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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða tilkynningar fóru í könnun hjá Barnavernd 

Reykjavíkur á árunum 2012–2016, hvort breytingar hefðu orðið á eðli mála sem fóru í 

könnun og hvort þau mál væru frábrugðin þeim málum sem ekki voru könnuð nánar. 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð þar sem unnið var úr fyrirliggjandi gögnum 

Barnaverndar Reykjavíkur. Unnið var úr gögnum í SPSS tölfræðiforritinu. Helstu 

niðurstöður leiddu í ljós að tilkynningum til barnaverndar fór fjölgandi ár frá ári. 

Algengasti misbrestur sem tilkynnt var um varðandi aðbúnað barna var vanræksla. 

Algengast var að tilkynningar varðandi vanrækslu færu í könnun og fjölgaði þeim jafnt 

og þétt á milli ára. Tilkynningar vegna yngri barna fóru oftar í könnun samanborið við 

eldri börn. Tilkynningar varðandi börn sem voru búsett hjá einstæðum mæðrum sínum 

fóru oftar í könnun samanborið við börn sem voru búsett hjá báðum foreldrum sínum. 

Ef skoðaðar eru þær tilkynningar sem fóru síður í könnun var algengast að 

áhættuhegðun barna væri ekki könnuð nánar samanborið við aðrar tegundir 

tilkynninga. 

 

Lykilhugtök: Barnavernd, tilkynningar, ofbeldi, vanræksla, áhættuhegðun, könnun máls. 
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Abstract 

The main objective of this study was to examine types of reports in Child protection at 

Social Services in Reykjavík during the years of 2012–2016. The research questions 

where the following: Had there been any change in the nature of the reports that were 

investigated? Did those reports differ from those who were not investigated? 

Quantitative method was used in this study. Available data from child protection 

services within the Social Services in Reykjavik was used. The SPSS statistics program 

was used to process the data. The main findings revealed that the number of new child 

protection reports increased year after year. The most common type of report was child 

neglect. Most of the time reports regarding neglect were investigated. Reports 

regarding younger children were more often investigated compared to reports that 

included older children. Reports of children staying with a single mother were more 

often investigated compared to children staying with both of their parents. The reports 

that were least likely to be investigated included children’s risk behaviours compared to 

different types of child maltreatment.  

 

Key word: Child protection, reports, abuse, neglect, risk behaviour, investigation of child 

protection reports.  

 

 

 



8 

Formáli  

Rannsókn þessi er 30 ECTS-eininga lokaverkefni rannsakanda í meistaranámi í 

félagsráðgjöf til starfsréttinda við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Rannsóknin hófst 

í apríl 2017 og lauk í nóvember sama ár. Ég vil fyrst og fremst þakka leiðbeinanda 

mínum, dr. Freydísi Jónu Freysteinsdóttur dósent við félagsráðgjafardeild, fyrir 

góðfúslegar ábendingar, fræðilega gagnrýni og gott samstarf. Sérstakar þakkir fá Erla 

Björg Sigurðardóttir deildarstjóri gæða og rannsókna og Guðmundur Sigmarsson 

verkefnastjóri gæða og rannsókna hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar fyrir aðgang að 

gögnum og góðfúslegar ábendingar. Bjarni Benedikt Björnsson íslenskufræðingur fær 

einnig sérstakar þakkir fyrir yfirlestur verkefnisins. Mínar bestu þakkir fær Sólrún 

Sigvaldadóttir félagsfræðingur og aðferðafræðikennari fyrir yfirlestur og hjálp með 

aðferðafræði rannsóknarinnar. Einnig vil ég þakka eiginmanni mínum, Sævari Má 

Sveinssyni, fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu meðan á ritgerðarskrifum stóð. 

Dætrum mínum Elsu Margréti Sævarsdóttur og Emilíu Katrínu Sævarsdóttur færi ég 

mínar bestu þakkir fyrir mikla tillitssemi og skilning meðan á ritgerðarskrifum stóð. 

Foreldrar mínir eiga hrós skilið fyrir barnapössun á þeim sama tíma. Að lokum vil ég 

þakka ömmu minni, Guðrúnu Helgadóttur, fyrir ómetanlegan stuðning og mikla 

hvatningu í gegnum námið. 

 



9 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................... 5 

Abstract ..................................................................................................................... 7 

Formáli ....................................................................................................................... 8 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 9 

Töfluskrá .................................................................................................................. 11 

Myndaskrá ............................................................................................................... 12 

1 Inngangur ............................................................................................................ 13 

1.1 Tilgangur og markmið ............................................................................................ 13 

1.2 Val á viðfangsefni ................................................................................................... 14 

1.3 Hagnýtt gildi rannsóknar ........................................................................................ 14 

1.4 Uppbygging verkefnis ............................................................................................ 14 

2 Fræðileg umfjöllun ............................................................................................... 15 

2.1 Skilgreiningar í barnavernd .................................................................................... 15 

2.1.1 Ofbeldi ............................................................................................................. 15 

2.1.2 Vanræksla ....................................................................................................... 16 

2.1.3 Heilsu eða lífi ófædds barns stefnt í hættu ..................................................... 18 

2.1.4 Áhættuhegðun barna ..................................................................................... 18 

2.2 Erlendar rannsóknir á sviði barnaverndar ............................................................. 19 

2.2.1 Rannsóknir varðandi tilkynningar um misbrest í aðbúnaði barna og 

áhættuhegðun þeirra og um afdrif slíkra tilkynninga .................................... 19 

2.2.2 Vanræksla vanrækslunnar .............................................................................. 22 

2.3 Kenningar ............................................................................................................... 23 

2.3.1 Vistfræðilíkan Belsky ....................................................................................... 24 

2.3.2 Tengslakenning (e. attachment theory) ......................................................... 26 

2.4 Barnavernd á Íslandi .............................................................................................. 29 

2.4.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna .............................................................. 30 

2.4.2 Barnaverndarstofa .......................................................................................... 30 

2.4.3 Barnaverndarnefndir sveitarfélaga ................................................................ 31 

2.5 Félagsráðgjafar í barnavernd ................................................................................. 32 

2.6 Samantekt á fræðilegri umfjöllun .......................................................................... 32 

3 Aðferð ................................................................................................................. 35 



10 

3.1 Mælitæki ................................................................................................................ 35 

3.2 Skráning og úrvinnsla gagna .................................................................................. 36 

3.3 Siðferðisleg álitamál ............................................................................................... 36 

4 Niðurstöður ......................................................................................................... 37 

4.1 Heildarfjöldi tilkynninga á árunum 2012–2016 ..................................................... 37 

4.2 Tilkynningar varðandi vanrækslu árin 2012–2016 ................................................ 48 

4.2.1 Samanburður á undirflokkum vanrækslu ....................................................... 50 

4.3 Tilkynningar varðandi ofbeldi á árunum 2012–2016............................................. 52 

4.3.1 Samanburður á undirflokkum ofbeldis ........................................................... 55 

4.4 Tilkynningar varðandi áhættuhegðun barna á árunum 2012–2016 ..................... 57 

4.4.1 Samanburður á undirflokkum áhættuhegðunar ............................................ 59 

4.5 Tilkynningar um að heilsu eða lífi ófædds barns sé stefnt í hættu á árunum 

2012–2016 ................................................................................................................ 61 

4.6 Heildarfjöldi mála sem fór í könnun samanborið við þau mál sem fóru ekki í 

könnun ..................................................................................................................... 62 

5 Umræða ............................................................................................................... 67 

5.1 Aldur, kyn, fjölskyldugerð, búseta og fjöldi tilkynninga......................................... 67 

5.2 Flokkar í misbresti í aðbúnaði barna ...................................................................... 68 

5.2.1 Vanræksla ....................................................................................................... 69 

5.2.2 Ofbeldi ............................................................................................................. 69 

5.2.3 Áhættuhegðun ................................................................................................ 70 

5.2.4 Heilsu eða lífi ófædds barns stefnt í hættu ..................................................... 70 

5.3 Hvaða breytingar hafa orðið á árunum 2012–2016? ............................................ 71 

5.4 Takmarkanir ........................................................................................................... 72 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 75 

 



11 

Töfluskrá 

Tafla - 1 Fjöldi nýrra barna í málum sem fóru í könnun árin 2012–2016 ......................... 37 

Tafla - 2 Fjöldi tilkynninga alls á hvert barn þar sem tilkynning fór í könnun .................. 38 

Tafla - 3 Aldursdreifing barna þar sem tilkynningar fóru í könnun á árunum 2012–

2016 .................................................................................................................... 39 

Tafla - 4 Aldursdreifing barna þar sem tilkynningar fóru ekki í könnun á árunum 

2012–2016 .......................................................................................................... 40 

Tafla - 5 Tilkynnandi í málum sem fóru í könnun ............................................................. 41 

Tafla - 6 Tilkynnandi í málum þar sem ákveðið var að hefja ekki könnun árin 2012 - 

2016 .................................................................................................................... 42 

Tafla - 7 Þjónustumiðstöð þar sem lögheimili barns var, mál sem fóru í könnun ............ 43 

Tafla - 8 Þjónustumiðstöð þar sem lögheimili barns var, þar sem ákveðið var að 

hefja ekki könnun ............................................................................................... 43 

Tafla - 9 Dvalarstaður barna þar sem mál fóru í könnun ................................................. 44 

Tafla - 10 Dvalarstaður barna þar sem mál fóru ekki í könnun ........................................ 45 

Tafla - 11 Tilkynningar um vanrækslu sem fóru í könnun ................................................ 48 

Tafla - 12 Tilkynningar um vanrækslu sem fóru ekki í könnun ......................................... 49 

Tafla - 13 Ofbeldistilkynningar sem fóru í könnun ........................................................... 53 

Tafla - 14 Tilkynningar um ofbeldi sem fóru ekki í könnun .............................................. 53 

Tafla - 15 Tilkynningar varðandi áhættuhegðun barna sem fóru í könnun ..................... 57 

Tafla - 16 Tilkynningar varðandi áhættuhegðun barna sem fóru ekki í könnun .............. 57 

Tafla - 17 Tilkynningar um að heilsu eða lífi ófædds barns sé stefnt í hættu sem 

fóru í könnun samanborið við þau mál sem fóru ekki í könnun ........................ 61 

Tafla - 18 Heildarfjöldi tilkynninga sem fór í könnun á árunum 2012 – 2016 .................. 63 

Tafla - 19 Heildarfjöldi tilkynninga sem fór ekki í könnun á árunum 2012 – 2016 .......... 64 

  



12 

 

Myndaskrá 

Mynd - 1 Vistfræðilíkan Belsky ......................................................................................... 24 

Mynd - 2 Uppruni barna í málum sem fóru í könnun ....................................................... 46 

Mynd - 3 Hlutfall barna þar sem mál fór í könnun borið saman við heildarfjölda 

barna sem voru búsett í Reykjavík á árunum 2012–2016 .................................. 46 

Mynd - 4 Uppruni barna í málum sem fóru ekki í könnun ............................................... 47 

Mynd - 5 Hlutfall barna í málum sem fóru ekki í könnun borið saman við 

heildarfjölda barna sem voru búsett í Reykjavík á árunum 2012–2016 ............ 48 

Mynd - 6 Tilkynningar um vanrækslu samanborið við heildarfjölda tilkynninga ............. 49 

Mynd - 7 Meðalaldur barna sem hefur verið tilkynnt um að séu vanrækt ...................... 50 

Mynd - 8 Undirflokkar vanrækslu í málum sem fóru í könnun ........................................ 51 

Mynd - 9 Undirflokkar vanrækslu í málum sem fóru ekki í könnun ................................. 52 

Mynd - 10 Tilkynningar um ofbeldi samanborið við heildarfjölda tilkynninga ................ 54 

Mynd - 11 Meðalaldur barna sem tilkynnt var um að hefðu verið beitt ofbeldi ............. 54 

Mynd - 12 Undirflokkar ofbeldis í málum sem fóru í könnun .......................................... 56 

Mynd - 13 Undirflokkar ofbeldis í málum sem fóru ekki í könnun ................................... 56 

Mynd - 14 Tilkynningar um áhættuhegðun barna samanborið við heildarfjölda 

tilkynninga .......................................................................................................... 58 

Mynd - 15 Meðalaldur barna í málum vegna áhættuhegðunar ....................................... 59 

Mynd - 16 Undirflokkar áhættuhegðunar í málum sem fóru í könnun ............................ 60 

Mynd - 17 Undirflokkar áhættuhegðunar í málum sem fóru ekki í könnun .................... 61 

Mynd - 18 Tilkynningar um að heilsu eða lífi ófædds barns sé stefnt í hættu ................. 62 

Mynd - 19 Allar tilkynningar sem fóru í könnun ............................................................... 65 

Mynd - 20 Allar tilkynningar sem fóru ekki í könnun ....................................................... 65 



13 

1 Inngangur 

Misbrestur í aðbúnaði barna er alþjóðlegt vandamál (Singhi, Saini og Malhi, 2013; 

Tufford, Bogo og Asakura, 2015; Westby, 2007) og getur átt sér stað óháð stétt og stöðu 

(Coore Desai, Reece og Shakespeare-Pellington, 2017; Gilbert, Widom, Browne, 

Fergusson, Webb og Janson, 2009). Það er ekki ýkja langt síðan barsmíðar á börnum 

voru álitnar hluti af eðlilegum uppeldisaðferðum. Slíkar barsmíðar voru taldar einkamál 

fjölskyldna og ekki á valdi hins opinbera að skipta sér af uppeldisháttum af því tagi 

(Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004). Fyrstu 

heildstæðu barnaverndarlögin á Íslandi litu dagsins ljós árið 1932 (Bragi Guðbrandsson, 

2008) og núgildandi barnaverndarlög eru frá 2002 með síðari breytingum eða 

barnaverndarlög nr. 80/2002. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var fullgiltur hér á 

landi árið 1992 og lögfestur í íslensk lög árið 2013, með það markmið að leiðarljósi að 

tryggja réttindi barna (Þórhildur Líndal, 2007). Nú á dögum eru flestir sammála um að 

hvers kyns misbrestur í aðbúnaði barna sé ólíðandi í okkar samfélagi líkt og kveðið er á 

um í 1. gr. barnalaga nr. 76/2003. Sveitarfélög bera ábyrgð á að hafa starfræktar 

barnaverndarnefndir líkt og kveðið er á um í 10. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Í 

þessu rannsóknarverkefni voru gögn notuð frá einni þeirra sem jafnframt er sú stærsta á 

landinu, Barnavernd Reykjavíkur. 

1.1 Tilgangur og markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvaða tilkynningar fóru í könnun hjá 

Barnavernd Reykjavíkur og bera þær saman við þær tilkynningar sem ekki fóru í könnun. 

Valið var tímabilið 2012–2016 og athugað hvort viðmiðin hefðu breyst undanfarin fimm 

ár og ef svo væri, þá hvernig. 

 

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: 

1. Hvaða tilkynningar fóru í könnun hjá Barnavernd Reykjavíkur árin 2012–2016 

samanborið við þær tilkynningar sem fóru ekki í könnun á sama tímabili? 

2. Hafa breytingar orðið undanfarin fimm ár varðandi mál sem fara í könnun miðað 

við þau mál sem ekki fara í könnun? Ef svo er, þá hvaða breytingar? 
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1.2 Val á viðfangsefni 

Velferð barna hefur lengi verið rannsakanda hugleikið málefni. Í gegnum nám í 

félagsráðgjöf hefur verið lögð rík áhersla á réttindi og velferð barna og fjölskyldna. Á 

þriðja ári í grunnnámi í félagsráðgjöf var námskeiðið Félagsmálalöggjöf III: barnavernd, 

fjölskyldu- og erfðaréttur kennt. Í þessu námskeiði jókst áhugi rannsakanda á 

barnavernd. Þegar Erla Björg Sigurðardóttir deildarstjóri gæða og rannsókna hjá 

Velferðarsviði Reykjavíkurborgar kom að kynna möguleg rannsóknarverkefni kviknaði 

áhugi rannsakanda á málefninu. 

1.3 Hagnýtt gildi rannsóknar 

Ekki hefur áður verið gerð rannsókn á Íslandi á því hvað einkenni 

barnaverndartilkynningar sem fara í könnun miðað við allar barnaverndartilkynningar 

sem berast á tilteknu tímabili. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

barnaverndartilkynningar varðandi vanrækslu hafi tilhneigingu til þess að mæta afgangi 

hjá barnaverndaryfirvöldum (Daniel, 2015; Friedman og Billick, 2015; Loman, 2006; 

Music, 2009; Semanchin Jones og Logan-Greene, 2016). Því var talið áhugavert að skoða 

hvaða viðmið eru höfð til hliðsjónar hér á landi um það hvers konar tilkynningar fara í 

könnun. Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á hvað einkennir tilkynningar sem fara 

í könnun hjá Barnavernd Reykjavíkur samanborið við þær tilkynningar sem ekki eru 

kannaðar nánar og gætu því nýst fagfólki sem starfar við barnavernd á landinu öllu.  

1.4 Uppbygging verkefnis 

Verkefnið skiptist upp í fimm meginkafla. Í fyrsta kafla er gerð grein fyrir tilgangi, 

markmiði og uppbyggingu rannsóknar. Í öðrum kafla er greint frá fræðilegri umfjöllun, 

svo sem fyrri rannsóknum um viðfangsefnið, skilgreiningum á hugtökum sem notuð eru í 

barnavernd og kenningarlegum ramma rannsóknar. Í þriðja kafla er lýsing á aðferð 

rannsóknar og gagnaöflun og siðferðisleg álitamál eru reifuð. Í fjórða kafla er gerð grein 

fyrir niðurstöðum rannsóknar með lýsandi tölfræði. Í fimmta og jafnframt síðasta 

kaflanum er umræða þar sem rannsóknarspurningum er svarað, niðurstöður 

rannsóknarinnar tengdar við fræðilega umfjöllun og takmörkunum rannsóknar einnig 

gerð skil.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er farið yfir helstu skilgreiningar á hugtökum í barnavernd, fyrri 

rannsóknir á viðfangsefninu reifaðar og kenningarlegur rammi rannsóknar útlistaður. Í 

lokin er greint frá barnaverndaryfirvöldum á Íslandi. 

2.1 Skilgreiningar í barnavernd 

Mikilvægt er að skilgreina þau hugtök sem unnið er með í rannsóknum til þess að gæta 

samræmis í flokkun, túlkun og kóðun gagna (Neuman, 2005). Vert er að nefna að 

flokkunarkerfi í barnavernd á ekki einungis við um börn sem verða fyrir misbresti í 

uppeldi af hendi fullorðinna, heldur er einnig fjallað um áhættuhegðun barna í þessu 

samhengi. Í þessari rannsókn er umfjöllunarefnið ofbeldi, vanræksla og áhættuhegðun 

barna samkvæmt skilgreiningum SOF-kerfisins (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Misbrestur í aðbúnaði barna er samkvæmt Freydísi Jónu Freysteinsdóttur (2012) er 

eftirfarandi: 

Misbrestur í uppeldi barna felur í sér alvarlega truflun í foreldrahlutverki, og 

jafnframt verulega truflun í tengslum foreldra og barns, sem getur leitt til alvarlegra 

aðlögunarerfiðleika hjá barni eða afbrigðislegs þroska... misbrestur í uppeldi felur í sér 

samkvæmt skilgreiningu, vítaverða, ófullnægjandi eða niðurbrjótandi uppeldishætti 

(bls. 3). 

Misbresti í aðbúnaði barna má skipta í tvo meginflokka sem eru annars vegar ofbeldi og 

hins vegar vanræksla. Ofbeldi er athöfn sem getur leitt til eða leiðir til skaða á meðan 

vanræksla er skortur á nauðsynlegri athöfn sem getur leitt til eða leiðir til skaða. Einnig 

getur heilsu eða lífi ófædds barns verið stefnt í hættu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2012).  

2.1.1 Ofbeldi 

Ofbeldi gagnvart barni er óþörf athöfn sem getur leitt til skaða. Því er skipt í þrjá flokka 

sem eru tilfinningalegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2012). 

Tilfinningalegt ofbeldi getur falið í sér að foreldri niðurlægir barnið, til dæmis að 

foreldri talar niður til barnsins, segir barnið ómögulegt og að það geri aldrei neitt rétt. 
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Það getur einnig falið í sér að barnið horfi upp á heimilisofbeldi milli foreldra sinna, þar 

sem annað foreldri leggur hendur á hitt foreldrið eða báðir gera það. Einnig má nefna ef 

foreldrar gera óraunhæfar kröfur til barnsins miðað við aldur þess og þroska, svo sem að 

láta barnið bera of mikla ábyrgð á heimili eða yngri systkinum (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012). 

Líkamlegt ofbeldi vísar til þess að foreldri meiðir barn viljandi, til dæmis kýlir barnið 

eða sparkar í það. Einnig geta foreldrar byrlað barni sínu eitur og gert það að 

einkennabera sem nefnist Munchausenheilkennið (e. Munchausen syndrome by proxy), 

sem vísar til þess að umönnunaraðili falsar veikindi barnsins til þess að fá samúð frá 

öðrum. Dæmi eru um að umönnunaraðilar hafi gefið barni eitur til þess eins að geta 

farið með það til læknis, umönnunaraðili flakki jafnvel á milli lækna til þess að fá lyf, 

koma barninu í aðgerðir eða til að fá aðra læknisaðstoð fyrir barnið, án þess að það sé 

raunverulega veikt (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012; Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Kynferðisofbeldi getur falið í sér kynferðislegt athæfi gagnvart barni eða með barni 

innan 15 ára aldurs, hvort sem um ræðir með vilja barnsins eður ei eða kynferðislega 

athöfn gagnvart eða með barni 15 ára eða eldra án samþykkis þess (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012). Kynferðisofbeldi foreldris gagnvart barni má skipta í þrjú 

alvarleikastig en þau eru a) samfarir og/eða munnmök, b) þukl innan klæða á kynfærum 

og c) kynferðislegar athafnir eða að horft er á klámfengið efni (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012). 

2.1.2 Vanræksla 

Vanræksla gagnvart barni samkvæmt skilgreiningu SOF-kerfisins felur í sér skort á 

nauðsynlegri athöfn sem mun leiða til skaða eða er líkleg til þess að leiða til skaða 

varðandi þroska barns. Vanrækslu má skipta í fjóra undirflokka sem eru a) líkamleg 

vanræksla, b) vanræksla varðandi umsjón og eftirlit, c) vanræksla varðandi nám og d) 

tilfinningaleg/sálræn vanræksla (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Líkamleg vanræksla vísar til þess að foreldri sinnir ekki grunnþörfum barnsins. Má 

þar nefna að skortur getur verið á fæði, til dæmis að barn fær ekki nægilega mikla fæðu 

eða fæðan sem barnið fær er of einhæf og skortir næringarefni. Klæðum getur einnig 

verið ábótavant, til dæmis geta föt verið of lítil, of stór eða hlýjan fatnað getur skort. 

Hreinlæti getur verið ábótavant, til dæmis að barnið er sett of sjaldan í bað með þeim 
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afleiðingum að það fer að lykta illa eða að barnið er ekki tannburstað reglulega. 

Húsnæði sem barnið býr í getur verið ófullnægjandi eða barnið á ekki heimili og er 

sökum þess á vergangi með foreldrum sínum. Húsnæðið getur verið óíbúðarhæft sökum 

óhreininda, hættur geta leynst á heimili, svo sem brattur stigi sem er óvarinn og ungt 

barn gæti slasað sig á. Einnig getur verið um ófullnægjandi heilbrigðisþjónustu að ræða. 

Barnið fær þá ekki nauðsynlega heilbrigðisþjónustu þrátt fyrir að hafa þörf fyrir hana og 

má þar nefna að ekki er farið með barn til læknis þrátt fyrir að það sé veikt eða slasað. 

Einnig getur sérfræðingur hafa mælst fyrir um að barnið fái tiltekna læknisþjónustu en 

foreldri fylgir ekki fyrirmælum læknisins. Hjá ungabörnum, oftast undir eins árs, getur 

líkamleg vanræksla falið í sér döfnunarfeil (e. failure to thrive) sem vísar til þess að 

barnið þyngist hvorki né lengist nægilega sökum vannæringar og hreyfiþroski barnsins 

er ekki í samræmi við önnur börn á sama aldri. Til þess að hægt sé að greina barn með 

döfnunarfeil verður að fá staðfestingu frá lækni (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit vísar til þess að foreldri hugar ekki að öryggi 

barnsins miðað við aldur þess og þroska. Hún getur falið í sér að foreldri hefur ungt barn 

eftirlitslaust, svo sem að barn er skilið eftir eitt heima þrátt fyrir að hafa hvorki aldur né 

þroska til þess. Barn getur einnig verið skilið eftir eitt úti án eftirlits og þar af leiðandi 

farið sér að voða. Foreldri getur skilið barnið eftir hjá hæfum umönnunaraðila en ekki 

sótt það á umsömdum tíma. Má nefna sem dæmi ef foreldrar setja barnið í pössun hjá 

vinum eða ættingjum og semja um að sækja barnið á tilteknum tíma en láta svo ekki sjá 

sig á þeim tíma. Foreldri getur skilið barnið eftir hjá óhæfum umönnunaraðila. Það getur 

sett barnið í pössun hjá aðila sem er vímuefnasjúkur eða aðila sem er of ungur til þess 

að bera ábyrgð á barni. Einnig getur foreldri lýst yfir vilja sínum um að yfirgefa barn sitt 

eða yfirgefið það. Barn getur auk þess orðið forsjárlaust vegna hvarfs foreldris. Sem 

dæmi má nefna ef foreldri hverfur af heimili sínu í nokkra daga og skilur barnið eitt eftir. 

Barn getur verið í hættu vegna vímuefnaneyslu foreldra svo sem ef foreldri er í 

annarlegu ástandi sökum vímuefna og getur því ekki sinnt foreldrahlutverki sínu sem 

skyldi. Einnig getur barni verið leyft eða það verið hvatt til þess að taka þátt í ólöglegu 

athæfi og má þar nefna barn sem horfir upp á foreldra sína stela eða er hvatt til þess að 

stela sjálft (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 
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Vanræksla varðandi nám vísar til þess að foreldrar sinna ekki námi eða skólagöngu 

barnsins eða hvetja barnið ekki til þess að sinna því sjálft. Dæmi um það er þegar 

foreldrar aðstoða barnið ekki með heimanám eða sýna skólagöngu þess lítinn áhuga. 

Mæting barnsins getur verið slök, það ekki skráð í skóla, foreldrar sinna ekki 

ábendingum skóla um sérfræðiaðstoð fyrir það eða barnið mætir ekki með viðeigandi 

námsgögn í skólann vegna þess að foreldrar kaupa ekki námsgögn fyrir það (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012). 

Tilfinningaleg vanræksla vísar til þess að foreldrar sinna ekki tilfinningalegum 

þörfum barnsins og örva barnið ekki nægilega, hvort sem um ræðir hugrænt eða 

félagslega. Sem dæmi um það má nefna ef foreldri hlustar ekki á barnið eða lætur sig 

ekki varða um tilfinningar þess. Það getur einnig falið í sér að foreldri agar ekki barnið 

sitt, svo sem að leyfa barninu að gera hluti sem eru því ekki hollir og ekki setja því eðlileg 

mörk, til dæmis leyfa barninu að vera lengi úti þrátt fyrir að lög segi til um annað 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

2.1.3 Heilsu eða lífi ófædds barns stefnt í hættu 

Foreldrar geta stefnt ófæddu barni sínu í hættu með skaðlegu athæfi og má þar nefna ef 

móðir neytir vímuefna á meðgöngu og verður ófær um að sinna þörfum barnsins eða 

skaðar það á annan hátt. Einnig getur móðir orðið fyrir ofbeldi á meðgöngu sem getur 

leitt til skaða fyrir ófætt barn. Ef móðir sinnir ekki nauðsynlegu eftirliti á meðgöngu 

getur það einnig falið í sér að hún næri sig ekki nægilega og getur það leitt til 

næringarskorts fyrir ófædda barnið (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

2.1.4 Áhættuhegðun barna 

Þegar fjallað er um áhættuhegðun barna er átt við börn, oftast á unglingsaldri og undir 

18 ára aldri, samkvæmt SOF-kerfinu, og hegðun sem getur valdið þeim skaða. 

Áhættuhegðun barna skiptist í fimm flokka: a) vímuefnaneyslu barna, b) að barn stefnir 

sjálfu sér í hættu, c) barn brýtur lög, d) barn beitir önnur börn eða fullorðna líkamlegu 

eða kynferðislegu ofbeldi, e) barn vanrækir ástundun í skóla (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012). 

Barn stefnir sjálfu sér í hættu með því að meiða sjálft sig viljandi, svo sem að skera 

sig eða reyna sjálfsvíg með því að taka óhóflega mikið af lyfjum, svo dæmi séu tekin. Það 

getur einnig hlaupist að heiman eða glímt við átröskun, til dæmis að svelta sjálft sig, eða 
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borða óhóflega mikið og kasta svo upp sem getur leitt til skaða (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012). 

Vímuefnaneysla barna felur í sér að barn neytir áfengis og/eða annarra vímuefna sem 

geta leitt til skaða á heilsu og þroska þess. Afbrot barns geta meðal annars falið í sér að 

barn virðir ekki umsaminn útivistartíma, fremur innbrot, þjófnað eða eignaspjöll, til 

dæmis að barnið skemmir viljandi eigur annarra (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Að barn beiti aðra ofbeldi felur í sér að barnið beitir annað barn eða fullorðinn 

einstakling ofbeldi, svo sem líkamlegu, sálrænu eða kynferðislegu ofbeldi (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012).  

Erfiðleikar barns í skóla geta falið í sér að mætingar þess í skólann séu stopular þrátt 

fyrir stuðning foreldra og má þar nefna að barnið mætir iðulega seint í skólann eða 

mætir alls ekki. Barn sinnir ekki heimanámi sem skyldi, svo sem að barnið vinnur ekki 

heimavinnu þrátt fyrir að hafa stuðning heima fyrir. Barn mætir ekki með viðeigandi 

námsgögn í skólann þrátt fyrir að foreldrar styðji barnið til kaupa á námsgögnum 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

2.2 Erlendar rannsóknir á sviði barnaverndar 

Gerðar hafa verið veigamiklar erlendar rannsóknir á sviði barnaverndar með það 

markmið að leiðarljósi að bæta þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra sem koma við 

sögu barnaverndaryfirvalda (Daniel, 2015; Foster og félagar, 2010; Friedman og Billick, 

2015; Gilbert, 2012; Jud, Fallon og Trocmé, 2012; Kim, Wildeman, Jonson-Reid og Drake, 

2017; Loman, 2006; Mennen, Kim, Sang og Trickett, 2010; Music, 2009; Potter, Nasserie 

og Tonmyr, 2015; Raissian, Dierkhising, Geiger og Schelbe, 2014; Semanchin Jones og 

Logan-Greene, 2016; Shi, 2013; Stokes og Taylor, 2014; Tufford og félagar, 2015; Walsh 

og Jones, 2015). Greint verður frá nokkrum af þessum rannsóknum hér á eftir.  

2.2.1 Rannsóknir varðandi tilkynningar um misbrest í aðbúnaði barna og 
áhættuhegðun þeirra og um afdrif slíkra tilkynninga 

Jud og félagar (2012) gerðu rannsókn í Kanada varðandi hvað réði úrslitum um hvort 

barnaverndartilkynning fengi viðhlítandi meðferð hjá barnaverndaryfirvöldum. Úrtak 

rannsóknar samanstóð af 15.980 málaskrám sem fengnar voru hjá 412 

barnaverndarnefndum í Kanada. Málaskrár barna tóku til barna undir 16 ára aldri og var 

meðalaldur þeirra 7,4 ár. Af þessum 15.980 málum sem rannsökuð voru fengu 9.352 
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mál einhvers konar meðferð eða 59% heildarmála. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu 

meðal annars í ljós að börn yngri en 6 ára voru líklegri til þess að fá meðferð samanborið 

við börn sem voru 6 ára eða eldri. Stúlkur fengu oftar meðferð samanborið við drengi. 

Auknar líkur voru á að börn fengju meðferð ef félagslegar aðstæður þeirra voru bágar og 

má þar nefna lítið tengslanet foreldra, fjárhagserfiðleika eða ef heimilisofbeldi milli 

foreldra hafði átt sér stað. Einnig kom fram að ef rökstuddur grunur var á 

kynferðisofbeldi, vanrækslu eða tilfinningalegu ofbeldi voru auknar líkur á að 

viðkomandi fjölskyldur fengju meðferð. Einstæðir foreldrar voru ólíklegri til þess að fá 

einhvers konar meðferð samanborið við fjölskyldu þar sem umönnunaraðilar voru tveir 

(Jud og félagar, 2012). Hins vegar leiddi önnur rannsókn í ljós hið gagnstæða, þar voru 

einstæðir foreldrar líklegri til þess að fá meðferð á vegum barnaverndaryfirvalda 

samanborið við fjölskyldu þar sem umönnunaraðilar voru tveir (Fallon, Chabot, Fluke, 

Blackstock, MacLaurin og Tonmyr, 2013).  

Í nýlegri skýrslu frá Bandaríkjunum kemur fram að þegar tilkynning berist 

barnaverndaryfirvöldum fari annars vegar skimun í gang og hins vegar rannsókn til þess 

að skera úr um hvort grípa eigi til aðgerða. Þegar rætt er um skimun er átt við að 

barnaverndaryfirvöld athuga hvort rökstuddur grunur sé um að barn hafi orðið fyrir 

misbresti í aðbúnaði eða hvort barnið tilheyri hugsanlega annarri barnaverndarnefnd. 

Þegar rætt er um rannsókn er átt við að meta ásakanir um misbrest í aðbúnaði út frá 

lögum og verklagsreglum í hverju fylki fyrir sig. Einnig er skorið úr um hvort inngrips sé 

þörf og þá hvers konar (U.S. Department of Health & Human Services, 2017). 

Cocozza (2007), sem er félagsráðgjafi að mennt, gerði doktorsverkefni í Svíþjóð 

varðandi barnaverndartilkynningar. Notuð var megindleg rannsóknaraðferð. Alls voru 

skoðaðar 1.570 barnaverndartilkynningar sem vörðuðu 1.051 barn sem kom inn á eins 

árs tímabili, árið 1998, í einu sveitarfélagi í Svíþjóð. Málaskránum var safnað árið 2000. 

Niðurstöður leiddu í ljós að 8% mála voru ónothæf þar sem nauðsynlegar upplýsingar 

vantaði í þau. Rúmlega þriðjungur mála eða 33% voru þegar í vinnslu, í 18% tilfella voru 

opnuð ný mál og í 41% tilfella fóru málin ekki í könnun. Börnin voru tilkynnt fyrir 

eftirfarandi: a) ofbeldi 3%, b) vanrækslu 35%, c) áhættuhegðun 45%, d) drykkju 

ungmenna 6% og e) annað 12%. Stór hluti mála sem fór í könnun tengdist börnum sem 

voru frá vel stæðum fjölskyldum. 
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Östberg (2010) er einnig félagsráðgjafi og vann doktorsverkefni sitt í Svíþjóð varðandi 

barnaverndartilkynningar sömuleiðis. Markmið rannsóknarinnar var að kanna 

ákvörðunartöku félagsráðgjafa í barnavernd, hvort tilkynning færi í könnun eða væri 

látin niður falla án nánari skoðunar. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að þegar 

tilkynningar fóru í könnun var meirihluti viðkomandi barna unglingsdrengir. Stór hluti 

þessara barna kom frá fátækum fjölskyldum, aðallega einstæðum mæðrum. Ef ekki voru 

nægar sannanir fyrir misbresti í aðbúnaði þeirra í tilkynningum fóru þær ekki í könnun, 

eins ef tilkynnandi vildi ekki láta nafns síns getið var ólíklegra að tilkynning færi í 

könnun. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við niðurstöður Cocozza (2007), en 

meirihluti barna í þeirri rannsókn eins og áður sagði, átti vel efnaða foreldra, í þeim 

tilkynningum sem fóru í könnun. 

Gilbert (2012) bendir á að mismunur geti verið milli landa hvort og á hvaða stigi 

máls barnaverndaryfirvöld grípi til aðgerða, þá benda Gilbert, Kemp og félagar (2009), 

Bunting, Lazenbatt og Wallace (2010) og McTavish og félagar (2017) á að fagmenn séu í 

sumum tilvikum ragir við að tilkynna til barnaverndaryfirvalda þar sem þeir séu hræddir 

um að það gæti skaðað samvinnu við foreldra og gert illt verra. Einnig getur verið um 

skort á sönnunargögnum að ræða.  

Steinunn Hrafnsdóttir (2012) gerði rannsókn sem laut að vinnuumhverfi og 

starfsánægju barnaverndarstarfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur. Notast var við 

blandaða rannsóknaraðferð, annars vegar megindlega og hins vegar eigindlega. Sendir 

voru út spurningalistar til allra barnaverndarstarfsmanna Barnaverndar Reykjavíkur og í 

kjölfarið voru þróaðir eigindlegir viðtalsvísar út frá niðurstöðum spurningalista–

könnunarinnar. Í framhaldi af því voru tekin sjö eigindleg viðtöl við barnaverndar–

starfsmenn úr öllum teymum Barnaverndar Reykjavíkur. Helstu niðurstöður leiddu í ljós 

að almennt voru barnaverndarstarfsmenn ánægðir í starfi, áttu í góðri samvinnu við 

samstarfsmenn og töldu sig geta nýtt sér fagþekkingu sína í starfi. Þá kom einnig fram að 

allir starfsmenn ættu kost á að fara í reglulega handleiðslu, greidda af vinnustaðnum. Þó 

bentu starfsmenn einnig á nokkra veikleika sem vert væri að taka fram. Mátti þar nefna 

að málafjöldi sem og þyngd mála á hvern starfsmann væri of mikill og erfitt reyndist að 

sinna öllum málum eins vel og best væri á kosið. Erfitt reyndist að klára tiltekinn 
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málafjölda á venjulegum dagvinnutíma og mál ættu það til að safnast upp. Sumir 

starfsmenn töluðu einnig um streitu og svefnleysi tengt langvarandi vinnuálagi.  

2.2.2 Vanræksla vanrækslunnar 

Fræðimenn hafa velt fyrir sér orsökum þess að vanræksla barna hafi ekki verið í forgangi 

hjá barnaverndaryfirvöldum víða um heim (Berry, Charlson og Dawson, 2003; Daniel, 

2015; Friedman og Billick, 2015; McSherry, 2007; McSherry, 2011; Music, 2009; 

Polonko, 2006; Stokes og Taylor, 2014; Taylor, Daniel og Scott, 2012; Wolock og 

Horowitz, 1984), þar sem rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á hversu skaðleg áhrif 

langvarandi vanræksla getur haft í för með sér (Daniel, 2015; Friedman og Billick, 2015; 

Music, 2009; Reeves, Drew, Shemmings og Ferguson, 2015; Slack, Holl, Altenbernd, 

McDaniel og Stevens, 2003). Wolock og Horowitz (1984) töluðu í því sambandi um 

„vanrækslu vanrækslunnar“ (bls. 530). 

Daniel (2015) hefur bent á að hugsanleg ástæða þess að vanrækt börn mæti afgangi 

hjá barnaverndaryfirvöldum sé að vanræksla sé hulin og erfitt geti verið að sanna að um 

vanrækslu hafi verið að ræða samanborið við annan misbrest í aðbúnaði barna, svo sem 

líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi. Music (2009) bendir á að vanrækt börn séu oft 

„gleymdu börnin“ þar sem þau láti oft lítið fyrir sér fara og verði því ósýnileg í 

samfélaginu. Þá benda Friedman og Billick (2015) annars vegar og McSherry (2007) hins 

vegar á að menningarmunur geti einnig spilað inn í, erfitt geti reynst að skilgreina 

vanræksluna, það sem falli undir vanrækslu í einu landi sé kannski ekki vanræksla í öðru 

landi sökum menningarmunar. Barnett, Miller-Perrin og Perrin (2010) eru á öndverðum 

meiði hvað varðar menningarmun en samkvæmt þeim eru flestir sammála um hvað sé 

viðeigandi í umönnun barna, óháð menningu. 

Margir félagsráðgjafar líta ekki á vanrækslu sem jafn alvarlegan misbrest í uppeldi 

barna og ofbeldi, þar sem vanræksla er oft langvarandi ástand og jafnframt ósýnilegt á 

meðan ofbeldi er atvik sem gerist á tilteknum tíma og afleiðingar þess eru oft á tíðum 

sýnilegar (Stokes og Taylor, 2014). Samkvæmt Jackson, Kissoon og Greene (2015) er 

vanræksla algengasta tegund af misbresti í aðbúnaði barna eða um 78,3% af öllum 

tegundum misbrests. Þá hefur önnur rannsókn sýnt fram á svipaðar niðurstöður 

(Raissian og félagar, 2014). Samkvæmt ársskýrslu Barnaverndarstofu voru tilkynningar 
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tengdar vanrækslu árin 2010–2011 á bilinu 30,7% til 31,5% af heildartilkynningum sem 

bárust á ofangreindum árum (Barnaverndarstofa, 2014). 

Samkvæmt Stokes og Taylor (2014) eru barnaverndarstarfsmenn líklegri til þess að grípa 

til aðgerða þegar barn verður fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi samanborið við 

vanrækslu. Þó voru fimm atriði sem barnaverndarstarfsmenn höfðu að leiðarljósi til þess 

að skera úr um hvort grípa þyrfti til aðgerða: a) sérhæfni, b) alvarleiki, c) áhætta, d) 

ábyrgð foreldra og e) rökstuddur grunur. 

Í rannsókn sem Mennen og félagar (2010) gerðu á 303 börnum sem höfðu verið 

tilkynnt til barnaverndaryfirvalda leiddu niðurstöður í ljós að 71% mála voru vegna 

vanrækslu, og algengasta tegund vanrækslunnar tengdist umsjón og eftirliti, eða 72,5% 

af heildar vanrækslutilkynningum. Í rannsókn Friedman og Billick (2015) kom fram að 

margir foreldrar sem vanræktu börn sín gerðu það óafvitandi. Af þeim sökum má draga 

þá ályktun að fræðslu til foreldra um velferð barna og umönnun þeirra sé þörf. 

Þess má geta að fagfólki ber að nýta sér þær rannsóknir og gögn sem til eru nú 

varðandi langvarandi skaðsemi sem vanræksla getur haft í för með sér og beita íhlutun í 

þeim málum að sögn Daniel (2015). Samkvæmt Rutter (1998) geta vanrækt börn í 

sumum tilvikum verið með minni heila samanborið við óvanrækt börn, þar sem 

heilavefurinn dafnar ekki og þroskast eins og hjá börnum sem ekki búa við vanrækslu. Þá 

bendir McSherry (2011) á að börn sem séu vanrækt geti átt í erfiðleikum með nám og 

greind þeirra geti beðið hnekki sökum vanrækslunnar.  

2.3 Kenningar 

Ein forsenda þess að beita faglegri vinnu í félagsráðgjöf er að nota kenningar við mótun 

vinnuaðferða. Kenningar eru notaðar í fræðasamfélaginu til að fá dýpri skilning á 

tilteknu viðfangsefni. Mikilvægt er að nefna að ekki er hægt að fullyrða út frá 

kenningum né tala um að ein kenning sé réttari en önnur (Thompson, 2010). Ýmsar 

kenningar hafa verið settar fram til þess að varpa ljósi á misbrest í aðbúnaði barna 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). Í þessum kafla verður greint frá vistfræðilíkani Belsky, 

tengslakenningum Bowlby og rannsókn Ainsworth um örugga höfn. 
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2.3.1 Vistfræðilíkan Belsky 

Belsky (1980) var sálfræðingur að mennt og þróaði vistfræðilíkan (e. ecological model) 

varðandi misbrest í aðbúnaði barna (sjá mynd 1). Hann byggði líkan sitt upp út frá 

vistfræðilíkani Bronfenbrenner og notaðist við hugtökin nærkerfi (e. microsystem), 

millikerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem) og lýðkerfi (e. macrosystem) 

(Bronfenbrenner, 1979). Belsky (1980) þróaði sitt líkan meðal annars til að nota í 

forvarnarskyni fyrir fagfólk svo hægt væri að meta áhættuna á að barn yrði fyrir 

misbresti í aðbúnaði á heimili sínu. Líkanið skiptist í fjögur svið sem eru a) 

einstaklingsþættir (e. individual factors), b) fjölskylduþættir (e. family factors), c) 

samfélagsþættir (e. social factors) og d) menningarþættir (e. cultural factors). 

Ofangreind svið innihalda hvert um sig áhættu- og verndandi þætti sem hafa 

víxlverkandi áhrif hver á annan og einnig innan hvers sviðs. Samkvæmt líkaninu er hætta 

á að misbrestur í aðbúnaði barna eigi sér stað þegar eðli og magn áhættuþátta fer 

umfram eðli og magn verndandi þátta (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005-a). Hér á eftir 

verður gerð grein fyrir hverju sviði fyrir sig. 

 

 

Mynd - 1 Vistfræðilíkan Belsky 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005-a, bls. 29). 

Einstaklingsþættir (e. individual factors) eru þættir sem tengjast foreldrum og börnum. 

Áhættuþættir eru meðal annars að foreldrar séu ungir eða lítið menntaðir (Friedman og 

Billick, 2015; Murphey og Braner, 2000), og að foreldrar hafi sjálfir orðið fyrir misbresti í 

uppeldi í eigin barnæsku (Hughes og Cossar, 2016). Einnig má nefna fleiri þætti, til 
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dæmis vímuefnavanda foreldra (Laslett, Room, Dietze og Ferris, 2012; Friedman og 

Billick, 2015), þunglyndi (Friedman og Billick, 2015), greindarskerðingu og geðsjúkdóma 

(Fallon, Ma, Allan, Pillhofer, Trocmé og Jud, 2013; Konishi og Yoshimura, 2015) svo 

dæmi séu tekin. Í grein Paavilainen og Tarkka (2003) má finna lýsingu á dæmigerðum 

aðstæðum foreldra sem beita börn sín ofbeldi og/eða vanrækja þau: „Þeir eru einmana, 

hafa ekki stuðningsnet frá ömmum og öfum, eru vinafáir og svo önnum kafnir við að 

einbeita sér að eigin lífi að enginn tími gefst fyrir börnin og því eru börnin á eigin 

vegum“ (bls. 53). 

Fjölskylduþættir (e. family factors) eru þættir sem eiga sér stað innan fjölskyldna, en 

fjölskyldan er sú eining þar sem einstaklingar eiga að finna fyrir öryggi og væntumþykju. 

Það eru ýmsir áhættuþættir innan fjölskyldna sem geta orðið þess valdandi að 

misbrestur í aðbúnaði barna eigi sér stað. Má þar nefna foreldra sem eiga nokkur börn 

með stuttu millibili, óörugg tilfinningatengsl, streitu, stjúpfjölskyldur og ágreining milli 

foreldra (Belsky, 1980). Verndandi þættir geta verið gott stuðnings- og tengslanet, til 

dæmis eru ungir foreldrar sem búa við fátækt en hafa góðan stuðning frá foreldrum 

sínum ólíklegri til þess að beita barn sitt ofbeldi/vanrækslu samanborið við foreldra sem 

hafa engan stuðning (Belsky 1980; Folger og Wright, 2013; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2005-a, Rodriguez og Tucker, 2015).  

Samfélagsþættir (e. social factors) eru áhættuþættir sem hafa áhrif á fjölskylduna, 

svo sem fátækt. Samkvæmt Berger (2005) eykur fátækt líkurnar á að barn verði fyrir 

misbresti í aðbúnaði á heimili sínu og einnig skortur á stuðningi, hvort sem er 

formlegum eða óformlegum stuðningi. Þegar fjallað er um formlegan stuðning er átt við 

þætti eins og niðurgreidd leikskólagjöld, barnabætur og stuðning atvinnurekanda, svo 

sem að foreldrar mæti skilningi ef þeir eru frá vinnu vegna veikinda barna. Óformlegur 

stuðningur vísar til stuðnings sem foreldrar fá til dæmis frá ættingjum eða vinum og má 

þar nefna að ef foreldrar fá stuðning við uppeldi barna sinna frá eigin foreldrum eða 

vinum gerir það þeim auðveldara um vik að samtvinna vinnu og fjölskyldulíf (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2005-a). Samkvæmt Folger og Wright (2013) getur félagslegur 

stuðningur dregið úr líkum á misbresti í aðbúnaði barna. Þá hafa aðrar rannsóknir sýnt 

fram á sömu niðurstöðu (DePanfilis, 1996; Rodriguez og Tucker, 2015). 
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Menningarþættir (e. cultural factors) birtast í samfélaginu í heild sinni og vísa til 

þeirrar menningar sem viðkomandi einstaklingur býr í (Belsky, 1980). Menningin mótar 

að mörgu leyti fjölskyldustefnur og þau viðhorf sem fjölskyldan hefur til uppeldisaðferða 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005-a). Meiri líkur eru á að börn verði fyrir misbresti í 

uppeldi ef samfélagið hefur jákvætt viðhorf til líkamlegra refsinga sem hluta af 

uppeldisaðferðum, líkt og rannsóknir hafa sýnt (Giles-Sims og Lockhart, 2005; Singhi og 

félagar, 2013; Westby, 2007). 

Að mati Belsky (1980) eru orsakir misbrests í aðbúnaði barna ekki byggðar á 

einhverju einu, heldur er um að ræða flókið samspil margra kerfa sem hafa víxlverkandi 

áhrif hvert á annað. Mikilvægt er að nefna þær takmarkanir sem fylgja því að notast við 

vinnulíkön í barnaverndarstarfi, þar sem fylgni milli áhættuþátta og misbrests í aðbúnaði 

barna er ekki endilega orsakasamband líkt og Begle, Dumas og Hanson (2010) hafa 

greint frá. Samkvæmt rannsókn Chaffin og Valle (2003) getur áhættulíkan ekki alltaf 

spáð rétt fyrir um misbrest í aðbúnaði barna þrátt fyrir fjölda áhættuþátta samkvæmt 

líkaninu. Sidebotham (2001) gagnrýnir áhættulíkön og telur það einföldun að halda því 

fram að ákveðnir þættir í fari foreldra auki eða dragi úr líkum á að misbrestur í aðbúnaði 

barna eigi sér stað þar sem flestir foreldrar beiti börn sín ekki ofbeldi eða vanrækslu 

þrátt fyrir fjölda áhættuþátta.  

2.3.2 Tengslakenning (e. attachment theory) 

John Bowlby (1907-1990) var breskur sálfræðingur og geðlæknir að mennt, betur 

þekktur sem „faðir tengslakenningarinnar“. Hann setti fram tengslakenninguna á sjötta 

áratug síðustu aldar en hún lýtur að tengslum barna í frumbernsku. Hann varð meðal 

annars fyrir áhrifum frá Önnu Freud, Melanie Klein og Donald Winnicott. Bowlby 

rannsakaði meðal annars börn sem höfðu verið aðskilin frá mæðrum sínum eftir seinni 

heimsstyrjöldina og dró ályktanir út frá þeim niðurstöðum (Page, 2011). 

Bowlby taldi mikilvægt að börn mynduðu sterk tengsl við frumumönnunaraðila sinn, 

sem oftast nær væri móðirin, allt frá frumbernsku. Öll börn hefðu þörf fyrir ást, 

umhyggju og öryggi hjá foreldrum sínum að mati Bowlby. Hann taldi öryggisþörf barna 

óháða líffræðilegum þörfum (Beckett og Taylor, 2010; MacDonald, 2001). Geðtengsl 

milli foreldra og barna mynduðust ekki sjálfkrafa og Bowlby skipti geðtengslum barna í 

fjögur stig sem eru þroska- og aldurstengd (Page, 2011). 
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Fortengsl (e. pre–attachment) vara frá fæðingu til tveggja mánaða aldurs. Á þessu 

aldursstigi sýna börn meðfædda eiginleika eins og að gráta. Þau hafa gaman af því að 

heyra fólk tala og sýna mannsandlitum einnig áhuga. Börn á þessu stigi fara ekki í 

manngreinarálit (Beckett og Taylor, 2010). 

Tengsl í mótun (e. attachment in the making) er skeið sem varir frá þriggja mánaða aldri 

til um það bil sex mánaða aldurs. Barnið er farið að gera mannamun á þessum aldri og 

lætur sig varða hver annast það. Barnið hjalar og brosir meira til sinna nánustu og lætur 

frekar huggast hjá móður sinni eða nánasta umönnunaraðila samanborið við ókunnuga. 

Móðir og barn eru næm fyrir líðan hvors annars og tengslin milli þeirra styrkjast enn 

frekar (Beckett og Taylor, 2010). 

Greinileg tengsl (e. clear-cut attachment) er tímabil sem varir frá sjö mánaða til 

þriggja ára aldurs. Á þessu aldursskeiði sækist barnið í að vera nálægt móður sinni eða 

nánasta umönnunaraðila og sækir í örvun og leik. Aðskilnaðarkvíði getur gert vart við sig 

sé barnið skilið eftir hjá ókunnugum eða ef umönnunaraðili fer úr augsýn (Beckett og 

Taylor, 2010). 

Gagnkvæm tengsl (e. reciprocal relationship) er tímabil sem varir frá þriggja ára aldri 

uns yfir lýkur. Á þessum aldri hafa börn meiri stjórn á líðan sinni og tilfinningum. Börn 

geta séð umönnunaraðila sína myndrænt fyrir sér þrátt fyrir að þeir séu fjarverandi. 

Vegna aukins vitsmunaþroska geta börn sett sig í spor umönnunaraðilans. Sambandið 

milli barna og foreldra samanstendur af meiri samvinnu og er gagnkvæmt (Beckett og 

Taylor, 2010). Líkt og greint var frá hér að framan fara börn í gegnum ákveðin stig 

tengslamyndunar sem fara hvort tveggja eftir þroska og aldri barnsins (Beckett og 

Taylor, 2010). 

Mary Ainsworth starfaði náið með Bowlby og kom fram með hugtakið örugg höfn 

(e. secure base). Ainsworth og félagar (sjá í Page, 2011) framkvæmdu rannsókn á 

börnum sem voru á aldrinum eins til tveggja ára til þess að unnt væri að meta gæði 

tengsla milli móður og barns. Rannsóknaraðferðin sem hún þróaði heitir „ókunnar 

aðstæður“ (e. strange situation) (Page, 2011). Rannsóknin fór fram í þar til gerðu 

herbergi þar sem móðir og barn komu saman. Barnið fór oftast nær að leika sér í dótinu 

sem var í herberginu. Að lítilli stundu liðinni kom ókunnugur einstaklingur inn í 

herbergið og spjallaði lítillega við móður og barn, þar næst fór móðirin út úr herberginu 
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og skildi barnið eftir hjá ókunnuga einstaklingnum. Eftir fáeinar mínútur kom móðirin 

inn aftur og ókunnuga manneskjan fór. Í framhaldinu fór móðirin út úr herberginu og 

skildi barnið eitt eftir og eftir stutta stund kom ókunna manneskjan inn í herbergið og 

þar næst móðirin og ókunnugi einstaklingurinn fór fram. Ofangreint ferli tók um 

hálftíma og var tekið upp á myndband (Hughes, Blom, Rohner og Britner, 2005; Page, 

2011; Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). Börnin sýndu ýmis tilbrigði við þessar aðstæður og má 

þar nefna að gráta, elta móður sína eða önnur einkenni vanlíðunar. Við þessar aðstæður 

gerði ókunna manneskjan allt sem í hennar valdi stóð til þess að hugga barnið. Í sumum 

tilvikum tókst að hugga barnið en í öðrum tilvikum tókst það ekki og í þeim tilvikum var 

móðirin kölluð til. Viðbrögð sem börnin sýndu við aðskilnaðinn voru ekki aðalatriðið að 

mati rannsakanda heldur viðbrögð þeirra við endurfundinn. Út frá áðurnefndri rannsókn 

mátti greina fjórar mismunandi tegundir tengsla (Beckett og Taylor, 2010; Page, 2011; 

Sæunn Kjartansdóttir, e.d.).  

Örugg tengsl (e. secure attachment) vísa til þess að börnin leita til móður sinnar 

hvort sem um ræðir eftir fyrri eða seinni aðskilnaðinn. Þegar móðirin fer fram fara þau 

að leita að henni, kalla til hennar og sum hver bresta í grát. Við endurfundinn taka 

börnin gleði sína á ný og vilja fara til móður sinnar, vera nálægt henni og láta huggast 

þegar þangað er komið. Að lítilli stundu liðinni verða börnin sjálfum sér lík og fara aftur 

að leika sér (Beckett og Taylor, 2010; Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). 

Óörugg tengsl (e. insecure attachment) lýsa sér í nándarfælnum tengslum (e. 

avoidant attachment) sem vísa til þess að barnið lætur sig ekki varða að móðirin fari úr 

herberginu og heldur áfram að leika sér. Þegar móðirin kemur aftur gerir barnið ekkert 

til þess að vera nálægt henni og lætur sem því standi á sama (Beckett og Taylor, 2010; 

Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). 

Tvíbent tengsl (e. ambivalent attachment), sem einnig eru óörugg tengsl, vísa til 

þess að barnið grætur mikið þegar móðirin yfirgefur það og lætur ekki huggast. Þegar 

móðirin kemur aftur gengur henni yfirleitt erfiðlega að hugga barnið sitt, barnið þráir ást 

og blíðuhót frá móður sinni en á sama tíma lemur það jafnvel frá sér og slær til móður 

sinnar (Beckett og Taylor, 2010; Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). 

Hugtakið ruglingsleg tengsl (e. disorganised attachment) var þróað seinna en 

ofangreindar tegundir tengsla. Þau lýsa sér á þessa leið: Barnið sýnir ákveðin merki um 
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óörugg tengsl en á sama tíma hleypur barnið til að mynda í átt að móður sinni og gerir 

sig líklegt til þess að fara til hennar en stoppar á miðri leið og hættir við. Börnin eiga það 

til að frjósa og sýna mikinn ótta (Beckett og Taylor, 2010; Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). 

Gagnrýni varðandi tengslakenningar hefur aðallega beinst að því hversu mikil 

áhersla er lögð á tengsl milli móður og barns. Samkvæmt Beckett og Taylor (2010) er þar 

full djúpt í árina tekið. Móðir barsins getur orðið örþreytt af því að þurfa að vera með 

barnið öllum stundum þar sem Bowlby taldi að jafnvel skammur aðskilnaður milli móður 

og barns gæti verið barninu skaðlegur. Klein (sjá í Beckett og Taylor, 2010) var 

ósammála Bowlby og taldi hann fara á mis við grunngildi sálgreiningar með því að horfa 

einungis á hið sýnilega og mælanlega (Sæunn Kjartansdóttir, e.d.). Samkvæmt Rutter og 

félögum (sjá í Beckett og Taylor, 2010) geta börn vel tengst nokkrum aðilum og það þarf 

ekki endilega að vera móðir barnsins. Til að mynda getur barnið tengst föður, eldri 

systkinum, frænkum, frændum, ömmum og öfum svo nokkrir séu nefndir (Beckett og 

Taylor, 2010). 

Tengslakenningar tengjast barnavernd að því leyti að rannsóknir hafa sýnt fram á að 

foreldrar með slök tengsl úr eigin frumbernsku eru líklegri til þess að eiga í erfiðleikum 

með foreldrahlutverkið á fullorðinsárum og það getur leitt til inngripa af hálfu 

barnaverndaryfirvalda (Fusco, 2015; Music, 2009; Walker, 2007). Í rannsókn Grinde 

(2004) kom fram að sum börn sem barnaverndaryfirvöld höfðu afskipti af áttu foreldra 

sem sjálfir höfðu átt erfitt uppdráttar í bernsku sökum erfiðleika hjá sínum foreldrum. 

2.4 Barnavernd á Íslandi 

Réttindi barna á árum áður voru af skornum skammti, foreldrar höfðu allt vald yfir 

börnum sínum og þau voru álitin eign foreldra sinna (Davíð Þór Björgvinsson, 1995). 

Börn höfðu þó einhver réttindi eins og sjá má í Grágás sem er lagasafn íslenska 

þjóðveldisins (2001), en þar er talað um framfærslu- og erfðarétt barna. Fyrstu 

barnaverndarlögin litu svo dagsins ljós á Íslandi árið 1932 með það markmið að 

leiðarljósi að tryggja réttindi barna. Áður en þau lög voru sett voru ýmis lagaákvæði sem 

kváðu á um að hið opinbera hefði rétt á að grípa til aðgerða ef grunur léki á um að börn 

sættu illri meðferð. Ekki var talið að þau lagaákvæði tryggðu réttindi barna nægilega vel 

og af þeim sökum voru heildarlög barnaverndar nr. 43/1932 sett á laggirnar (Bragi 

Guðbrandsson, 2008). Barnaverndarmál heyra undir Velferðarráðuneytið líkt og greint 
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er frá í barnaverndarlögum nr. 80/2002. Þegar fjallað er um barn er átt við einstakling 

undir 18 ára aldri. Vert er þó að nefna að barnaverndaryfirvöld geta með samþykki 

ungmennis gert ráðstafanir á grundvelli barnaverndarlaga til 20 ára aldurs eins og sjá má 

í 3. gr. ofangreindra laga. Barnaverndarstarfsmenn starfa meðal annars eftir 

barnaverndarlögum nr. 80/2002, barnalögum nr. 76/2003, lögum um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013, lögum um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991 og stjórnsýslulögum nr. 37/1993 svo dæmi séu tekin. 

2.4.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Árið 1924 var skrifað undir Genfaryfirlýsingu um að sérhvert mannsbarn ætti rétt á 

vernd án tillits til kynþáttar, þjóðernis eða trúarskoðana (Þórhildur Líndal, 2007). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur árið 1989 og með honum voru 

réttindi barna tryggð á alþjóðavettvangi í fyrsta skipti. Barnasáttmálinn var undirritaður 

árið 1990 hér á landi og fullgiltur árið 1992 (Þórhildur Líndal, 2007). Það var svo árið 

2013 að Barnasáttmálinn var festur í íslensk lög, lög um samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 19/2013. Markmið Barnasáttmálans er að tryggja rétt barna án 

tillits til kynþáttar, litarháttar, trúarbragða, kynferðis, tungu, félagslegs uppruna, 

stjórnmálaskoðana, ætternis eða annarra aðstæðna líkt og kveðið er á um í 2. gr. laga 

um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Hafa ber að leiðarljósi það sem 

barni er fyrir bestu þegar gerðar eru ráðstafanir varðandi börn eins og tilgreint er í 3. gr. 

laganna.  

2.4.2 Barnaverndarstofa 

Barnaverndarstofa heyrir undir Velferðarráðuneytið. Hlutverk hennar er meðal annars 

að samhæfa og efla barnaverndarstarf, efla rannsóknir á sviði barnaverndar, hafa 

yfirumsjón með barnaverndarnefndum sveitarfélaga, leiðbeina þeim og sinna fræðslu 

og ráðgjöf líkt og kveðið er á um í barnaverndarlögum (Barnaverndarstofa, 2015). 

Barnaverndarstofa sér einnig um leyfisveitingar til fósturforeldra og hefur jafnframt 

umsjón um vistun barna á heimilum á vegum ríkisins líkt og greint er frá í lögunum 

(Barnaverndarstofa, 2015). 
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2.4.3  Barnaverndarnefndir sveitarfélaga 

Sveitarfélög skulu starfrækja barnaverndarnefndir sem Barnaverndarstofa hefur 

yfirumsjón með og að baki hverrar nefndar skulu að lágmarki vera 1.500 íbúar 

(Barnaverndarstofa, 2015). Líkt og sjá má í þriðja kafla barnaverndarlaga eru 

barnaverndarnefndir pólitískt kjörnar á fjögurra ára fresti af sveitarstjórn. Kosnir eru 

fimm nefndarmenn og jafnmargir til vara. Vert er að nefna að nefndarmenn vinna ekki í 

beinum tengslum við börn og foreldra sem koma inn á borð barnaverndarnefnda. Þeir 

gefa barnaverndarstarfsmönnum umboð sitt til þess að vinna í barnaverndarmálum 

(Anni G. Haugen, 2008).  

Í fjórða kafla barnaverndarlaga kemur fram að almenningi sem og þeim sem starfa 

með börnum beri að tilkynna til barnaverndaryfirvalda hafi þeir ástæðu til að ætla að 

barn búi við misbrest í uppeldi sínu, verði fyrir ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í 

hættu. Þegar barnaverndaryfirvöldum hefur borist tilkynning um að barn búi við 

óviðunandi uppeldisskilyrði eða stofni heilsu sinni og þroska í hættu ber þeim að hefja 

könnun innan sjö daga frá því að tilkynning berst, sé könnunar talið þörf, líkt og kveðið 

er á um í 1. mgr. 21. gr. barnaverndarlaga. Þá er jafnframt kveðið á um í 5. mgr. 21. gr. 

að rökstuddur grunur þurfi að vera til staðar áður en könnun er hafin.  

Áður en barnaverndaryfirvöld skera úr um hvort hefja skuli könnun hefur hún sjö 

daga eins og áður sagði. Á þeim sjö dögum hafa barnaverndaryfirvöld einungis leyfi til 

að fá nánari upplýsingar frá þeim sem tilkynnti eða athuga hvort hún hefur í fórum 

sínum eldri barnaverndargögn um viðkomandi barn líkt og kveðið er á um í fjórða kafla 

14. gr. reglugerðar um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004. Hvort sem 

barnaverndaryfirvöld ákveða að hefja könnun eður ei ber þeim að gera foreldrum barns 

viðvart innan sjö daga, nema ríkra rannsóknarhagsmuna sé að gæta líkt og fram kemur í 

21. gr. barnaverndarlaga. Ef barnaverndaryfirvöld hafa tekið ákvörðun um að hefja 

könnun ber þeim að afla nauðsynlegra upplýsinga um hagi og líðan barnsins, svo sem 

andlega og líkamlega heilsu barns, heimilisaðstæður, tengsl barns við foreldra, hagi 

foreldra, skólagöngu og hegðun barns, líkt og kveðið er á um í 22. gr. barnaverndarlaga. 

Í sumum tilvikum þurfa barnaverndaryfirvöld að fá aðstoð hjá viðeigandi sérfræðingum 

til þess að unnt sé að fá ofangreindar upplýsingar um hagi barnsins, eins og nefnt er í 

sömu grein laganna.  
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Í sjötta kafla barnaverndarlaga er greint frá áætlun um meðferð máls, en við gerð 

hennar ber að fara eftir ákvæðum stjórnsýslulaga nr. 36/1993. Í 12. gr. stjórnsýslulaga er 

greint frá meðalhófsreglunni sem vísar til þess að beita eigi vægara úrræði fyrst áður en 

íþyngjandi úrræðum er beitt nema markmiði verði ekki náð með vægara móti. 

2.5 Félagsráðgjafar í barnavernd 

Barnaverndarstarfsmenn þurfa að hafa yfirgripsmikla þekkingu á þroska barna og geta 

borið kennsl á einkenni ofbeldis og vanrækslu barna sem og áhættuhegðunar þeirra. 

Einnig þarf barnaverndarstarfsmaður að kunna skil á hinum ýmsu vandamálum sem 

foreldrar geta verið að glíma við, svo sem geðræn vandkvæði og vímuefnavanda, og 

geta bent foreldrum á viðeigandi úrræði sem eru í boði á hverjum tíma. Mikilvægt er að 

barnaverndarstarfsmaðurinn geti myndað traust og gott samstarf við fjölskylduna til 

þess að unnt sé að bæta aðstæður barnsins, en góð samvinna við foreldra er ein helsta 

forsenda þess. Starfsmaðurinn þarf einnig að þekkja það lagaumhverfi sem hann vinnur í 

og geta skilið og túlkað lögin á viðeigandi hátt (Anni G. Haugen, 2008). Gera má ráð fyrir 

að stór hluti barnaverndarstarfsmanna séu félagsráðgjafar að mennt samkvæmt 

rannsókn Freydísar Jónu Freysteinsdóttur (2005-b) enda er menntun félagsráðgjafa talin 

nýtast vel í málaflokknum, þar sem félagsráðgjöf er eina námsgreinin hér á landi sem 

undirbýr fagfólk markvisst undir það að vinna á sviði barnaverndar (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005-b). 

2.6 Samantekt á fræðilegri umfjöllun 

Líkt og fram kom í upphafi kaflans er mikilvægt að skilgreina þau hugtök sem unnið er 

með (Neuman, 2005). Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar varðandi tilkynningar til 

barnaverndaryfirvalda. Sumum rannsóknum ber þó ekki saman um eðli og umfang mála 

sem eru líklegust til að vera könnuð nánar (Cocozza, 2007; Fallon, Chabot og félagar, 

2013; Jud og félagar, 2012; Östberg, 2010). 

Flestir fræðimenn eru sammála um að vanrækt börn þurfi betri aðhlynningu en raun 

ber vitni (Berry og félagar 2003; Daniel, 2015; Friedman og Billick, 2015; McSherry, 

2007; McSherry, 2011; Music, 2009; Polonko, 2006; Stokes og Taylor, 2014; Taylor og 

félagar, 2012; Wolock og Horowitz, 1984). Mikilvægt er að nota kenningar við mótun 

vinnuaðferða með skjólstæðingum í félagsráðgjöf, svo vinnuaðferðin sé skilvirk og beri 

tilætlaðan árangur (Thompson, 2010). Líkt og greint er frá hér að framan er 



33 

vistfræðilíkan Belsky, tengslakenning Bowlby og rannsókn Ainsworth notuð í þessari 

rannsókn, þar sem þessar kenningar geta að einhverju leyti varpað ljósi á hugsanlegar 

ástæður þess að barn búi við misbrest á heimili sínu (Fallon, Ma og félagar, 2013; 

Friedman og Billick, 2015; Fusco, 2015; Grinde, 2004; Konishi og Yoshimura, 2015; 

Murphey og Braner, 2000; Music, 2009). 

 

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi: 

1. Hvaða tilkynningar fóru í könnun hjá Barnavernd Reykjavíkur árin 2012–2016 

samanborið við þær tilkynningar sem fóru ekki í könnun á sama tímabili? 

2. Hafa breytingar orðið undanfarin fimm ár varðandi mál sem fara í könnun miðað 

við þau mál sem ekki fara í könnun? Ef svo er, þá hvaða breytingar? 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla er greint frá aðferð rannsóknar, mælitækjum og úrvinnslu gagna sem 

rannsakandi notaði við rannsóknina. Í lokin er greint frá siðferðislegum álitamálum við 

gerð rannsóknarinnar. Til eru mismunandi rannsóknaraðferðir í félagsvísindum og má 

þar nefna eigindlegar (e. qualitative) eða megindlegar (e. quantitative) nálganir 

(Neuman, 2005). Í þessari rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð. 

Megindlegar aðferðir henta vel þegar unnið er með stór gagnasöfn sem byggjast á 

tölulegum upplýsingum þar sem leitast er við að finna orsakasamhengi breyta og 

meðaltöl ákveðinna hópa. Oft eru settar fram tilgátur áður en rannsókn er gerð og svo 

eru tilgáturnar ýmist hraktar eða staðfestar með rannsókninni. Ef úrtakið er nógu stórt 

og valið tilviljunarkennt má alhæfa niðurstöður yfir á þýði (Castellan, 2010; Neuman, 

2005). Rannsóknin hófst í apríl 2017 og lauk í nóvember sama ár. 

3.1 Mælitæki 

Megindleg rannsóknaraðferð varð fyrir valinu í þessari rannsókn þar sem megindlegar 

rannsóknir eru taldar henta vel þegar unnið er með stór úrtök og tölulegar upplýsingar 

(Neuman, 2005). Rannsakandi fékk gögnin hjá Velferðarsviði Reykjavíkurborgar. Búið var 

að afmá allar persónuupplýsingar úr gögnunum og þau höfðu þegar verið sett í SPSS 

tölfræðiforritið sem rannsakandi fékk aðgang að. Annars vegar var um að ræða skrá 

með tilkynningum sem bárust á árunum 2012–2016 sem fóru í könnun og hins vegar 

skrá með tilkynningum frá sama tímabili sem ekki fóru í könnun. Þannig var rannsakandi 

einungis með gögn er vörðuðu nýjar barnaverndartilkynningar sem bárust á árunum 

2012–2016. Þær tilkynningar sem bárust í málum sem þegar voru í vinnslu á 

ofangreindu tímabili voru útilokaðar frá rannsókninni. Rannsakandi kannaði hvers konar 

barnaverndartilkynningar fóru í könnun á árunum 2012–2016 og hvort breytingar hefðu 

orðið á eðli mála sem fóru í könnun yfir áðurnefnt tímabil. Þjónustumiðstöðvar 

Reykjavíkurborgar voru sex talsins þar til árið 2016, en þá sameinaðist þjónustumiðstöð 

Vesturbæjar við þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða (Reykjavíkurborg, 2016). Til þess 

að gæta samræmis í gögnum sameinaði rannsakandi þjónustumiðstöð Vesturbæjar við 

þjónustumiðstöð Miðborgar og Hlíða á árunum 2012–2015 í gagnasafni. Beitt var 
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lýsandi tölfræði. Meðal kosta þess að notast við fyrirliggjandi gögn er meðal annars 

sparnaður á tíma og fjármunum, rannsakandi þarf ekki að afla gagna við gerð 

rannsóknarinnar og því hefur rannsakandi ekki áhrif á innihald þar sem gögnum var ekki 

aflað í rannsóknarskyni (Altheide, 2000).  

3.2 Skráning og úrvinnsla gagna 

Unnið var með ákveðnar breytur sem voru í SPSS tölfræðiforritinu og má þar nefna aldur 

barns, kyn barns, ástæður tilkynningar, þjónustumiðstöð í því hverfi sem barn hafði 

lögheimili, fjölda tilkynninga á hvert barn, uppruna barns og fjölskyldugerð. Gæði 

rannsóknar velta meðal annars á því hvort hún hafi háan aðferðafræðilegan staðal. Hár 

aðferðafræðilegur staðall ræðst meðal annars af áreiðanleika og réttmæti rannsóknar. 

Áreiðanleiki (e. reliability) vísar til þess hvort alltaf sé mælt á sama hátt og hvort 

mælingin sé stöðug. Réttmæti (e. validity) vísar til þess hvort mælingin mæli það sem 

henni er ætlað að mæla. Rannsakandi þurfti að gæta þess að missa ekki sjónar á 

markmiðum rannsóknarinnar og einblína á þau viðmið sem lagt var upp með í byrjun til 

þess að gæta réttmætis rannsóknar (Neuman, 2005). Rannsakandi keyrði breytur í SPSS 

tölfræðiforritinu til þess að fá svör við rannsóknarspurningum (Bhunia, 2013). Töflur og 

myndir voru unnar í Excel. 

3.3 Siðferðisleg álitamál 

 Áður en rannsókn er framkvæmd þarf að gæta þess að þátttakendur í henni verði ekki 

fyrir skaða (Sigurður Kristinsson, 2013). Mikilvægt er að fyllsta trúnaðar sé gætt og að 

niðurstöður rannsóknarinnar séu ekki persónugreinanlegar og rekjanlegar til 

þátttakenda. Rannsakandi tilkynnti rannsóknina til Persónuverndar (S8340), líkt og 

kveðið er á um í reglum Persónuverndar nr. 712/2008 (Persónuvernd, e.d.). Þar sem 

rannsóknin fól ekki í sér athugun á heilsufari fólks var hún ekki leyfisskyld hjá 

Vísindasiðanefnd.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar í formi lýsandi tölfræði þar 

sem gögnin eru sett upp í töflur og myndir til að greina frá fjölda mála á árunum 2012–2016 

sem fóru í könnun samanborið við þau mál sem ekki voru könnuð nánar. 

4.1 Heildarfjöldi tilkynninga á árunum 2012–2016 

Eins og áður sagði voru tilkynningar í málum sem þegar voru opin, þar sem þau voru í 

könnun eða í vinnslu, ekki teknar með inn í þessa rannsókn. Heildarfjöldi 

barnaverndartilkynninga var árlega á bilinu 3.464 til 4.119 á árunum 2012 til 2016. Einhver 

hluti þeirra mála var þegar í vinnslu. Samkvæmt málaskrám Barnaverndar Reykjavíkur var 

aðhafst í 550 til 891 nýju máli árlega á árunum 2012–2016. Sjá má dreifinguna, skipt niður 

eftir kyni, í töflu eitt. 

 

Tafla - 1 Fjöldi nýrra barna í málum sem fóru í könnun árin 2012–2016 
 

 

     
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Drengir 
272  

(49,5%) 
343  

(46,7%) 
356  

(47%) 
417 

(50,1%) 
439 

(49,3%) 

Stúlkur 
263  

(47,8%) 
378  

(51,4%) 
384  

(50,7%) 
400 

 (48%) 
431 

(48,4%) 

Ófædd börn 
15  

(2,7%) 
14  

(1,9%) 
18  

(2,4%) 
16 

 (1,9%) 
21  

(2,4%) 

Samtals 
550  

(100%) 
735  

(100%) 
758  

(100%) 
833 

(100%) 
891 

 (100%) 

Kynjaskipting á árunum 2012–2016 var nokkuð jöfn, eða á bilinu 47% til 51,4% hjá drengjum 

og stúlkum en varðandi heilsu eða líf ófæddra barna var hlutfallið 1,9% til 2,7%. Vert er að 

nefna að nokkrar tilkynningar geta verið á bak við hvert barn eins og sjá má í töflu tvö. 
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Tafla - 2 Fjöldi tilkynninga alls á hvert barn þar sem tilkynning fór í könnun 

   Fjöldi tilkynninga Fjöldi barna 
   

 
  2012 2013 2014 2015 2016 

1 
272 

(49,5%) 
404  

(55%) 
363  

(47,8%) 
382  

(45,9%) 
431  

(48,1%) 

2 
         117  
      (21,3%) 

140  
(19%) 

179  
(23,7%) 

217  
(26,1%) 

200  
(22,6%) 

3 
68  

(12,4%) 
60  

(8,2%) 
78  

(10,3%) 
85 

 (10,2%) 
85 

 (9,6%) 

4 
38 

 (6,9%) 
46  

(6,3%) 
48 

 (6,3%) 
41 

 (4,9%) 
51 

 (5,8%) 

5 
18 

 (3,3%) 
23  

(3,1%) 
23 

 (3%) 
21 

 (2,5%) 
38 

 (4,3%) 

6 
12 

 (2,2%) 
13 

 (1,8%) 
21 

 (2,8%) 
19 

 (2,3%) 
25 

 (2,8%) 

7 
5 

 (0,9%) 
14  

(1,9%) 
17  

(2,2%) 
18  

(2,2%) 
19  

(2,1%) 

8 
3 

 (0,5%) 
13 

 (1,8%) 
9  

(1,2%) 
10 

 (1,2%) 
12  

(1,4%) 

9 
2 

 (0,4%) 
7 

 (1%) 
8 

 (1,1%) 
9 

 (1,1%) 
4  

(0,5%) 

10 
3 

 (0,5%) 
5 

 (0,7%) 
5 

 (0,7%) 
6 

 (0,7%) 
6 

 (0,7%) 

11 
5 

 (0,9%) 
3 

 (0,4%) 
1 

 (0,1%) 
6 

 (0,7%) 
5 

 (0,6%) 

12 
1 

 (0,2%) 
2 

(0,3%) 
2 

 (0,3%) 
2 

 (0,2%) 
3 

 (0,3%) 

13 
1 

 (0,2%) 
0 

 (0%) 
1 

 (0,1%) 
3 

 (0,4%) 
1 

 (0,1%) 

14 
2 

 (0,4%) 
0 

 (0%) 
1 

 (0,1%) 
3 

 (0,4%) 
3 

 (0,3%) 

15 
1 

 (0,2%) 
1 

 (0,1%) 
0 (0%) 

1 
 (0,1%) 

2 
 (0,2%) 

16 
0 

 (0%) 
3 

 (0,4%) 
0 (0%) 

3 
 (0,4%) 

1 
 (0,1%) 

17 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
1 

 (0,1%) 
2 

 (0,2%) 
2 

 (0,2%) 

18 
0 

 (0%) 
1 

 (0,1%) 
0 

 (0%) 
1 

 (0,1%) 
2 

 (0,2%) 

19 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
1 

 (0,1%) 
0 

 (0%) 

21 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
1 

 (0,1%) 
0 

 (0%) 
1 

 (0,1%) 

22 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
1 

 (0,1%) 
0 

 (0%) 

24 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
1 

 (0,1%) 
0 

 (0%) 

28 
1 

 (0,2%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 

30 
1 

 (0,2%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 

35 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
1 

 (0,1%) 
0 

 (0%) 

Samtals:  
550  

(100%) 
735 

 (100%) 
758 

 (100%) 
833  

(100%) 
891  

(100%) 
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Um flest börn var einungis tilkynnt einu sinni áður en skorið var úr um hvort tilkynning færi í 

könnun, eða á bilinu 45,9% til 55% af heildarfjölda tilkynninga sem fóru í könnun, líkt og fram 

kemur í töflu tvö. Mest var tilkynnt 35 sinnum um sama barnið árið 2015. Í töflu þrjú má sjá 

aldursdreifingu barna þar sem tilkynningar fóru í könnun. 

 

Flest börn voru á aldrinum 0 til 5 ára eins og sjá má í töflu þrjú, en hlutfallið milli ára er á 

bilinu 27,6% til 37,7% hjá 0 til 5 ára börnum af heildarfjölda barna í þeim málum sem fóru í 

könnun. Þar á eftir eru börn á aldrinum 6 til 10 ára og eru þau á bilinu 24,4% til 32,2% á ári. Í 

töflu fjögur er greint frá aldri barna í málum sem fóru ekki í könnun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tafla - 3 Aldursdreifing barna þar sem tilkynningar fóru í könnun á árunum 2012–2016 
 

        2012 2013 2014 2015 2016 

Ófædd börn 
15 14 18 16 21 

(2,7%) (1,9%) (2,4%) (1,9%) (2,4%) 

0-5 ára 
156 277 223 230 261 

 (29,3%) (28,4%) (37,7%) (29,4%) (27,6%) 

6-10 ára 
150 179 213 268 256 

 (28,7%) (27,3%) (24,4%) (28,1%) (32,2%) 

11-14 ára 
123 142 144 157 163 

 (18,3%) (22,4%) (19,3%) (19%) (18,8%) 

15-17 ára 
94 116 143 149 178 

(17,1%) (15,8%) (18,9%) (17,9%) (20%) 

18-20 ára 
12 7 17 13 12 

(2,2%) (1%) (2,2%) (1,6%) (1,3%) 

Samtals: 
550 735 758 833 891 

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 
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Tafla - 4 Aldursdreifing barna þar sem tilkynningar fóru ekki í könnun á árunum 2012–2016 

        2012 2013 2014 2015 2016 

Ófædd börn 
7 0 3 3 7 

(0,9%) (0%) (0,4%) (0,4%) (0,9%) 

0-5 ára 
116 95 111 137 145 

(15,3%) (13,5%) (15,1%) (19,2%) (19,3%) 

6-12 ára 
166 167 173 192 191 

(21,9%) (23,8%) (23,5%) (27%) (25,4%) 

13-18 ára 
470 440 448 380 409 

(61,9%) (62,7%) (61%) (53,4%) (54,4%) 

Samtals: 
759 702 735 712 752 

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) 

Í töflu fjögur má sjá aldursdreifingu barna þar sem tilkynningar fóru ekki í könnun. Flest börn 

voru á aldrinum 13 til 18 ára í málum sem ekki fóru í könnun, eða á bilinu 53,4% til 62,7% af 

heildarfjölda barna þar sem tilkynningar fóru ekki í könnun. Mismunandi var hver tilkynnti til 

Barnaverndar Reykjavíkur líkt og sjá má í töflu fimm. 
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Tafla - 5 Tilkynnandi í málum sem fóru í könnun 

    

        2012 2013 2014 2015 2016 

Barn / ungmenni leitaði sjálft til bvn. 
10 12 5 2 8 

(0,8%) (0,7%) (0,3%) (0,1%) (0,4%) 

Foreldri barns - ekki er með forsjá 
33 45 42 45 35 

(2,5%) (2,7%) (2,3%) (2,1%) (1,6%) 

Foreldri barns - með forsjá 
108 140 

(8,3%) 

129 179 165 

(8,2%) (7,2%) (8,2%) (7,4%) 

Leikskóli / gæsluforeldri 
27 61 55 64 77 

(2,1%) (3,6%) (3,1%) (2,9%) (3,4%) 

Læknir / heilsugæsla / sjúkrahús 
161 179 

(10,6%) 

213 303 274 
(12,3%) (12,3%) (11,8%) (14%) 

Lögregla 
449 507 

(29,9%) 

588 747 762 
(34,1%) (34,2%) (32,7%) (34%) 

Nágranni / almennur borgari 
173 268 

(15,8%) 

255 173 242 
(10,8%) (13,2%) (14,2%) (8%) 

Skóli / sérfr. þj. skóla / fræðsluskrifstofa 
179 214 

(12,6%) 

201 269 292 
(13,1%) (13,6%) (11,2%) (12%) 

Stuðlar / meðferðarheimili / aðrar stofnanir 
barnaverndarstofu 

7 14 7 23 8 

(0,5%) (0,8%) (0,4%) (1%) (0,4%) 

Þjónustumiðstöð / starfsmenn velferðarsviðs 
85 126 

(7,4%) 

130 158 140 

(6,5%) (7,2%) (7%) (6%) 

Ættingjar barns aðrir en foreldrar 
55 94 148 137 119 

(4,2%) (5,5%) (8,2%) (6%) (5%) 

Önnur barnavernd / félagsþjónusta 
17 24 18 20 27 

(1,3%) (1,4%) (1%) (1%) (1%) 

Aðrir 
8 10 8 67 84 

(0,6%) (0,6%) (0,4%) (3%) (4%) 

Samtals: 
1312 1694 

(100%) 

1799 2187 
(100%) 

2233 
(100%) (100%) (100%) 

Algengast var að lögregla tilkynnti til barnaverndaryfirvalda, eða á bilinu 29,9% til 34,2% af 

heildarfjölda tilkynninga sem fóru í könnun, líkt og fram kemur í töflu fimm. Þar á eftir eru 

skólar og fræðsluskrifstofur, eða á bilinu 11,2% til 13,6%. Hlutfall lækna, heilsugæslustöðva, 

sjúkrahúsa og nágranna er mjög svipað, á bilinu 8% til 15,8%. Í töflu sex er greint frá því hver 

það var sem tilkynnti þegar ákveðið var að hefja ekki könnun. 
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Tafla - 6 Tilkynnandi í málum þar sem ákveðið var að hefja ekki könnun árin 2012 - 2016 
  

       
 

  2012 2013 2014 2015 2016 
 

Barn /ungmenni leitaði sjálft 
til bvn. 

0 1 0 0 0 
 

(0%) (0,1%) (0%) (0%) (0%) 
 

Foreldrar barns - ekki með 
forsjá 

9 2 3 2 2 
 

(1%) (0,3%) (0,4%) (0,2%) (0,2%) 
 

Foreldrar barns - með forsjá 
12 20 14 19 14 

 
(1,4%) (2,5%) (1,6%) (2,3%) (1,6%) 

 

Leikskóli /gæsluforeldri 
4 3 2 2 10 

 
(0,5%) (0,4%) (0,2%) (0,2%) (1,1%) 

 
Læknir / heilsugæsla / 
sjúkrahús 

66 41 48 68 51 
 

(7,4%) (5,2%) (5,7%) (8,1%) (5,9%) 
 

Lögregla 
723 650 

 (82,1%) 

704 671 
 (79,9%) 

727 
(83,6%) 

 
(81,4%) (82,9%) 

 

Nágranni / Almennur borgari 
16 18 24 20 8 

 
(1,8%) (2,3%) (2,8%) (2,4%) (0,9%) 

 
Skóli / sérfr.þj. skóla / 
fræðsluskrifstofa 

14 22 17 29 30 
 

(1,6%) (2,8%) (2%) (3,5%) (3,4%) 
 

Stuðlar / Aðrar stofnanir 
Barnaverndarstofu 

3 0 3 0 0 
 

(0,3%) (0%) (0,4%) (0%) (0%) 
 

Þjónustumiðstöð / 
Starfsmenn Velferðarsviðs 

15 12 8 7 5 
 

(1,7%) (1,5%) (0,9%) (0,8%) (0,6%) 
 

Ættingjar barns aðrir en 
foreldrar 

6 2 8 4 2 
 

(0,7%) (0,3%) (0,9%) (0,5%) (0,2%) 
 

Önnur barnaverndarnefnd / 
félagsþjónusta 

19 16 13 12 14 
 

(2,1%) (2%) (1,5%) (1,4%) (1,6%) 
 

Aðrir 
1 5 5 6 7 

 
(0,1%) (0,6%) (0,6%) (0,7%) (0,8%) 

 

Samtals: 
888 792 

 (100%) 

849 840 
 (100%) 

870 
(100%) 

 
(100%) (100%) 

 

Eins og sjá má í töflu sex var algengast að lögreglan tilkynnti, hvort sem um var að ræða mál 

sem fóru í könnun eður ei, eins og sést í töflum fimm og sex. Þar sem ákveðið var að hefja 

ekki könnun tilkynnti lögreglan í 79,9% til 83,6% tilvika. Þar á eftir komu læknir, heilsugæsla 

eða sjúkrahús eða 5,2% til 8,1% af heildartilkynningum þar sem ákveðið var að hefja ekki 

könnun. Í töflu sjö er greint frá þjónustumiðstöð í því hverfi þar sem lögheimili barns var, 

hvað varðar mál sem fóru í könnun. 
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Tafla - 7 Þjónustumiðstöð þar sem lögheimili barns var, mál sem fóru í 
könnun 

  
     

   2012 2013 2014 2015 2016 

Vesturbær, Miðborg og Hlíðar 
106  

(19,3%) 
183 

 (24,9%) 
168 

 (22,2%) 
160 

 (19,2%) 
182  

(20,4%) 

Laugardalur og Háaleiti 
121 

 (22%) 
150 

 (20,4%) 
138 

 (18,2%) 
182 

 (21,8%) 
198 

 (22,2%) 

Breiðholt 
161 

 (29,3%) 
217 

 (29,5%) 
229 

 (30,2%) 
232 

 (27,9%) 
242 

 (27,2%) 

Árbær og Grafarholt 
81 

(14,7%) 
98 

 (13,3%) 
114 

 (15%) 
132 

 (15,8%) 
149 

 (16,7%) 

Grafarvogur og Kjalarnes 
81 

 (14,7%) 
87 

 (11,8%) 
109 

 (14,4%) 
127 

 (15,2%) 
120 

 (13,5%) 

Samtals: 
550 

 (100%) 
735 

 (100%) 
758 

 (100%) 
833 

 (100%) 
891 

 (100%) 

Í töflu sjö má sjá að flest börn bjuggu í Breiðholti í málum þar sem tilkynning fór í könnun eða 

á bilinu 27,2 % til 30,2% af heildarfjölda barna þar sem mál fór í könnun. Þar á eftir voru börn 

sem áttu lögheimili í Vesturbæ, Miðborg og Hlíðum, þar er hlutfallið frá 19,2% til 24,9%. Fæst 

börn, þar sem tilkynning fór í könnun, bjuggu í Grafarvogi og Kjalarnesi eða á bilinu 11,8% til 

15,2%. Í töflu átta er greint frá þeim þjónustumiðstöðvum sem lögheimili barna tilheyrði í 

málum þar sem ákveðið var að hefja ekki könnun. 

 

Tafla - 8 Þjónustumiðstöð þar sem lögheimili barns var, þar sem ákveðið var að hefja 
ekki könnun 

 
 

    
 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Vesturbær, Miðborg og Hlíðar 
136 

 (17,9%) 
128 

 (18,2%) 
153 

 (20,8%) 
162 

 (22,8%) 
154 

 (20,5%) 

Laugardalur og Háaleiti 
165 

 (21,7%) 
165 

 (23,5%) 
171 

 (23,3%) 
190 

 (26,7%) 
165 

 (21,9%) 

Breiðholt 
228 

 (30%) 
195 

 (27,8%) 
188 

 (25,6%) 
172 

 (24,2%) 
169 

 (22,5%) 

Árbær og Grafarholt 
89 

 (11,7%) 
86 

 (12,3%) 
92 

 (12,5%) 
90 

 (12,6%) 
125 

 (16,6%) 

Grafarvogur og Kjalarnes 
141 

 (18,6%) 
128 

 (18,2%) 
131 

 (17,8%) 
98 

 (13,8%) 
139 

 (18,5%) 

Samtals: 
759 

 (100%) 
702 

 (100%) 
735 

 (100%) 
712 

 (100%) 
752 

 (100%) 

Í töflu átta kemur fram að flest börn sem voru tilkynnt en ákveðið var að hefja ekki könnun 

bjuggu einnig í Breiðholti og voru þau á bilinu 22,5% til 30% af heildarfjölda barna í málum 

sem fóru ekki í könnun. Í töflu níu kemur fram fjölskyldugerð barna þar sem mál fóru í 

könnun. 
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Tafla - 9 Dvalarstaður barna þar sem mál fóru í könnun 
  

 

        2012 2013 2014 2015 2016 

Hjá báðum foreldrum 
158 

 (28,7%) 
266 

 (36,2%) 
260 

 (34,3%) 
269 

(32,3%) 
332 

 (37,3%) 

Hjá móður 
299 

 (54,4%) 
389 

 (52,9%) 
344 

 (45,4%) 
467 

(56,1%) 
386 

 (43,3%) 

Hjá móður og stjúpforeldri 
22 

 (4%) 
10 

 (1,4%) 
51 

 (6,7%) 
21 

 (2,5%) 
49 

 (5,5%) 

Hjá föður 
34 

 (6,2%) 
49 

 (6,7%) 
39 

 (5,1%) 
43 

 (5,2%) 
33 

 (3,7%) 

Hjá föður og stjúpforeldri 
4 

 (0,7%) 
1 

 (0,1%) 
8 

 (1,1%) 
2 

 (0,2%) 
3 

 (0,3%) 

Til skiptis hjá móður og föður 
21 

 (3,8%) 
15 

 (2%) 
50 

 (6,6%) 
12 

 (1,4%) 
71 

 (8%) 

Hjá fósturforeldrum 
2 

 (0,4%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
3 

 (0,4%) 
3 

 (0,3%) 

Hjá kjörforeldrum 
0 

 (0%) 
1 

 (0,1%) 
1 

 (0,1%) 
1 

 (0,1%) 
0 

 (0%) 

Hjá ættingjum 
7 

 (1,3%) 
3 

 (0,4%) 
4 

 (0,5%) 
0 

 (0%) 
4 

 (0,4%) 

Á stofnun 
2 

 (0,4%) 
1 

 (0,1%) 
1 

 (0,1%) 
0 

 (0%) 
10 

 (1,1%) 

Annars staðar 
1 

 (0,2%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
15 

 (1,8%) 
0 

 (0%) 

Samtals: 
550 

 (100%) 
735 

 (100%) 
758 

 (100%) 
833 

(100%) 
891 

 (100%) 

Flest börnin bjuggu hjá einstæðum mæðrum sínum eða á bilinu 43,3% til 56,1% af 

heildarfjölda barna þar sem mál fóru í könnun, eins og greint er frá í töflu níu. Þar á eftir var 

algengast að börn byggju hjá báðum foreldrum og voru þau mál á bilinu 28,7% til 37,3% af 

málum sem fóru í könnun. Einungis lítill hluti barna bjó hjá ættingjum eða á bilinu 0,4% til 

1,3%. Í töflu 10 er greint frá fjölskyldugerð barna þar sem ákveðið var að hefja ekki könnun. 

Mikilvægt er að nefna að einungis er greint frá fjölskyldugerð barna á árunum 2013 til 2016, 

þar sem upplýsingar um þennan þátt vantaði á árinu 2012 í málaskrám Barnaverndar 

Reykjavíkur. 
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Tafla - 10 Dvalarstaður barna þar sem mál fóru ekki í 
könnun 

  

 

  2013 2014 2015 2016 

Hjá báðum foreldrum 
309  

(44%) 
352 

 (47,9%) 
382 

(53,7%) 
392 

 (52,1%) 

Hjá föður 
56 

 (8%) 
60 

 (8,2%) 
19 

 (2,7%) 
37 

 (4,9%) 

Hjá föður og stjúpforeldri 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
0 

 (0%) 
1 

 (0,1%) 

Hjá móður 
334 

 (47,6%) 
314 

 (42,7%) 
310 

(43,5%) 
310 

 (41,2%) 

Hjá móður og stjúpforeldri 
3 

 (0,4%) 
4 

 (0,5%) 
0 

 (0%) 
9 

 (1,2%) 

Til skiptis hjá föður og móður 
0 

 (0%) 
5 

 (0,7%) 
1 

 (0,1%) 
3 

 (0,4%) 

Samtals: 
702 

 (100%) 
735 

 (100%) 
712 

 (100%) 
752 

 (100%) 

Algengast var að börn byggju hjá báðum foreldrum sínum í málum þar sem ákveðið var að 

hefja ekki könnun, eða á bilinu 44% til 53,7% af heildarfjölda barna í þeim málum sem ekki 

fóru í könnun á árunum 2013–2016, líkt og sjá má í töflu 10. Þar á eftir bjuggu flest börn hjá 

mæðrum sínum í málum sem ekki fóru í könnun. Á mynd tvö er greint frá uppruna barna þar 

sem mál fór í könnun. Breytan íslenskur uppruni vísar til þess þegar báðir foreldrar eru 

íslenskir en breytan erlendur uppruni felur í sér að annað foreldri eða báðir foreldrar eru af 

erlendu bergi brotnir. 
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Mynd - 2 Uppruni barna í málum sem fóru í könnun 

Líkt og sjá má á mynd tvö eru fleiri börn af íslenskum uppruna, eða á bilinu 66,9% til 78,5% af 

heildarfjölda mála sem fóru í könnun, samanborið við 21,5% til 33,1% barna af erlendum 

uppruna. Ef tölur frá Hagstofunni eru skoðaðar má sjá hlutfall barna eftir uppruna þar sem 

mál fóru í könnun borið saman við heildarfjölda barna sem búsett voru í Reykjavík, greint er 

frá því nánar á mynd þrjú. 

 

  

Mynd - 3 Hlutfall barna þar sem mál fór í könnun borið saman við heildarfjölda barna sem voru búsett í 
Reykjavík á árunum 2012–2016  

(Hagstofan, e.d.-a). 
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Líkt og greint er frá á mynd þrjú eru hlutfallslega fleiri börn af erlendum uppruna sem fóru í 

könnun samanborið við hlutfall erlendra barna sem búsett voru í Reykjavík. Árin 2012 – 2016 

voru börn af erlendum uppruna sem búsett voru í Reykjavík á bilinu 1.417 til 1.632 árlega 

(Hagstofan, e.d.-a). Árin 2012 – 2016 voru börn af íslenskum uppruna sem búsett voru í 

Reykjavík á bilinu 26.986 til 27.441 árlega. Hlutfall barna af erlendum uppruna þar sem 

tilkynning fór í könnun var á bilinu 9,6% til 18,1% af heildarfjölda barna af erlendum uppruna 

sem búsett voru í Reykjavík á árunum 2012–2016. Hlutfall barna af íslenskum uppruna sem 

fór í könnun var á bilinu 1,5% til 2,2% af heildarfjölda barna af íslenskum uppruna sem búsett 

voru í Reykjavík á árunum 2012–2016. Á mynd fjögur má svo sjá uppruna barna þar sem 

ákveðið var að hefja ekki könnun. Einungis er greint frá árunum 2013–2016, þar sem 

upplýsingar um uppruna barna í málum sem fóru ekki í könnun árið 2012 vantaði í 

málaskrám Barnaverndar Reykjavíkur. 

  

 

Mynd - 4 Uppruni barna í málum sem fóru ekki í könnun 

Líkt og greint er frá á mynd fjögur eru börn af íslenskum uppruna í meirihluta, eða á bilinu 

83,9% til 91,7% af heildarfjölda barna í málum sem fóru ekki í könnun á árunum 2013–2016 

samanborið við 8% til 16,9% barna af erlendum uppruna. Á mynd fimm er greint frá hlutfalli 

barna eftir uppruna sem fóru ekki í könnun samanborið við heildarfjölda barna sem búsett 

voru í Reykjavík.  
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Mynd - 5 Hlutfall barna í málum sem fóru ekki í könnun borið saman við heildarfjölda barna sem voru búsett 
í Reykjavík á árunum 2012–2016  

(Hagstofan, e.d.-a). 

Líkt og greint er frá á mynd fimm eru einnig hlutfallslega fleiri börn af erlendum uppruna sem 

fóru ekki í könnun borið saman við heildarfjölda erlendra barna sem búsett voru í Reykjavík á 

árunum 2012–2016 (Hagstofan, e.d.-a). 

4.2 Tilkynningar varðandi vanrækslu árin 2012–2016 

 

Barnavernd Reykjavíkur fékk 795 til 1391 tilkynningu árlega varðandi vanrækslu á árunum 

2012–2016 eins og sjá má í töflum 11 og 12. 
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Tafla - 11 Tilkynningar um vanrækslu sem fóru í könnun 
   

 

Fjöldi 
tilkynninga 

    Vanræksla 2012 2013 2014 2015 2016 

Líkamleg vanræksla 
6  

(0,8%) 
4 

 (0,4%) 
6 

 (0,6%) 
22 

 (1,8%) 
20 

 (1,4%) 

Tilfinningaleg vanræksla 
24 

 (3%) 
23 

(2,6%) 
118 

(11,1%) 
107 

(8,7%) 
41 

 (2,9%) 

Vanræksla varðandi nám 
11 

 (1,4%) 
12 

(1,3%) 
24 

 (2,2%) 
37 

 (3%) 
39 

 (2,8%) 
Vanræksla varðandi umsjón og 
eftirlit 

564 
 (70,9%) 

682 
(76,7%) 

714 
(66,9%) 

839 
(68,1%) 

988 
 (71%) 

Þar af foreldrar í áfengis-, vímu- eða 
fíkniefnaneyslu 

394 405 467 619 458 

Samtals: 
605  

(76%) 
721 

(81%) 
862 

 (81%) 
1005 
(82%) 

1088 
(78%) 
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Tafla - 12 Tilkynningar um vanrækslu sem fóru ekki í könnun 
   

 

Fjöldi 
tilkynninga 

    Vanræksla 2012 2013 2014 2015 2016 

Líkamleg vanræksla 
5 

 (0,6%) 
3 

 (0,3%) 
4 

 (0,4%) 
4 

 (0,3%) 
0 

 (0%) 

Tilfinningaleg vanræksla 
3 

 (0,4%) 
11 

 (1,2%) 
87 

 (8,2%) 
56 

 (4,5%) 
9 

 (0,6%) 

Vanræksla varðandi nám 
3 

 (0,4%) 
1 

 (0,1%) 
3 

 (0,3%) 
2 

 (0,2%) 
5 

 (0,4%) 
Vanræksla varðandi umsjón og 
eftirlit 

179 
 (22,5%) 

153 
(17,2%) 

111 
(10,4%) 

165 
(13,4%) 

289 
(20,8%) 

Þar af foreldrar í áfengis-, vímu- eða 
fíkniefnaneyslu 

21 37 23 31 38 

Samtals:  
190 

 (24%) 
168 

(19%) 
205 

 (19%) 
227 

(18%) 
303 

 (22%) 

Vanrækslutilkynningar sem fóru í könnun voru á bilinu 605 til 1088 á árunum 2012–2016 eða 

76% til 82% af heildartilkynningum um vanrækslu. Tilkynningum um vanrækslu hefur fjölgað 

ár frá ári líkt og fram kemur í töflu 11. Algengasta tegund vanrækslu var vanræksla varðandi 

umsjón og eftirlit, hvort sem um var að ræða mál sem fóru í könnun eða ekki. Fjöldi 

tilkynninga um vanrækslu varðandi umsjón og eftirlit sem fór í könnun var á bilinu 66,9% til 

76,7% af heildarfjölda allra vanrækslutilkynninga. Fjöldi tilkynninga um vanrækslu varðandi 

umsjón og eftirlit sem fór ekki í könnun var á bilinu 10,4% til 22,5% af heildarfjölda 

vanrækslutilkynninga líkt og greint er frá í töflu 12. Fæstar eru tilkynningar um vanrækslu 

árin 2014 og 2015 en þær eru fleiri árin 2012, 2013 og 2016. Hægt er að sjá hlutföllin betur á 

mynd sex. 

   

Mynd - 6 Tilkynningar um vanrækslu samanborið við heildarfjölda tilkynninga 
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Líkt og fram kemur á mynd sex hefur vanrækslutilkynningum sem fóru í könnun fjölgað jafnt 

og þétt. Árið 2012 fóru 605 tilkynningar í könnun samanborið við 1088 tilkynningar árið 

2016. Hækkunin er þannig stigvaxandi ár frá ári. Fjölgun er einnig á vanrækslutilkynningum 

sem fóru ekki í könnun að undanskildu árinu 2013, en þá voru aðeins færri tilkynningar sem 

fóru ekki í könnun samanborið við hin árin. Árið 2012 fóru 190 vanrækslutilkynningar ekki í 

könnun og árið 2016 voru þær orðnar 303. Allar vanrækslutilkynningar sem fóru ekki í 

könnun voru á bilinu 18% til 24% af heildarfjölda vanrækslutilkynninga. Meðalaldur barna 

sem tilkynnt var um vegna vanrækslu er hægt að sjá á mynd sjö. 

 

 

 Mynd - 7 Meðalaldur barna sem hefur verið tilkynnt um að séu vanrækt 

Meðalaldur barna þar sem mál fóru í könnun vegna vanrækslu var á bilinu 7,5 til 8,1 ár. Þar 

sem ákveðið var að hefja ekki könnun var meðalaldur barna 7,2 til 8,8 ár, líkt og sjá má á 

mynd sjö. 

4.2.1 Samanburður á undirflokkum vanrækslu 

Tilkynningar varðandi líkamlega vanrækslu sem fóru í könnun voru álíka margar milli ára líkt 

og fram kemur í töflu 11. Hlutfallið var lægst árið 2013 eða 0,4% og hæst árið 2015 eða 1,8% 

af heildartilkynningum um vanrækslu. Árin sem eftir standa eru þar á milli. Ef skoðaðar eru 

tilkynningar um líkamlega vanrækslu sem fóru ekki í könnun er hlutfallið einnig svipað milli 

ára líkt og greint er frá í töflu 12, eða á bilinu 0% til 0,6% af heildartilkynningum um 

vanrækslu. 
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Þó nokkrar breytingar voru á fjölda tilkynninga varðandi tilfinningalega vanrækslu sem 

fóru í könnun. Árin 2012, 2013 og 2016 var fjöldinn svipaður, eða á bilinu 2,6% til 3%, en árið 

2014 og 2015 má sjá hækkun á hlutfalli tilkynninga sem fóru í könnun upp í 8,7% til 11,1%. 

Varðandi hlutfall tilkynninga sem fór ekki í könnun er bilið lægst 0,4% árið 2012 og hæst 

8,2% árið 2014, árin sem eftir standa eru þar á milli. 

Tilkynningar sem fóru í könnun sem vörðuðu vanrækslu varðandi nám voru á bilinu 1,3% 

til 3% af heildartilkynningum um vanrækslu. Lægsta hlutfallið var árið 2013 og hæst var það 

árið 2015. Tilkynningar sem fóru ekki í könnun voru svipaðar milli ára eða á bilinu 0% til 

0,2%.  

Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit var algengasta tegund vanrækslu, ef skoðað er 

hlutfall tilkynninga sem fór í könnun var það á bilinu 66,9% til 76,7% af heildartilkynningum 

vanrækslu. Árin 2012, 2014, 2015 og 2016 eru svipuð. Þó má sjá hækkun árið 2013 upp í 

76,7%. Tilkynningar sem fóru ekki í könnun voru fæstar árið 2014 eða 10,4% og flestar árið 

2013 eða 22,5% af heildartilkynningum um vanrækslu. Greint er nánar frá hlutföllum á 

myndum átta og níu. 

 

 

Mynd - 8 Undirflokkar vanrækslu í málum sem fóru í könnun 

Algengast var að tilkynningar um vanrækslu varðandi umsjón og eftirlit færu í könnun eins og 

sjá má á mynd átta. Þær voru á bilinu 66,9% til 76,7% af heildarfjölda vanrækslutilkynninga. 
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Þar á eftir voru tilkynningar varðandi tilfinningalega vanrækslu og voru þær á bilinu 2,9% til 

11,1% af heildarfjölda vanrækslutilkynninga. 

 

                         

Mynd - 9 Undirflokkar vanrækslu í málum sem fóru ekki í könnun 

Eins og sjá má á mynd níu var einnig algengast að tilkynningar um vanrækslu varðandi 

umsjón og eftirlit færu ekki í könnun og voru þær á bilinu 10,4% til 22,5% af heildarfjölda 

vanrækslutilkynninga. 

4.3 Tilkynningar varðandi ofbeldi á árunum 2012–2016 

Barnavernd Reykjavíkur fékk árlega á bilinu 443 til 866 tilkynningar varðandi ofbeldi á 

árunum 2012–2016 líkt og sjá má í töflum 13 og 14. 
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Tafla - 14 Tilkynningar um ofbeldi sem fóru ekki í könnun 
   

 

Fjöldi 
tilkynninga 

    Ofbeldi 2012 2013 2014 2015 2016 

Kynferðislegt ofbeldi 
13 9 24 6 12 

(2,9%) (1,2%) (4,1%) (0,8%) (1,4%) 

Líkamlegt ofbeldi 
28 46  

(6,2%) 
19 18 41 

(6,3%) (3,3%) (2,5%) (4,7%) 

Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi 
107 142  

(19,2%) 
96 142 

(20,1%) 
164  

(18,9%) (24,2%) (16,4%) 

þar af heimilisofbeldi 23 40 30 45 71 

Samtals: 
148 197 139 166 217 

(33%) (27%) (24%) (24%) (25%) 

Ofbeldistilkynningar sem fóru í könnun voru á bilinu 295 til 649 á árunum 2012–2016 eða 

67% til 76% af heildarfjölda tilkynninga um ofbeldi líkt og fram kemur í töflu 13. Tilkynningar 

sem fólu í sér tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi fóru oftast í könnun eða á bilinu 28% til 39,5% af 

heildarfjölda ofbeldistilkynninga, þar á eftir fóru tilkynningar um líkamlegt ofbeldi oftast í 

könnun. Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi þar sem ákveðið var að hefja ekki könnun var á bilinu 

16,4% til 24,2% af heildarfjölda ofbeldistilkynninga líkt og greint er frá í töflu 14. Hægt er að 

sjá hlutföllin betur á mynd 10. 

 

Tafla - 13 Ofbeldistilkynningar sem fóru í könnun 
   

    

 

Fjöldi tilkynninga 
    Ofbeldi 2012 2013 2014 2015 2016 

Kynferðislegt ofbeldi 
68  

(15,3%) 
98 

 (13,2%) 
101  

(17,3%) 
138 

 (19,5%) 
101 

 (11,7%) 

Líkamlegt ofbeldi 
99 

 (22,3%) 
153 

 (20,7%) 
135 

 (23,1%) 
164 

 (23,2%) 
172 

 (19,9%) 

Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi 
128 

 (28,9%) 
292 

 (39,5%) 
209 

 (35,8%) 
238 

 (33,7%) 
376 

 (43,4%) 
þar af heimilisofbeldi 32 46 79 123 152 

Samtals: 
295 

            (67%) 
543 

 (73%) 
445 

 (76%) 
540  

(76%) 
649 

 (75%) 
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Mynd - 10 Tilkynningar um ofbeldi samanborið við heildarfjölda tilkynninga 

Eins og kemur fram á mynd 10 var aukning á ofbeldistilkynningum sem fóru í könnun að 

undanskildu árinu 2014 en þá var fækkun í fjölda mála sem fóru í könnun samanborið við hin 

árin. Hlutfall mála sem fór ekki í könnun voru lægst árin 2014 og 2015 eða 24% af 

heildartilkynningum alls og flestar tilkynningar varðandi ofbeldi voru árið 2012 eða 33% af 

heildartilkynningum alls. Meðalaldur barna í málum vegna ofbeldis er hægt að sjá á mynd 11. 

 

 

Mynd - 11 Meðalaldur barna sem tilkynnt var um að hefðu verið beitt ofbeldi 
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Meðalaldur barna í málum sem fóru í könnun vegna ofbeldis var á bilinu 8,11 til 9 ár. 

Meðalaldur barna í málum sem fóru ekki í könnun var aðeins hærri, eða á bilinu 9,1 til 11,1 

ár, eins og sjá má á mynd 11. 

4.3.1 Samanburður á undirflokkum ofbeldis 

Tilkynningar um kynferðislegt ofbeldi sem fóru í könnun voru árin 2013 og 2016 á bilinu 

11,7% til 13,2% og árin 2012, 2014 og 2015 á bilinu 15,3% til 19,5% af heildartilkynningum 

ofbeldis líkt og sjá má í töflu 13. Tilkynningar sem ákveðið var að hefja ekki könnun á voru 

fæstar árið 2015 eða 0,8% og flestar árið 2014 eða 4,1% af heildarfjölda ofbeldistilkynninga. 

Árin sem eftir standa voru þar á milli líkt og greint er frá í töflu 14. 

Tilkynningar varðandi líkamlegt ofbeldi í málum sem fóru í könnun voru svipaðar milli ára 

eða á bilinu 19,9% til 23,2% af heildarfjölda ofbeldistilkynninga líkt og greint er frá í töflu 13. 

Tilkynningar sem fóru ekki í könnun voru á bilinu 2,5% til 6,3%. Árin 2014 – 2016 voru þær á 

bilinu 2,5% til 4,7% af heildarfjölda ofbeldistilkynninga og árin 2012 – 2013 á bilinu 6,2% til 

6,3% af heildarfjölda ofbeldistilkynninga eins og sjá má í töflu 14. 

Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi var oftast tilkynnt samanborið við aðrar tegundir ofbeldis. 

Tilkynningar um tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi sem fóru í könnun voru mismargar milli ára, 

eða á bilinu 28,9% til 43,4% af heildarfjölda ofbeldistilkynninga. Árin 2012, 2014 og 2015 var 

fjöldinn á bilinu 28,9% til 35,8% og árin 2013 og 2016 var hann á bilinu 39,5% til 43,4%. Líkt 

og sjá má í töflu 13 voru tilkynningar um tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi þar sem ákveðið var 

að hefja ekki könnun á bilinu 16,4% til 24,2% af heildarfjölda ofbeldistilkynninga. Hægt er að 

sjá hlutföllin betur á myndum 12 og 13. 
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Mynd - 12 Undirflokkar ofbeldis í málum sem fóru í könnun 

Líkt og sjá má á mynd 12 eru tilkynningar um tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi tíðasti 

undirflokkur ofbeldis sem fór í könnun og var á bilinu 28,9% til 43,4% af heildarfjölda 

ofbeldistilkynninga. Þar á eftir eru tilkynningar um líkamlegt ofbeldi, eða 19,9% til 23,2% af 

heildarfjölda ofbeldistilkynninga. 

 

 

Mynd - 13 Undirflokkar ofbeldis í málum sem fóru ekki í könnun 

Ef undirflokkar ofbeldistilkynninga sem fóru ekki í könnun eru skoðaðir má sjá að tilkynningar 

um tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi eru einnig algengasti undirflokkur ofbeldis sem fór ekki í 
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könnun. Hlutfallið er á bilinu 16,4% til 24,2% af heildarfjölda ofbeldistilkynninga líkt og greint 

er frá á mynd 13.  

4.4 Tilkynningar varðandi áhættuhegðun barna á árunum 2012–2016 

Tilkynningar sem komu á borð Barnaverndar Reykjavíkur varðandi áhættuhegðun barna á 

árunum 2012–2016 voru á bilinu 800 til 1063 eins og sjá má í töflum 15 og 16.  

 

 

 

Heildarfjöldi tilkynninga varðandi áhættuhegðun var á bilinu 800 til 1063. Hlutfall tilkynninga 

sem fór í könnun var á bilinu 42% til 58% af heildarfjölda tilkynninga er varðar áhættuhegðun 

barna á árunum 2012–2016, eins og sjá má í töflu 15. Hlutfall tilkynninga sem fór ekki í 

Tafla - 15 Tilkynningar varðandi áhættuhegðun barna sem fóru í 
könnun    

 

Fjöldi 
tilkynninga 

    Áhættuhegðun 2012 2013 2014 2015 2016 

Neysla barns á vímuefnum 
46  

(4,9%) 
49 

 (5,9%) 
86 

 (8,9%) 
104 

 (9,8%) 
77 

 (9,6%) 
Barn stefnir eigin heilsu og þroska í 
hættu 

213 
 (22,7%) 

265 
(31,9%) 

283 
(29,2%) 

349 
(32,8%) 

241 
 (30,1%) 

Afbrot barns 
57 

 (6.1%) 
31 

 (3,7%) 
18 

 (1,9%) 
59 

 (5,6%) 
24 

 (3%) 

Barn beitir ofbeldi 
50 

 (5,3%) 
31 

 (3,7%) 
57 

 (5,9%) 
70 

 (6,6%) 
73 

 (9,1%) 
Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn 
áfátt 

28 
 (3%) 

29 
 (3,5%) 

23 
 (2,4%) 

37 
 (3,5%) 

43 
 (5,4%) 

Samtals: 
394 

(42%) 
405 

(49%) 
467 

(48%) 
619 

 (58%) 
458 

 (57%) 

Tafla - 16 Tilkynningar varðandi áhættuhegðun barna sem fóru 
ekki í könnun    

 

Fjöldi 
tilkynninga 

    Áhættuhegðun 2012 2013 2014 2015 2016 

Neysla barns á vímuefnum 
34 

 (3,6%) 
23 

 (2,8%) 
33 

 (3,4%) 
24 

 (2,3%) 
29 

 (3,6%) 
Barn stefnir eigin heilsu og þroska í 
hættu 

334 
 (35,6%) 

257 
(30,9%) 

405 
(41,8%) 

337 
(31,7%) 

205 
 (25,6%) 

Afbrot barns 
154 

 (16,4%) 
115 

(13,8%) 
34 

 (3,5%) 
52 

 (4,9%) 
75 

 (9,4%) 

Barn beitir ofbeldi 
18 

 (1,9%) 
28 

 (3,4%) 
27 

 (2,8%) 
24 

 (2,3%) 
28 

 (3,5%) 
Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn 
áfátt 

3 
 (0,3%) 

4 
 (0,5%) 

3 
 (0,3%) 

7 
 (0,7%) 

5 
 (0,6%) 

Samtals: 
543 

 (58%) 
427 

(51%) 
502 

(52%) 
444 

 (42%) 
342 

 (43%) 
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könnun er einnig á bilinu 42% til 58% af heildartilkynningum áhættuhegðunar barna. Ef tafla 

16 er skoðuð sést að á árunum 2012–2014 voru hlutfallslega fleiri tilkynningar er vörðuðu 

áhættuhegðun barna sem fóru ekki í könnun samanborið við slíkar tilkynningar sem fór í 

könnun. Algengasti undirflokkur áhættuhegðunar var að barn stefndi eigin heilsu og þroska í 

hættu. Í málum sem fóru í könnun var bilið 22,7% til 32,8% af heildarfjölda tilkynninga vegna 

áhættuhegðunar. Í málum þar sem ákveðið var að hefja ekki könnun var bilið 25,6% til 41,8% 

af heildarfjölda tilkynninga vegna áhættuhegðunar. Hægt er að sjá hlutföllin betur í málum 

sem fóru í könnun samanborið við þau mál sem fóru ekki í könnun á mynd 14. 

 

  

Mynd - 14 Tilkynningar um áhættuhegðun barna samanborið við heildarfjölda tilkynninga 

Sjá má á mynd 14 að tilkynningar varðandi áhættuhegðun barna sem fóru í könnun voru 

flestar árið 2015, eða 619 talsins. Fæstar tilkynningar fóru í könnun árið 2012, eða 394 

talsins. Hér eru mun fleiri mál sem fóru ekki í könnun, stundum fleiri en þau sem fóru í 

könnun. Meðalaldur barna sem voru tilkynnt vegna áhættuhegðunar má svo sjá á mynd 15. 
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Mynd - 15 Meðalaldur barna í málum vegna áhættuhegðunar 

Meðalaldur barna í málum sem fóru í könnun vegna áhættuhegðunar var á bilinu 13,8 til 

14,3 ár. Meðalaldur barna vegna tilkynninga sem fóru ekki í könnun var aðeins hærri, eða á 

bilinu 14,7 til 15,4 ár, líkt og fram kemur á mynd 15. 

4.4.1 Samanburður á undirflokkum áhættuhegðunar 

Tilkynningar varðandi neyslu barns á vímuefnum sem fóru í könnun voru á bilinu 4,9% til 

9,6% af heildarfjölda tilkynninga er vörðuðu áhættuhegðun barna. Sjá má í töflu 15 fjölgun 

slíkra tilkynninga ár frá ári. Tilkynningar sem fóru ekki í könnun voru á bilinu 2,3% til 3,6% af 

heildarfjölda tilkynninga varðandi áhættuhegðun barna. 

Að barn stefni eigin heilsu og þroska í hættu var algengasti undirflokkur 

áhættuhegðunar. Tilkynningar sem fóru í könnun voru fæstar árið 2012, eða 22,7%, og 

flestar árið 2015, eða 32,8% af heildarfjölda tilkynninga varðandi þegar barn stefnir eigin 

heilsu og þroska í hættu, líkt og greint er frá í töflu 15. Tilkynningar þar sem ákveðið var að 

hefja ekki könnun voru í sumum tilvikum fleiri en þar sem ákveðið var að hefja könnun eða á 

bilinu 25,6% til 41,8% af heildarfjölda tilkynninga varðandi áhættuhegðun barna líkt og greint 

er frá í töflu 16. 

Tilkynningar tengdar afbroti barns sem fóru í könnun voru mismargar milli ára eða á 

bilinu 1,9% til 6,1% af heildarfjölda tilkynninga er vörðuðu áhættuhegðun barna. Tilkynningar 

sem fóru ekki í könnun voru einnig mismargar milli ára og á bilinu 3,5% til 16,4% af 

heildarfjölda tilkynninga er vörðuðu áhættuhegðun barna líkt og greint er frá í töflu 16. 
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Tilkynningar þar sem barn beitti ofbeldi og fóru í könnun voru fæstar árið 2013 eða 3,7% 

og flestar árið 2016 eða 9,1% af heildarfjölda tilkynninga er vörðuðu áhættuhegðun. Árin 

sem eftir standa eru þar á milli líkt og sjá má í töflu 15. Tilkynningar sem fóru ekki í könnun 

voru á bilinu 1,9% til 3,5% af heildarfjölda tilkynninga er vörðuðu áhættuhegðun líkt og 

greint er frá í töflu 16. 

Tilkynningar er vörðuðu erfiðleika barns í skóla eða að skólasókn væri áfátt og fóru í 

könnun voru á bilinu 2,4% til 5,4% af heildarfjölda tilkynninga er vörðuðu áhættuhegðun, líkt 

og greint er frá í töflu 15. Tilkynningar þar sem ákveðið var að hefja ekki könnun voru 

svipaðar milli ára, eða á bilinu 0,3% til 0,7% af heildarfjölda tilkynninga varðandi 

áhættuhegðun. Hægt er að sjá hlutföllin betur á myndum 16 og 17. 

 

 

Mynd - 16 Undirflokkar áhættuhegðunar í málum sem fóru í könnun 

Tilkynningar um að barn stefndi eigin heilsu og þroska í hættu fór oftast í könnun 

samanborið við aðra undirflokka áhættuhegðunar barna, eins og sjá má á mynd 16. Hlutfallið 

var á bilinu 22,7% til 32,8% af heildarfjölda tilkynninga um áhættuhegðun barna. Þar á eftir 

voru tilkynningar er vörðuðu neyslu barna á vímuefnum og voru þær á bilinu 4,9% til 9,8% af 

heildarfjölda tilkynninga er vörðuðu áhættuhegðun barna.  
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Mynd - 17 Undirflokkar áhættuhegðunar í málum sem fóru ekki í könnun 

Líkt og greint er frá á mynd 17 voru tilkynningar um að barn stefndi eigin heilsu og þroska í 

hættu einnig algengasti undirflokkur áhættuhegðunar barna sem fór ekki í könnun. Hlutfallið 

var 30,9% til 41,8% af heildarfjölda tilkynninga um áhættuhegðun barna. Þar á eftir voru 

tilkynningar varðandi afbrot barns og voru þær á bilinu 3,5% til 16,4% af heildarfjölda 

tilkynninga er vörðuðu áhættuhegðun barna.  

4.5 Tilkynningar um að heilsu eða lífi ófædds barns sé stefnt í hættu á árunum 
2012–2016 

Barnavernd Reykjavíkur fékk á bilinu 25 til 46 tilkynningar um að heilsu eða lífi ófædds barns 

væri stefnt í hættu á árunum 2012–2016 eins og sjá má í töflu 17.  

 

Tafla - 17 Tilkynningar um að heilsu eða lífi ófædds barns 
sé stefnt í hættu sem fóru í könnun samanborið við þau 
mál sem fóru ekki í könnun  

   

 

Fjöldi 
tilkynninga 

    
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Heilsu eða lífi ófædds barns stefnt í 
hættu  

18 
 (72%) 

25 
(100%) 

25 
 (89,3%) 

23 
 (88,5%) 

38 
 (82,6%) 

Fór ekki í könnun 
7 

 (28%) 
0 

 (0%) 
3 

 (10,7%) 
3 

 (11,5%) 
8 

 (17,4%) 

Samtals: 
25  

(100%) 
25 

(100%) 
28 

 (100%) 
26 

 (100%) 
46 

 (100%) 
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Hlutfall tilkynninga sem fór í könnun þegar tilkynnt var um að heilsu eða lífi ófædds barns 

væri stefnt í hættu var hátt, eða á bilinu 72% til 100%, líkt og fram kemur í töflu 17. Árið 

2012 fóru 72% tilkynninga í könnun og árið 2013 fóru allar tilkynningar í könnun, árin sem 

eftir standa voru þar á milli. Hlutföllin sjást betur á mynd 18. 

 

 

Mynd - 18 Tilkynningar um að heilsu eða lífi ófædds barns sé stefnt í hættu 

Eins og fram kemur á mynd 18 er hlutfall tilkynninga sem fór í könnun hátt, fleiri mál fóru í 

könnun í þessum flokki tilkynninga samanborið við þau mál sem fóru ekki í könnun. 

4.6 Heildarfjöldi mála sem fór í könnun samanborið við þau mál sem fóru ekki í 
könnun 

Í niðurstöðum hér að framan er búið að greina frá hverjum flokki fyrir sig og undirflokkum 

þeirra. Áhugavert er að bera alla flokka saman og skoða hlutföll af þeim málum sem fóru í 

könnun samanborið við þau mál sem fóru ekki í könnun. Í töflu 18 er greint frá heildarfjölda 

mála sem fóru í könnun, hlutföllin sem eru í sviga eru hlutföll af heildarfjölda tilkynninga, 

sem sagt tilkynninga sem fóru í könnun og tilkynninga sem fóru ekki í könnun.  
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Tafla - 18 Heildarfjöldi tilkynninga sem fór í könnun á árunum 2012 – 
2016   

 

Fj. tilk. 
samtals 

    Vanræksla 2012 2013 2014 2015 2016 

Líkamleg vanræksla 
6  

(0,3%) 
4 

 (0,2%) 
6 

 (0,2%) 
22 

(0,7%) 
20 

 (0,6%) 

Tilfinningaleg vanræksla 
24 

 (1,1%) 
23 

 (0,9%) 
118 

(4,5%) 
107 

(3,5%) 
41 

 (1,3%) 

Vanræksla varðandi nám 
11 

 (0,5%) 
12 

 (0,5%) 
 24 

(0,9%) 
37 

(1,2%) 
39 

 (1,3%) 
Vanræksla varðandi umsjón og 
eftirlit 

564 
 (25,6%) 

682 
(27,4%) 

714 
(27%) 

839 
(27,7%) 

988 
(31,8%) 

Þar af foreldrar í áfengis-, vímu- eða 
fíkniefnaneyslu 

394 405 467 619 458 

Vanræksla alls: 
605 

(28%) 
721 

(29%) 
862 

(33%) 
1005 
(33%) 

1088 
 (35%) 

Ofbeldi              

Kynferðislegt ofbeldi 
68  

(3,1%) 
98 

 (3,9%) 
101 

(3,8%) 
138 

(4,6%) 
101 

 (3,3%) 

Líkamlegt ofbeldi 
99 

 (4,5%) 
153 

(6,2%) 
135 

(5,1%) 
164 

(5,4%) 
172 

 (5,5%) 

Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi 
128 

 (5,8%) 
292 

(11,7%) 
209 

(7,9%) 
238 

(7,9%) 
376 

(12,1%) 
Þar af heimilisofbeldi 32 46 79 123 152 

Ofbeldi alls: 
295 

      (13%) 
543 

(22%) 
445 

(17%) 
540 

(18%) 
649 

 (21%) 

Áhættuhegðun           

Neysla barns á vímuefnum 
46 

 (2,1%) 
49 

 (2%) 
86 

 (3,2%) 
104 

(3,4%) 
77 

 (2,5%) 
Barn stefnir eigin heilsu og þroska í 
hættu 

213 
 (9,7% 

265 
(10,7%) 

283 
(10,7%) 

349 
(11,5%) 

241 
 (7,8%) 

Afbrot barns 
57 

 (2,6%) 
31 

 (1,2%) 
18 

 (0,7%) 
59 

(1,9%) 
24 

 (0,8%) 

Barn beitir ofbeldi 
50 

 (2,3%) 
31 

 (1,2%) 
57 

 (2,2%) 
70 

(2,3%) 
73 

 (2,4%) 
Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn 
áfátt 

28 
 (1,3%) 

29 
 (1,2%) 

23 
 (0,9%) 

37 
(1,2%) 

43 
 (1,4%) 

Áhættuhegðun alls: 
394 

 (18%) 
405 

(16%) 
467 

(18%) 
619 

(20%) 
458 

 (15%) 

Heilsu eða lífi ófædds barns stefnt í 
hættu 

18 
 (0,8%) 

25 
 (1%) 

25 
 (0,9%) 

23 
(0,8%) 

38 
 (1,2%) 

Samtals: 
1312 

 (60%) 
1694    
(68%) 

1799 
(68%) 

2187 
(72%) 

2233 
 (72%) 

Líkt og sjá má í töflu 18 hefur orðið aukning á tilkynningum sem fóru í könnun, en árið 2012 

voru 1.312 tilkynningar sem fóru í könnun og árið 2016 voru þær orðnar 2.233 talsins. 

Algengast var að tilkynningar varðandi vanrækslu færu í könnun líkt og sjá má í töflu 18. 

Heildarfjölda tilkynninga sem fór ekki í könnun má sjá í töflu 19. 
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Tafla - 19 Heildarfjöldi tilkynninga sem fór ekki í könnun á árunum 2012 – 2016 
 

 

Fj. tilk. 
Samtals 

    Vanræksla 2012 2013 2014 2015 2016 

Líkamleg vanræksla 
5 

 (0,2%) 
3 

 (0,1%) 
4 

 (0,2%) 
4 

 (0,1%) 
0 

 (0%) 

Tilfinningaleg vanræksla 
3 

 (0,1%) 
11 

 (0,4%) 
87 

 (3,3%) 
56 

 (1,9%) 
9 

 (0,3%) 

Vanræksla varðandi nám 
3 

 (0,1%) 
1 

 (0%) 
3 

 (0,1%) 
2 

 (0,1%) 
5 

 (0,2%) 

Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit 
179 

 (8,1%) 
153 

(6,2%) 
111 

(4,2%) 
165 

(5,5%) 
289 

 (9,3%) 
Þar af foreldrar í áfengis-, vímu- eða 
fíkniefnaneyslu 

21 37 23 31 38 

Vanræksla alls: 
190 

        (9%) 
168 

    (7%) 
205 

    (8%) 
227 

    (7%) 
303 

 (10%) 

Ofbeldi              

Kynferðislegt ofbeldi 
13 

 (0,6%) 
9 

 (0,4%) 
24 

 (0,9%) 
6 

 (0,2%) 
12 

 (0,4%) 

Líkamlegt ofbeldi 
28 

 (1,3%) 
46 

 (1,9%) 
19 

 (0,7%) 
18 

 (0,6%) 
41 

 (1,3%) 

Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi 
107 

 (4,9%) 
142 

(5,7%) 
96 

 (3,6%) 
142 

(4,7%) 
164 

 (5,3%) 
Þar af heimilisofbeldi 23 40 30 45 71 

Ofbeldi alls: 
148 

 (7%) 
197 

 (8%) 
139 

 (5%) 
166 

 (5%) 
217 

 (7%) 

Áhættuhegðun           

Neysla barns á vímuefnum 
34 

 (1,5%) 
23 

 (0,9%) 
33 

 (1,2%) 
24 

 (0,8%) 
29 

 (0,9%) 
Barn stefnir eigin heilsu og þroska í 
hættu 

334 
 (15,2%) 

257 
(10,3%) 

405 
(15,3%) 

337 
(11,1%) 

205 
 (6,6%) 

Afbrot barns 
154 

 (7%) 
115 

(4,6%) 
34 

 (1,3%) 
52 

 (1,7%) 
75 

 (2.4%) 

Barn beitir ofbeldi 
18 

 (0,8%) 
28 

 (1,1%) 
27 

 (1%) 
24 

 (0,8%) 
28 

 (0,9%) 

Erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt 
3 

 (0,1%) 
4 

 (0,2%) 
3 

 (0,1%) 
7 

 (0,2%) 
5 

 (0,2%) 

Áhættuhegðun alls: 
543 

 (25%) 
427 

 (17%) 
502 

 (19%) 
444 

 (15%) 
342 

 (11%) 

Heilsu eða lífi ófædds barns stefnt í 
hættu 

7 
 (0,3%) 

0 
 (0%) 

3 
 (0,1%) 

3 
 (0,1%) 

8 
 (0,3%) 

Samtals: 
888 

 (40%) 
792 

 (32%) 
849 

 (32%) 
840 

 (28%) 
870 

 (28%) 

Heildarfjöldi tilkynninga sem fór ekki í könnun var á bilinu 792 til 888 líkt og greint er frá í 

töflu 19. Algengast var að tilkynningar er vörðuðu áhættuhegðun barna færu ekki í könnun. 

Hægt er að sjá samanburðinn betur á myndum 19 og 20.  
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Mynd - 19 Allar tilkynningar sem fóru í könnun 

Eins og sjá má á mynd 19 fóru tilkynningar er vörðuðu vanrækslu oftast í könnun. 

 

 

Mynd - 20 Allar tilkynningar sem fóru ekki í könnun 

Líkt og greint er frá á mynd 20 fóru tilkynningar vegna áhættuhegðunar barna sjaldnast í 

könnun.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla er greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og þær tengdar við 

fræðilega umfjöllun. Jafnframt verður rannsóknarspurningum svarað. Líkt og fram hefur 

komið voru rannsóknarspurningar eftirfarandi:  

1. Hvaða tilkynningar fóru í könnun hjá Barnavernd Reykjavíkur árin 2012–2016 

samanborið við þær tilkynningar sem fóru ekki í könnun á sama tímabili? 

2. Hafa breytingar orðið undanfarin fimm ár varðandi mál sem fara í könnun miðað við 

þau mál sem ekki fara í könnun? Ef svo er, þá hvaða breytingar? 

Í lokin verður greint frá takmörkunum rannsóknarinnar. 

5.1 Aldur, kyn, fjölskyldugerð, búseta og fjöldi tilkynninga 

Kynjahlutfallið var nokkuð jafnt milli ára þar sem mál fóru í könnun, en drengir voru á bilinu 

46,7% til 50,1% og stúlkur á bilinu 47,8% til 51,4%. Flest börn þar sem tilkynning fór í könnun 

voru á aldrinum 0–5 ára að undanskildu árinu 2015 en þá voru flest börn á aldrinum 6–10 

ára. Flest börn þar sem mál fóru ekki í könnun voru á aldrinum 13–18 ára. Hugsanlegt er að 

einhver hluti barna sem voru tilkynnt vegna áhættuhegðunar séu þar á meðal, þar sem 

meðalaldur þeirra barna var 14,7 til 15,4 ár. Einnig voru fleiri tilkynningar vegna 

áhættuhegðunar sem fóru ekki í könnun samanborið við tilkynningar sem fóru í könnun. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Jud og félaga (2012) en í þeirri 

rannsókn voru börn yngri en sex ára líklegri til þess að fá einhvers konar þjónustu hjá 

barnaverndaryfirvöldum samanborið við eldri börn.  

Samkvæmt málaskrám Barnaverndar Reykjavíkur voru flest börn þar sem tilkynning fór í 

könnun einungis tilkynnt einu sinni áður en könnun var hafin, eða á bilinu 45,9% til 55% 

barna í málum sem fóru í könnun á árunum 2012–2016. Þessum niðurstöðum svipar til 

niðurstaðna doktorsrannsóknar Cocozza (2007), en í þeirri rannsókn voru flest börn einungis 

tilkynnt einu sinni áður en skorið var úr um hvort tilkynning færi í könnun.  

Algengast var að lögregla tilkynnti barn til barnaverndar, hvort sem um var að ræða mál 

sem fóru í könnun eður ei. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

doktorsrannsóknar Cocozza (2007) og Östberg (2010), en í þeirra rannsóknum var einnig 

algengast að lögreglan tilkynnti til barnaverndaryfirvalda. 
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Varðandi fjölda tilkynninga eftir hverfum þar sem barnið var með lögheimili, var 

algengast að börn byggju í Breiðholti. Áhugavert er að það virtist ekki skipta máli hvort um 

væri að ræða tilkynningar sem fóru í könnun eða tilkynningar þar sem ákveðið var að hefja 

ekki könnun.  

Flest börn þar sem tilkynning fór í könnun bjuggu hjá einstæðum mæðrum sínum, eða á 

bilinu 43,3% til 56,1% af heildarfjölda fjölskyldugerðar barna í málum sem fóru í könnun. Í 

þeim málum þar sem ákveðið var að hefja ekki könnun bjuggu flest börn hjá báðum 

foreldrum sínum. Þessar niðurstöður samræmast rannsókn Fallon, Chabot og félaga (2013), 

en þar voru einstæðar mæður líklegri til þess að fá stuðning af hálfu barnaverndaryfirvalda 

samanborið við þegar umönnunaraðilar voru tveir.  

Ef uppruni barna er skoðaður kom í ljós að flest börn voru af íslenskum uppruna sem 

tilkynnt var um.  Áhugavert er að velta fyrir sér að litlu virtist skipta hvort um var að ræða 

mál sem fóru í könnun eður ei. Hins vegar er aðra sögu að segja varðandi börn af erlendum 

uppruna þegar tölur frá Hagstofunni voru skoðaðar. Börn af erlendum uppruna í málum sem 

fóru í könnun voru 9,6% til 18,1% af heildarfjölda barna af erlendum uppruna sem voru 

búsett í Reykjavík á árunum 2012 til 2016. Hlutfall íslenskra barna sem fóru í könnun voru 

hinsvegar á bilinu 1,5% til 2,2% af öllum íslenskum börnum sem búsett voru í Reykjavík á 

árunum 2012 til 2016. Ef hlutföll eru skoðuð í þeim málum sem fóru ekki í könnun var hlutfall 

barna af erlendum uppruna 3,8% til 7,4% af heildarfjölda barna af erlendum uppruna sem 

búsett voru í Reykjavík á árunum 2012 til 2016. Hlutfall barna af íslenskum uppruna í málum 

sem fóru ekki í könnun var á bilinu 2,2% til 2,5% af heildarfjölda íslenskra barna sem búsett 

voru í Reykjavík á árunum 2012 til 2016 (Hagstofan, e.d.-a).   

Að mati rannsakanda eru þessar niðurstöður sláandi, að árið 2016 hafi 25,5% allra barna 

af erlendum uppruna sem búsett voru í Reykjavík það ár verið tilkynnt til Barnaverndar 

Reykjavíkur vegna þess að grunur væri um misbrest í aðbúnaði þeirra. Þar af fóru 18,1% mála 

til könnunar. Draga má þá ályktun að hlutfallslega séu fleiri börn af erlendum uppruna 

tilkynnt til Barnaverndar Reykjavíkur samanborið við börn af íslenskum uppruna. Áhugavert 

væri að rannsaka nánar hvað veldur þessum mun.  

5.2 Flokkar í misbresti í aðbúnaði barna 

Hér að ofan hefur verið gerð samantekt á bakgrunnsbreytum barna sem voru tilkynnt til 

Barnaverndar Reykjavíkur á árunum 2012–2016 og efnið tengt við fræðilega umfjöllun 
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rannsóknar. Nú verður gerð samantekt á þeim flokkum er tengjast misbresti í aðbúnaði 

barna og þeir tengdir við fræðilega umfjöllun. 

5.2.1 Vanræksla 

Vanrækslutilkynningum fór fjölgandi ár frá ári, árið 2012 voru tilkynningar varðandi 

vanrækslu 795 og árið 2016 voru tilkynningarnar orðnar 1391 og hækkun hafði orðið á öllum 

fimm árunum. Tilkynningum sem fóru í könnun fór einnig fjölgandi milli ára sem og hlutfalli 

af heildarfjölda vanrækslutilkynninga sem fór í könnun, að undanskildu árinu 2016. Á bilinu 

76% til 82% af vanrækslutilkynningum í heild fóru í könnun.  

Áhugavert er að greina frá því að þessar niðurstöður samræmast ekki rannsóknum 

Daniel (2015), Friedman og Billick (2015), Loman (2006), Music (2009), Semanchin Jones og 

Logan-Greene (2016) þar sem samkvæmt þeim hefur vanræksla tilhneigingu til þess að mæta 

afgangi hjá barnaverndaryfirvöldum. Þessar niðurstöður gefa ákveðna vísbendingu um að 

barnaverndarstarfsmenn á Íslandi séu vel upplýstir um þá skaðsemi sem vanræksla barna 

getur haft í för með sér líkt og Daniel (2015), Friedman og Billick (2015), Music (2009), 

Reeves og félagar (2015) og Slack og félagar (2003) benda á. Flestar tilkynningar um 

vanrækslu á árunum 2012–2016 voru varðandi vanrækslu tengda umsjón og eftirliti. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Mennen og félaga (2010), en þar var vanræksla 

varðandi umsjón og eftirlit algengasta form misbrests í aðbúnaði barna.  

Áhugavert er að velta fyrir sér að þrátt fyrir að tiltölulega hátt hlutfall tilkynninga 

varðandi vanrækslu hafi farið í könnun séu samt sem áður 18% til 24% tilkynninga um 

vanrækslu sem ekki fóru í könnun. Rannsakandi telur að áhugavert geti verið að 

innihaldsgreina tiltekið tímabil hjá Barnavernd Reykjavíkur eingöngu tilkynningar um 

vanrækslu, til þess að unnt sé að skoða nánar fjölskylduhagi þeirra barna sem eru tilkynnt 

vegna gruns um vanrækslu og skoða hvort munur sé á fjölskylduhögum þeirra barna þar sem 

mál fara í könnun og þeim sem fara ekki í könnun. Áhugavert væri að skoða menntun 

foreldra, fjölskyldugerð, fjölda barna á heimili og hvort foreldrar séu útivinnandi í þessu 

samhengi, svo dæmi séu tekin. 

5.2.2 Ofbeldi 

Heildartilkynningar varðandi ofbeldi voru á bilinu 443 til 866 á árunum 2012–2016, af þeim 

tilkynningum fóru 67% til 76% þeirra í könnun. Hlutfall ofbeldistilkynninga þar sem ákveðið 

var að hefja ekki könnun var á bilinu 24% til 33% af heildarfjölda ofbeldistilkynninga. 
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Algengasta tegund ofbeldis var tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi, hvort sem um ræðir í málum 

sem fóru í könnun eða ekki. Þessar niðurstöður samræmast rannsókn Shi (2013) en þar kom 

meðal annars fram að tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi væri tíðasti undirflokkur ofbeldis. 

Athyglisvert er að velta fyrir sér að hlutfallslega fleiri tilkynningar um vanrækslu fóru í 

könnun samanborið við tilkynningar um ofbeldi. Þessar niðurstöður samræmast ekki 

niðurstöðum Stokes og Taylor (2014) en samkvæmt þeim eru barnaverndaryfirvöld líklegri til 

þess að grípa til aðgerða ef tilkynnt er um að grunur sé á að barn sé beitt ofbeldi samanborið 

við tilkynningar um vanrækslu. 

5.2.3 Áhættuhegðun 

Heildartilkynningar vegna áhættuhegðunar voru á bilinu 800 til 1063 á árunum 2012–2016, 

af þeim fóru 42% til 58% í könnun. Áhugavert er að greina frá því að á árunum 2012–2014 

voru hlutfallslega fleiri tilkynningar sem fóru ekki í könnun samanborið við tilkynningar sem 

fóru í könnun. Algengasti undirflokkur áhættuhegðunar sem var tilkynntur var að barn 

stefndi eigin heilsu og þroska í hættu, hvort sem málin fóru í könnun eður ei. Velta mætti 

fyrir sér út frá ofangreindum niðurstöðum hverjar séu ástæður þess að sum árin hafi fleiri 

mál vegna áhættuhegðunar barna ekki farið í könnun, samanborið við þau mál sem fóru í 

könnun, en líkt og kveðið er á um í barnaverndarlögum hefst könnun ekki nema rökstuddur 

grunur sé til staðar. Það hefur einnig komið fram samkvæmt rannsókn Jud og félaga (2012) 

að könnun sé ekki hafin nema rökstuddur grunur sé til staðar. Þó er ekki hægt að slá því 

föstu nema slíkar tilkynningar séu innihaldsgreindar sérstaklega. Sökum þess má draga þá 

ályktun að ekki hafi verið rökstuddur grunur í þeim tilkynningum sem ekki fóru í könnun hjá 

Barnavernd Reykjavíkur. Hugsanlegt er að vinnuálag og málafjöldi á hvern 

barnaverndarstarfsmann sé of mikill og því gefist ekki tími til þess að fara ofan í saumana á 

öllum málum eins og best væri á kosið. Niðurstöður rannsóknar Steinunnar Hrafnsdóttur 

(2012) bentu á að vinnuálag og málafjöldi væri of mikill hjá starfsmönnum Barnaverndar 

Reykjavíkur.  

 

5.2.4 Heilsu eða lífi ófædds barns stefnt í hættu 

Heildartilkynningar sem bárust um að heilsu eða lífi ófædds barns væri stefnt í hættu voru á 

bilinu 25 til 46 á árunum 2012–2016. Áhugavert er að nefna að 72% til 100% af þeim 

tilkynningum fóru í könnun. Einungis lítill hluti tilkynninga sem bárust fór ekki í könnun. 



71 

Rannsakandi veltir fyrir sér ástæðum þess að ekki hafi allar tilkynningar um að heilsu eða lífi 

ófædds barns farið í könnun. Má nefna að árið 2012 fóru 28% tilkynninga ekki í könnun sem 

er fremur hátt hlutfall miðað við þann alvarleika sem um getur verið að ræða varðandi 

þessar tilkynningar. Ef til dæmis er um vímuefnaneyslu verðandi móður er að ræða er fóstri 

veruleg hætta búin vegna neyslunnar. Vert er þó að nefna að ekki var hægt að skoða innihald 

hverrar tilkynningar fyrir sig sem ekki fór í könnun þar sem þessi rannsókn var einungis 

megindleg. Sökum þess er ekki vitað um alvarleika tilkynninga. Áhugavert væri að gera 

frekari innihaldsgreiningu á þessum flokki misbrests í aðbúnaði barna. 

5.3 Hvaða breytingar hafa orðið á árunum 2012–2016? 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að heildarfjöldi nýrra tilkynninga fór 

hækkandi ár frá ári, árið 2012 var heildarfjöldi tilkynninga 2.200 en árið 2016 voru 

tilkynningar orðnar 3.103 talsins og hækkun hafði orðið á öllum árunum. Fjöldi tilkynninga 

sem fór í könnun fór einnig hækkandi með árunum en árið 2012 voru tilkynningar sem fóru í 

könnun 1.312 talsins en árið 2016 var fjöldi tilkynninga sem fór í könnun orðinn 2.233 og 

hækkun hafði orðið á öllum fimm árunum. Áhugavert er að sjá að hlutfall tilkynninga sem fór 

í könnun fór einnig stigvaxandi, en árið 2012 fóru 60% allra tilkynninga í könnun og árið 2016 

fóru 72% allra tilkynninga í könnun, og hækkun eða sama hlutfall var á hinum árunum. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Jud og félaga (2012), en í 

þeirra rannsókn fóru um 60% barnaverndarmála í könnun. Eðli málsins samkvæmt fór 

hlutfall tilkynninga sem fóru ekki í könnun minnkandi ár frá ári, árið 2012 voru 40% 

tilkynninga sem fóru ekki í könnun og árið 2016 voru 28% tilkynninga sem fóru ekki í könnun, 

og lækkun eða sama hlutfall var á hinum árunum. Hugsanleg ástæða þess að tilkynningum 

fór fjölgandi getur verið að íbúum í Reykjavík fjölgaði á árunum 2012 til 2016. Árið 2012 voru 

íbúar Reykjavíkurborgar 119.632 og árið 2016 voru íbúarnir orðnir 123.133 talsins, og 

hækkun var ár frá ári (Hagstofa Íslands, e.d.-b).  

Velta mætti fyrir sér ástæðum þess að 28% til 40% allra barnaverndartilkynninga hafi 

ekki farið í könnun. Það er þó jákvætt að fjöldi tilkynninga sem fór ekki í könnun fór 

hlutfallslega minnkandi ár frá ári.  

Ef litið er á hvers konar barnaverndartilkynningar fóru í könnun má sjá að tilkynningar 

varðandi vanrækslu voru í meirihluta á öllum fimm árunum sem voru skoðuð. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Jackson og félaga (2015) en samkvæmt þeim er 
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vanræksla algengasta tegund af misbresti í aðbúnaði barna. Hlutfallslega fóru flestar 

vanrækslutilkynningar í könnun, samanborið við ofbeldi og áhættuhegðun. 

Vanrækslutilkynningum fór fjölgandi milli ára og hlutfall þeirra sem fór í könnun hækkaði 

einnig.  

Næst algengastar voru tilkynningar varðandi áhættuhegðun barna en hlutfallslega fóru 

fleiri tilkynningar ekki í könnun samanborið við þær tilkynningar sem fóru í könnun. Fjölgun 

var á tilkynningum á árunum 2012–2015 en fækkun árið 2016.  

Ofbeldi var þriðja algengasta ástæða tilkynninga en þar voru hlutfallslega fleiri 

tilkynningar sem fóru í könnun samanborið við þær sem fóru ekki í könnun. Einhver fjölgun 

var á tilkynningum milli ára en þó ekki öll árin.  

Minnst var tilkynnt um að heilsu eða lífi ófædds barns væri stefnt í hættu en hlutfallslega 

fóru flestar tilkynningar í könnun í þeim flokki. Fjölgun var á tilkynningum ár frá ári að 

undanskildu árinu 2015. 

5.4  Takmarkanir 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru meðal annars þær að hún er fyrsta rannsókn rannsakanda. 

Rubin og Babbie (2005) greina frá ákveðnum takmörkunum sem fylgja því að nota 

fyrirliggjandi gögn í rannsóknum og þar á meðal geti skráningaraðilar hafa skráð gögnin með 

misjöfnum hætti. Einnig gæti rannsakandi sem kóðar gögnin lagt aðra merkingu í þau en sá 

sem skráði þau niður. Takmarkanir eru meðal annars þær að ósamræmi gæti verið í 

skráningu gagnanna þar sem margir aðilar hafa komið að henni. Auk þess takmarkast gögnin 

af því sem skráð er í þau (Neuman, 2005; Rubin og Babbie, 2005). Takmarkanir rannsóknar 

eru einnig að ekki voru til gögn úr málaskrám Barnaverndar Reykjavíkur varðandi 

fjölskyldugerð og uppruna barna árið 2012 þar sem ákveðið var að hefja ekki könnun. Sökum 

þess geta niðurstöður rannsóknarinnar verið ómarktækari. Einnig má nefna að einungis var 

gerð lýsandi tölfræði í þessari rannsókn, hugsanlega hefði rannsóknin verið marktækari hefði 

einnig verið notuð skýrandi tölfræði. Rannsóknin gefur hins vegar ákveðna vísbendingu um 

eðli og umfang mála sem fóru í könnun samanborið við þau mál sem fóru ekki í könnun á 

þessum fimm árum sem voru skoðuð. Áhugavert væri að skoða lengra tímabil og sjá hvort 

einhver munur væri þar á. 

Takmarkanir við að skoða einungis gögn frá barnaverndaryfirvöldum eru meðal annars 

þær að einungis lítill hluti ofbeldis/vanrækslu barna er tilkynntur til þeirra og því ekki hægt 
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að segja til um raunverulega tíðni í samfélaginu út frá barnaverndargögnum, líkt og Gilbert 

og félagar (2009), MacMillan, Jamieson og Walsh (2003) og Begle og félagar (2010) hafa bent 

á í sínum rannsóknum. 

Pinto og Maia (2013) gerðu rannsókn á 136 einstaklingum á aldrinum 14–23 ára sem allir 

höfðu orðið fyrir misbresti í aðbúnaði á heimili sínu og verið tilkynnt um til 

barnaverndaryfirvalda fyrir 13 ára aldur. Samkvæmt barnaverndargögnum höfðu 87% þeirra 

verið vanræktir en þegar sömu einstaklingarnir voru spurðir kom í ljós að einungis 36% þeirra 

töldu sig hafa orðið fyrir vanrækslu. Það var einnig misræmi í öðrum tegundum misbrests í 

uppeldi í þessari rannsókn, af þeim sökum getur verið varasamt að notast einungis við 

fyrirliggjandi gögn og draga ályktanir eingöngu út frá þeim.  

Málaskrár sem rannsakandi notaði í þessari rannsókn voru einungis nýjar tilkynningar á 

árunum 2012–2016. Ekki voru skoðuð mál sem þegar voru í vinnslu og voru tilkynnt aftur á 

þessum árum. Sökum þess segir fjöldi mála ekki til um raunverulegan fjölda mála sem voru á 

borði Barnaverndar Reykjavíkur á ofangreindum árum. Áhugavert væri að gera rannsókn sem 

lyti að því að bera saman eðli og umfang tilkynninga hjá barnaverndaryfirvöldum milli 

sveitarfélaga hér á landi og sjá hvort það væri hlutfallslega einhver munur á málum sem fara 

í könnun samanborið við þau mál sem fara ekki í könnun. 
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