í ársskýrslu frá 2015 að af þessum 77 málum sem 

Barnahús tók skýrslur af fóru 54 mál fyrir Ríkissaksóknara. Af þessum 54 málum 

voru níu mál felld niður, í níu málum var ákært en um áramót 2015 var 35 málum 

enn ólokið (Ríkissaksóknari, 2015, bls.18).  
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3.4.1.	Kynferðislegt	ofbeldi	

Kynferðisofbeldi gegn börnum nær yfir margs kyns athafnir. Misjafnt er eftir löndum 

hverjar lagalegar skilgreiningar eru en einnig er fagfólk ekki sammála um hvaða 

skilgreiningu beri að nota í rannsóknum (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011, bls. 270-

271). Á Íslandi er kynferðislegt ofbeldi hugtak sem nær yfir kynferðislega misnotkun, 

kynferðislega áreitni, kynferðislegt ofbeldi og sifjaspell (Ólöf Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 10). Eins og áður kom fram nær kynferðisofbeldi 

gegn börnum yfir margs kyns athafnir, svo sem að horfa á klámmynd með barni, 

„leikur“ með kynferðislegu ívafi, kossar og snerting, strokur og káf, fróun með munni, 

höndum eða í endaþarm, samfarir og nauðgun. Einnig getur kynferðisofbeldi falist í 

orðbragði sem er meiðandi, ítrekað eða til þess fallið að valda ótta (Guðrún 

Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014, bls. 25). 

 Einkenni um kynferðislegt ofbeldi hjá börnum geta verið andleg vanlíðan, 

líkamleg vanlíðan eða kvartanir sem ekki finnast læknisfræðilegar skýringar á. 

Kynferðisleg hegðun getur einnig verið merki um að barn sé beitt kynferðislegu 

ofbeldi, eins og fram kom að framan, en þó ber að varast að ekki hafa öll börn sem 

sýna kynferðislega hegðun verið beitt ofbeldi. Einnig geta börn sem sýna óeðlilega 

kynferðislega hegðun eða taka þátt í kynferðislegum leikjum með jafnöldrum hafa 

séð eitthvert óviðeigandi efni af kynferðislegum toga t.d. í tölvum, blöðum eða 

sjónvarpi (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013, bls. 13). Hafa þarf þó 

hugfast að börn geta einnig sýnt eitthvað af þessum einkennum vegna annarra 

vandamála sem eru heima fyrir og því getur verið erfitt að greina hvort 

kynferðisofbeldi eigi sér stað eða eitthvert annað ofbeldi. 
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4.	Barnavernd	
Barnavernd á Íslandi var stofnað 1932 en þá voru fyrstu heildarlög um barnavernd á 

Íslandi sett (Ríkisendurskoðun, 2015, bls. 14). Með lagasetningunni var kaupstöðum 

og kauptúnum, þar sem íbúar voru fleiri en 300, ætlað að hafa starfandi 

barnaverndarnefndir en einnig átti að vera yfirbarnavernd á Íslandi. Yfirbarnavernd, 

sem í dag er Barnaverndarstofa, var ætlað að hafa yfirumsjón með starfi 

barnaverndarnefnda og safna upplýsingum um starfsemi þeirra. Auk þess var henni 

ætlað að hafa umsjón með starfi og rekstri barnahæla og úrskurða í málum sem 

undir hana voru borin (Ríkisendurskoðun, 2015, bls. 14). Frá því að fyrstu lög um 

barnavernd voru sett hafa þau sætt endurskoðunum og breytingum. Árið 1992 var 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna fullgiltur fyrir Íslands hönd. Fullgilding hans felur 

í sér að Ísland er skuldbundið að þjóðarrétti til að virða og uppfylla ákvæði 

sáttmálans. Árið 2013 var sáttmálinn lögfestur á Íslandi og er nú hluti af íslenskri 

löggjöf. Þar sem börn eru sérstaklega viðkvæmur þjóðfélagshópur ber að vernda 

hann og er barnavernd ætlað að sjá um það hlutverk (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.). Með tilkomu barnasáttmálans voru Barnaverndarlög nr. 80/2002 

sem tóku gildi í júní 2002 byggð í anda sáttmálans. Samkvæmt lögunum eiga börn 

rétt á sérstakri vernd og umönnun og skulu njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og 

þroska (Ríkisendurskoðun, 2015, bls. 3). 

Á Íslandi er barnavernd á ábyrgð ríkis og sveitarfélaga en samkvæmt 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 eru barnaverndaryfirvöld velferðarráðuneyti, 

kærunefnd barnaverndarmála, Barnaverndarstofa og barnaverndarnefndir 

sveitarfélaga (Ríkisendurskoðun, 2015, bls. 15). Til að barnaverndarnefnd sé 

starfandi þurfa í dag að standa að baki hverrar nefndar minnst 1.500 íbúar og er það 

á ábyrgð sveitarfélaganna að kjósa í sýna nefnd. Sveitastjórnum er þó ekki heimilt að 

gefa barnaverndarnefnd fyrirmæli einstakra barnaverndarmála eða komast í gögn 

eða upplýsingar um einstök mál (Barnaverndarstofa, 2015, bls. 16). 

Barnaverndarstarfið getur verið vandasamt, þar sem starfsmenn þessara aðila sinna 

málum sem fjalla um viðkvæma þætti í lífi einstaklinga og fjölskyldna. 

Barnaverndarnefndir bera ábyrgð á grunnvinnu í barnaverndarmálum og 

ákvörðunum sem henni tengjast (Barnaverndarstofa, 2015, bls. 19).  
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Barnaverndarstofa heyrir undir yfirstjórn ráðherra en henni er ætlað að annast 

stjórnsýslu á því sviði sem barnaverndarlög ná til. Það eru mörg verkin sem henni er 

ætlað að ná til en ráðherra ákveður aðsetur Barnaverndarstofu og skipar forstjóra 

hennar. Auk þess er henni ætlað að vinna að samhæfingu og eflingu 

barnaverndarstarfs í landinu, vera ráðherra til ráðgjafar um stefnumótun í 

málaflokknum, hlutast til um að fram fari þróunar og rannsóknarstarf á sviði 

barnaverndar og hún skal hafa með höndum leiðbeiningar um túlkun og framkvæmd 

barnaverndarlaga, fræðslu og ráðgjöf fyrir barnaverndarnefndir í landinu. Einnig á 

Barnaverndarstofa að hafa eftirlit með störfum barnaverndarnefnda, annast 

leyfisveitingar til fósturforeldra, taka ákvarðanir og veita barnaverndarnefndum 

liðsinni í fósturmálum auk þess sem Barnaverndarstofa fer með yfirstjórn heimila og 

stofnana sem ríkinu ber að sjá til að séu tiltæk og yfirumsjón með vistun barna á 

þessum heimilum og stofnunum (Halla Björk Marteinsdóttir, 2017, bls. 9) 
 

4.1.	Barnavernd	á	Akureyri	

Á Akureyri starfar barnaverndarnefnd undir fjölskyldudeild Akureyarbæjar. 

Fjölskyldudeild sér um að veita fjölbreytta ráðgjafarþjónustu á sviði barnaverndar, 

almennrar félagsþjónustu og sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla (Fjölskyldudeild 

Akureyrar, 2015, bls.3). Auk þess að veita þjónustu á Akureyri sinnir Fjölskyldudeild 

Eyjafjarðarsveit, Hörgársveit, Grýtubakkahreppi og Svalbarðsstrandarhreppi 

(Fjölskyldudeild Akureyrar, 2015, bls. 3). 

 Í ársskýrslu Fjölskyldudeildar Akureyrarbæjar frá árinu 2015 má sjá að 

tilkynningum til barnaverndar fer fjölgandi. Árið 2013 voru tilkynningar til 

barnaverndar 399. Þeim fækkaði svo 2014, en þá bárust 368. en árið 2015 fjölgaði 

þeim töluvert og voru tilkynningar 450 (Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 2015, bls. 5). 

Eins og þessar tölur sýna voru tilkynningar til barnaverndarnefndar töluvert margar 

fyrir árið 2015 en af þeim málum var 21 mál opnað að frumkvæði nefndarinnar 

sjálfrar. Þó má sjá að fjöldi barna sem tilkynnt var vegna hafði ekki fjölgað mikið og 

því gefur það vísbendingar um að oft hafi verið tilkynnt vegna sömu barna 

(Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar, 2015, bls. 8).  

 Auk þess að sjá um fjölbreytta ráðgjafarþjónustu, almenna félagsþjónustu og 

sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla hefur Fjölskyldudeild Akureyrarbæjar verið með 
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þróunarverkefni sem heitir Askjan, fjölskyldustuðningur en 1. október 2014 voru 

sameinuð þrjú úrræði sem Fjölskyldudeild bauð upp á. Þessi úrræði voru tilsjón, 

stuðningurinn heim og ADHD ráðgjöf (Fjölskyldudeild Akureyrar, 2014, bls. 38). 

Askjan er því þjónusta sem veitt er inn á heimili barnafjölskyldna en tilgangurinn er 

að styrkja foreldra í uppeldishlutverkinu og umönnun barna sinna. Askjan er því 

markvisst inngrip í afmarkaðan tíma, oftast 6-12 vikur en þjónustan er fyrst og fremst 

í formi heimsókna inn á heimili. Auk þess sem starfsmaður kemur inn á heimili er 

hann í samstarfi við lykilaðila í nærumhverfi barnsins s.s. heilsugæslu, 

leikskólakennara, grunnskólakennara og nákomna ættingja barnsins. Aðalmarkmið 

þjónustunnar er því að veita markvissa aðstoð til barnafjölskyldna inn á þeirra heimili. 

Með því er fjölskyldum hjálpað að uppgötva sín eigin bjargráð og veita stuðning svo 

auka megi foreldrahæfni sem stuðlar að betri líðan og samskiptum innan 

fjölskyldunnar. Askjan er hugsuð fyrir foreldri/foreldra sem eiga í erfiðleikum með 

uppeldishlutverkið vegna ýmsa aðstæðna s.s. vegna foreldranna sjálfra, erfiðleika 

hjá barninu eða umhverfisþátta. Þar sem börnin geta verið á ýmsum aldri eru 

uppeldisverkefnin því breytileg. Til að sækja þessa þjónustu sér starfsfólk 

Fjölskyldusviðs í félagsþjónstu og starfsfólk barnaverndar um að vísa málum til 

Öskjunnar auk starfsmanna í sérfræðiþjónustu leik- og grunnskóla á Fræðsluviði 

(Fjölskyldusvið Akureyrarbæjar, 2015). 
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5.	Vefsíðan	
Vefsíða, https://thekktumerkin.com, er hluti af þessu verkefni, en þar hafa höfundar 

safnað þeim upplýsingum sem koma fram í þessari ritgerð saman. Síðan er sett upp 

á þann hátt að auðvelt á að vera að nálgast þær upplýsingar sem leitast er eftir, s.s. 

birtingarmyndir ofbeldis, hegðunareinkenni sem börn geta sýnt og hvert hægt er að 

leita til að fá aðstoð. Vefsíðunni er ætlað að nýtast sem verkfæri fyrir fólk sem starfar 

með börnum og þá sérstaklega því fólki er starfar á leikskólum. Að mati höfunda er 

vefsíðan brýnt verkfæri þar sem upplýsingar geta verið á víð og dreif, misjafnlega 

góðar og flókið að nálgast þær.  

 Vefsíðan er því framlag höfunda til að halda utan um birtingarmyndir ofbeldis, 

upplýsingar frá Barnaverndarstofu og hlutverk kennarans. Notast er við wordpress 

sem heldur utan um lénið á vefsíðunni og notendaviðmót þar sem fjölbreyttir 

möguleikar á uppsetningu er í boði. Hægt er að búa til undirsíður o.fl. sem höfundar 

hafa nýtt sér til að gera síðuna sem aðgengilegasta. Auk þess að halda utan um 

nauðsynlegar upplýsingar er vefsíðunni ætlað að vera lifandi þar sem púlsinn á ýmis 

samfélagsmál er viðkoma barnaverndarmálum og leikskólastarfi er tekinn.  
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6.	Lokaorð	
Við gerð þessa B.Ed. verkefnis opnaði það augu okkar höfunda hve lítið hefur verið 

fjallað um ofbeldismál gegn börnum annað en kynferðislegt ofbeldi. Til er aragrúi 

upplýsinga um kynferðislegt ofbeldi, áhrif þess á börn og fullorðna og samtök sem 

vinna gegn kynferðislegu ofbeldi. Það vekur upp spurningu hjá okkur þar sem við 

hugsum, en hvað með öll hin börnin? Að okkar mati er allt ofbeldi alvarlegt og er 

kynferðislegt ofbeldi ekki alvarlegra en t.d. andlegt ofbeldi. Einnig veltum við fyrir 

okkur hvernig standi á því að tilkynningar frá leikskólum séu svona fáar miðað við t.d. 

grunnskólana. Þetta eru spurningar sem erfitt er að svara og er kannski kominn tími 

til að rannsaka betur. Eins og fram kom í skýrslu Fjölskyldudeildar Akureyrar er nánd 

leikskólakennara við foreldra mikil og því verður oft úrlausn mála í leikskólanum. Það 

vekur þá eina spurninguna enn og veltum við fyrir okkur hvar eigi að draga línuna. 

Hversu langt nær verksvið leikskólakennarans og hvenær verða aðrir að taka við?  

 Gerð þessa verkefnis víkkaði sjónarsvið okkar til verkferla barnaverndarstofu 

og barnaverndarnefnda, hlutverk leikskólans, hvað er að gerast í félagsþjónustu á 

Akureyri og hvernig við getum nýtt okkur þessar upplýsingar þegar við förum að 

starfa á vettvangi. Við sjáum fyrir okkur að þegar við förum að starfa á vettvangi 

erum við betur settar að sjá ákveðin hegðunarmynstur sem nauðsynlegt væri að 

skoða betur hvernig á stendur. Einnig aðhyllumst við starfi Fjölskyldusviðs 

Akureyrarbæjar og er að okkar mati verkefnið þeirra, Askjan, gagnlegt þar sem 

úrlausnir eru að finna og vert væri að benda á og athuga hvort hægt væri að nýta 

betur. Einnig fannst okkur SOF listinn eftir Freydísi J. Freysteinsdóttur flottur og væri 

í raun sniðugt að hafa hann inn á leikskólum þar sem hann veitir góða sýn á þá þætti 

sem flokkast undir ýmiskonar vanrækslu og ofbeldi. Það má vel vera að einhverjir 

leikskólar viti af þessum lista en er það reynsla okkar höfunda að margt megi bæta 

þegar kemur að vitneskju um barnaverndarmál inn á leikskólum. Við höfundar höfum 

báðar starfsreynslu úr leikskólum og vorum við sammála því að fræðsla um 

barnavernd og úrræði sem eru í boði er oft ábótavant. Öll viljum við standa okkur vel 

sem kennarar og þurfum við því að vera meðvituð um þau fjölmörgu hlutverk sem við 

þurfum að sinna í starfi okkar og númer eitt, tvö og þrjú er að bregðast ekki 

börnunum.  
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 Við höfum áhyggjur af öllum þessum tilkynningum sem koma inn á borð 

barnaverndarstofu og veltum við því fyrir okkur hvort möguleiki væri á að sjá fyrr 

þegar börn búa við slæman aðbúnað. Öll viljum við að börnin búi við sem bestar 

aðstæður og fái þá aðhlynningu sem þau þurfa. Stundum þurfa foreldrar hjálp og 

getur því með, snemmtækri íhlutun, verið hægt að hjálpa þessum börnum fyrr með 

því að nota þau úrræði sem eru til staðar. Ef leikskólakennarar fengju betri fræðslu 

um þau úrræði sem eru í boði væri hægt að hjálpa foreldrum fyrr með þeim 

afleiðingum að færri börn þurfa að búa við óviðunandi aðstæður til lengri tíma. 

Við vonum því að vefsíðan hjálpi okkur í þeirri baráttu að leikskólakennarar 

kynni sér betur hvað er hægt að gera og nálgist upplýsingar á einfaldan hátt. Okkur 

langar að halda vefsíðunni lifandi og setja inn greinar sem viðkoma þessum 

málaflokkum sem tekið er á í þessari ritgerð. Barnavernd er eitthvað sem við verðum 

alltaf að hafa á bakvið eyrað, það er okkar hlutverk þegar við förum að starfa á 

vettvangi að huga að börnunum og líðan þeirra. Vefsíðan mun því vera okkar 

verkfæri og minna okkur á í framtíðinni hverjar ákveðnar ástæður eru að baki sumum 

hegðunum. Þegar vitneskjan er til staðar sýnum við meira umburðarlyndi og getum 

hjálpað börnunum í staðinn fyrir að gefast upp.  
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