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Útdráttur 

Á hverju ári hafa barnaverndaryfirvöld á Íslandi afskipti af hundruðum barna sem ekki njóta 
viðunandi uppeldisskilyrða. Tilefni afskipta getur verið allt frá smávægilegum og auðleystum 
vanda til þess að vandamálið sé svo alvarlegt að ekki er annað hægt en að taka börn úr umsjá 
foreldra sinna. Flest þeirra mála sem koma til barnaverndanefnda eru vegna vanrækslu barna. 
Um fæst þessara mála er fjallað opinberlega sökum friðhelgi heimilisins og trúnaðarskyldu 
þeirra sem vinna að málefnum barna. Því lifir stór hluti af almenning í þeirri góðu trú að í dag 
sé almennt farið vel með börn og að einungis hafi verið farið illa með börn í gamla daga. 
Börn eru hópur af berskjölduðum einstaklingum, sem eiga að geta treyst foreldrum sínum og 
öllum þeim sem koma að uppeldi þeirra á einn eða annan hátt til að standa vörð um hagsmuni 
sína og velferð. Áhrif foreldra og félagslegra þátta á vanrækslu og þar með líðan og velferð 
barna og unglinga er viðfangsefni þessar ritgerðar. Tekið er fyrir hvað vanræksla er, hverjar 
séu orsakir vanrækslu, afleiðingar hennar og hvaða úrræði standa til boða til að uppræta 
vandann. Þar sem viðfangsefnið er mjög yfirgripsmikið var notast við vistfræðilíkan Belsky 
um áhættuþætti fyrir misbrestum í uppeldi barna og þannig reynt að halda utan um efnið. 
Líkanið tekur til þátta sem tengjast foreldrum, fjölskyldu, samfélagi og menningu, en 
samkvæmt því verður misbrestur í uppeldi barna ef magn og umfang þessara áhættuþátta fer 
umfram þá þætti sem eru verndandi í umhverfi barnsins. Vísað er í bæði innlendar og 
erlendar rannsóknir. Fjallað er um störf og stöðu barnaverndar á Íslandi. Það er ljóst að mikið 
af þeim sálræna vanda og vanlíðan, ásamt erfiðleikum með hegðun og samskipti sem börn og 
unglingar glíma við, má rekja til misbrests í uppeldi á bernskuárum.  

 

Abstract 

The child protection in Iceland has to interfere every year with hundreds of children that are 
without acceptable environment in their upbringing. The cause of this interference can be 
from a insignificant and easy-to-solve problem to an extent where children has to be removed 
from their parents custody. Most of the cases that come to child protection are because of 
children neglecting. Not many of those cases are known officially because of sanctity of the 
home and the duty of confidence for those which work with children concernment. Therefore 
most of the public lives in the good faith that it was only in the past when maltreatment of 
children occured. Children are a group of vulnerable individuals that are entitled to trust their 
parents along with all other people that in some way or another play part in their upbringing 
and show responsibility for their interest and welfare. The subject of this essay is the effects 
of parents and social factors in neglect and thereby on children and adolescents feelings and 
wellbeing. While neglect is considerable well defined, questions are asked on the causes for 
neglect, the potential consequences and what resources people have to work with. Since the 
subject of this essay is quite extensive for a short essay, Belsky ecological approach about 
risk factors for children maltreatment is used in attempt to keep focus. The approach includes 
factors that connect neglect to parents, family, community and culture, and according to the 
approach, children maltreatment occurs if amount and intensity of risk factors outweigh 
protective factors in children environment. The essay refers to both domestic and foreign 
researches. The occupation of Icelandic child protection is also a subject of discussion. It is 
clear that profusely of children and adolescents psychological problems and unhappiness, 
along with difficulties with behaviour and communication, can be traced to neglect and abuse 
in childhood.  
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The history of childhood is a nightmare from which we have only recently begun to 

awaken. The further back in history one goes, the lower the level of child care, and the 

more likely children are to be killed, abandoned, beatein, terrorized, and sexually abused. 

-deMause (1974, P. 1) 
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Vanræksla barna: Orsakir, afleiðingar og úrræði 

 Fjölskyldan er einn stærsti áhrifavaldurinn í lífi barna. Foreldrar bera ábyrgð á uppeldi 

og velferð barna sinna og áhrif þeirra vega þungt þegar litið er á mótun, viðhorf, velllíðan, 

hegðun og árangur barna. Félagslegar aðstæður barns og uppeldi ráða miklu um möguleika 

þess á að mynda innra með sér sterka sjálfsmynd sem það býr að alla ævi. Það er svo 

sjálfsmyndin sem hefur hvað mest áhrif á það hvernig einstaklingurinn sér sjálfan sig og 

metur til dæmis útlit sitt, hæfni, hegðun og stöðu. Hún hefur einnig áhrif á metnað 

einstaklings, námsgetu, atorkusemi, tilfinningaleg viðbrögð, siðferðiskennd og samskipti við 

aðra ásamt því að verja hann fyrir vanrækslu. Sjálfsmynd hefur þannig úrslitaáhrif á hvernig 

einstaklingur nýtur sín í samfélaginu (Aldís Guðmundsdóttir, 1992). 

 Breytingar á fjölskylduháttum og fjölskyldugerð á síðari hluta seinustu aldar hafa á 

margan hátt breytt uppeldisskilyrðum í þá átt að tengsl foreldra og barna eru mun minni, en 

um leið flóknari en áður var (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). Af þessu 

má draga þá ályktun að þó foreldrar og aðrir séu orðnir upplýstari en áður um þarfir barna til 

að þroskast eðlilega þá verja þeir í dag minni tíma með börnunum sínum. Margir aðilar fyrir 

utan foreldra koma nú í ríkari mæli að uppeldi barna. Þetta getur haft jákvæð eða neikvæð 

áhrif.  Þannig er til dæmis aukin hætta á vanrækslu ef ábyrgðin á uppeldi barns dreifist á 

marga aðila. Aðstæður barna og uppvöxtur ræðst ekki af þeim sjálfum eða eingöngu af 

foreldrum þeirra, heldur einnig af stöðu fjölskyldunnar og þjóðfélagsins, ásamt þeim 

tíðaranda sem ríkir hverju sinni, bæði efnahags- og menningarlegum. Mikið er nú rætt um 

þau hugsanlegu sálrænu áhrif sem yfirstandandi kreppa hefur á þjóðina. Ekki síst á börn og 

unglinga, í kjölfar kreppunnar hafa orðið fleiri hjónaskilnaðir, það er aukið atvinnuleysi og 

samdráttur í velferðarkerfinu, þar með talið félagslegan stuðning. Á undangengnum 

góðærisárum hefur baráttan fyrir efnahagslegum gæðum kostað ýmsar fórnir og virðist að 

ýmsu leyti hafa takmarkað og skaðað samskipti fólks og fjölskyldna. Sitt sýnist þó hverjum 
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og umdeilt hvort að áhrif af kreppu eða góðæri séu meiri, sérstaklega fyrir uppeldi og velferð 

barna.  

 Sagan segir okkur að misbrestur í uppeldi barna er ekki nýtt fyrirbæri, þó að því hafi 

ekki í raun verið veitt athygli sem félagslegt vandamál fyrr en um miðja til seinni hluta 

átjándu aldar. Fyrstu rannsóknir á misbresti í uppeldi barna fóru ekki fram fyrr en um 1960, 

þegar C. Henry Kempe birti rannsókn sína ,,Battered Child Syndrome“ sem á íslensku gæti 

útlagst sem „Einkenni barinna barna“. Síðan þá hefur margt gerst og margir lagst á eitt um að 

vekja eftirtekt á þessum málaflokki, til að mynda ýmis grasrótarsamtök, sál- og 

félagsfræðingar, rannsóknarstofnanir háskóla, löggjafinn, afbrotafræðingar, fjölmiðlar og 

fleiri. Saman hafa þessir aðilar vakið athygli á því vandamáli sem vanræksla og ofbeldi á 

börnum eru um allan heim (Miller-Perrin, Perrin, 2007). Þrátt fyrir þetta er vanræksla af 

mörgum fræðimönnum talin vera ,,mest gleymd” af þeim tegundum illrar meðferðar sem 

börn verða fyrir og talað er um ,,vanrækslu vanrækslunnar” til að lýsa því aðgerðaleysi sem 

hefur verið við lýði meðal fræðimanna, almennings og yfirvalda um orsakir og afleiðingar 

vanrækslu. Ástæður þess eru meðal annars raktar til þess að útbreiddur misskilningur er um 

að afleiðingar vanrækslu séu ekki svo ýkja alvarlegar. Einnig að það sé óviðeigandi að dæma 

hæfni og hegðun  foreldra á þennan hátt, sem sé einkamál hverrar fjölskyldu. Sviðið sem 

vanræksla nær yfir er ennfremur mjög vítt og þar af leiðandi erfitt að festa hendur á og 

skilgreina hvað sé vanræksla og hvað ekki. Þó er það þannig að síðastliðin 20 ár hefur 

vanræksla ávallt verið algengust í tíðni tilkynninga til barnavernda af öllum gerðum illrar 

meðferðar gegn börnum (Miller-Perrin, Perrin, 2007). 

 Í þessari ritgerð verður reynt að gefa heildstæða mynd af því sem vitað er um 

vanrækslu. Í fyrsta lagi er litið á umfang og orsakir vanrækslu. Í annan stað er horft til 

afleiðinga vanrækslu og þriðja lagi er litið til þeirra úrræða sem tiltæk eru bæði til að koma í 
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veg fyrir vanrækslu en einnig til að takast á við afleiðingar hennar. Í ritgerðinni verður 

sérstaklega horft til vistfræðilíkans Belskys frá árinu 1980 og barnaverndar á Íslandi.  
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Skilgreining og flokkun vanrækslu 

 Vanræksla er almennt skilgreind sem skortur á athöfn, fremur en einhver tiltekin 

athöfn í sjálfu sér. Hugtökin vanræksla og ófullnægjandi umönnun barna geta náð yfir mjög 

vítt svið og má segja að skilgreiningin á hvað fallið geti undir hugtökin sé á tiltölulega gráu 

svæði. Það er ekki vanræksla að barn komi húfulaust í skóla einn eða tvo daga eða að foreldri 

horfi ekki á barn í einhverjum atburði tengdum skóla eða áhugamáli. Það er hinsvegar 

vanræksla ef barn kemur ítrekað í skóla án viðeigandi fatnaðar eða ef foreldri mætir sjaldan 

eða aldrei til að sjá frammistöðu barns síns á vettvangi skóla eða áhugamáls. Jafnframt má 

staðhæfa að vanræksla veldur mestum og djúpstæðustu afleiðingunum þegar sá sem vanrækir 

stendur barninu nærri, eins og fjölskyldumeðlimur, náinn ættingi eða vinur (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2000).  

 Vanræksla er stundum óviljandi en það gerir hana ekki afdrifaminni fyrir þroska 

barnsins en viljandi vanræksla eða ofbeldi. Ef horft er til fræðilegrar umfjöllunar má segja að 

skilgreiningar á vanrækslu séu heilt yfir mjög áþekkar og taki ávallt til sömu aðalatriða sem 

snerta líkamlega, menntunarlega, og sálræna vanrækslu ásamt skorti á eftirliti. Víða er vísað í 

vistfræðilíkan Belsky þegar vanræksla er skilgreind og útfrá því er gengið í skilgreiningu 

barnaverndar á Íslandi. Því er gott að kynnast vistfræðilíkaninum betur og skilgreiningu þess 

á vanrækslu áður en lengra er haldið í fleiri skilgreiningar á hugtakinu.  

 

Vistfræðilíkan Belsky’s 

 Samkvæmt vistfræðilíkani Belsky (1980) er skilgreining á vanrækslu skortur á 

viðeigandi umönnun sem valdið getur barni skaða. Illa meðferð á börnum rekur líkanið til 

þess að þegar eðli og magn áhættuþátta fara umfram eðli og magn verndandi þátta, á 

vanræksla og/eða ofbeldi sér stað. Skilgreininguna setur Belsky fram á þennan hátt til að ná 

yfir þá vídd sem getur verið milli ólíkra menninga eða jafnvel tíðaranda innan sömu 
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menningar, sem hvoru tveggja getur haft áhrif á hvernig uppeldisaðferðir þykja við hæfi 

hverju sinni. Vistfræðilíkan Belsky gengur út frá að skoða þurfi áhrif ólíkra þátta, sem ýmist 

eru skilgreindir sem áhættuþættir eða verndandi þættir og áhrif hafa á líf barna. Sem dæmi 

um áhættuþætti sem leitt geta til misbrests í uppeldi barna eru skortur á félagslegum stuðning, 

fátækt, geðræn vandamál foreldra og áfengis- og fíkniefnavandi þeirra. Verndandi þættir geta 

verið félagslegur stuðningur, bæði formlegur og óformlegur, fræðsla og heildræn aðstoð við 

að leysa vanda og orsök vanrækslu.  

 Kenning Belsky er heildræn og innan hennar flokkar hann niður hvort tveggja 

áhættuþætti og verndandi þætti í einstaklingsþætti, fjölskylduþætti, samfélagsþætti og 

menningarþætti. Þessir þættir hafa ákveðna skörun hver við annan og innan hvers þáttar, allt 

eftir þeim einstakling sem horft er á, fjölskyldu hans og því samfélagi og menningu sem hann 

elst upp í. Horft er á hvert tilfelli fyrir sig og það metið útfrá athöfn, afleiðingum og hvort að 

skortur á viðeigandi umönnun hafi verið viljandi eða óviljandi. Eðli vanrækslunnar, hversu 

nákominn gerandinn er þolandanum, alvarleikastig, tíðni og tímalengd segja til um vídd 

vanrækslunnar og hugsanlegar afleiðingar.  

 Skilgreining Belsky á vanrækslu nær yfir að barn skorti viðeigandi umönnun á 

einhverjum af eftirtöldum fjórum þáttum: líkamlegur skortur á uppfyllingu grunnþarfa, 

ófullnægjandi umsjón og eftirlit, vanræksla varðandi nám og tilfinningaleg vanræksla. 

Líkamleg vanræksla er til að mynda þegar fæði barns er svo ábótavant að það dafnar ekki 

sem skyldi, fatnaður þess, hreinlæti og húsnæðisaðstæður eru óviðunandi eða því er ekki veitt 

nauðsynleg heilbrigðis- eða geðheilbrigðisþjónusta. Vanræksla í umsjón og eftirliti er til 

dæmis þegar foreldrar yfirgefa barn sitt varanlega, skilja það eftir eitt heima eða í bíl, hafa 

ekki nægilegt eftirlit með barni, skilja það eftir hjá hæfum aðila án fullnægjandi tímaáætlunar 

eða hjá óhæfum aðila sem beitir barnið ofbeldi eða vanrækir það svo skaði hlýst af. 

Vanræksla varðandi nám getur verið þegar barn missir mikið úr skóla vegna ólögmætra 
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ástæðna, skrópar til dæmis endurtekið með vitneskju foreldra, sinnir ekki heimanámi og ekki 

er sinnt um námsgögn þess eða hugsanlega þörf á sértækum úrræðum vegna námsörðugleika. 

Tilfinningaleg vanræksla er meðal annars þegar hugrænn þroski barns er ekki örvaður sem 

skyldi og tilfinningalegum þörfum þess ekki sinnt. Einnig þegar félagsþroski barns er 

vanræktur og barni eru ekki sett eðlileg mörk eða beitt nauðsynlegum aga. Þó svo að 

vistfræðilíkan Belsky sé áberandi þegar fjallað er um vanrækslu á börnum hafa fleiri sett fram 

skilgreiningar.  

 

Aðrar fræðilegar skilgreiningar á vanrækslu 

 Samkvæmt Miller-Perrin, Perrin (2007) er skilgreiningin á vanrækslu þannig að hún 

sé skortur á uppfyllingu grunnþarfa barns. Þannig mæti foreldrar og aðrir sem hafi umsjón 

með barni ekki grunnþörfum þess hvað varðar líkamlega heilsu, eftirlit, næringu, persónulegt 

hreinlæti, tilfinningalega umönnun, menntun eða öruggt húsnæði.  

 National Incidence Study (NIS) sem rannsakar tíðni vanrækslu í Bandaríkjunum, 

skilgreinir vanrækslu í þrjá aðalflokka, líkamlega, tilfinningalega og menntunarlega 

vanrækslu, undir hverjum flokk eru svo undirflokkar. Undir líkamlega vanrækslu vanrækslu 

falla þættir eins og þegar næringu og mataræði barns er ábótavant, klæðnaði þess er ekki sinnt 

og það býr við óviðunandi húsnæðisaðstæður. Tilfinningaleg vanræksla er þegar foreldrar 

leggja sig ekki fram um að sinna sálrænum þörfum barns síns, veita því ekki tilhlýðilega 

ástúð eða hvatningu. Menntunarleg vanræksla er þegar skólaskyldu barns er ekki sinnt, né 

heimanámi þess, námsörðugleikum er ekki veitt athygli eða gerðar þar viðeigandi ráðstafanir.  

 Vanræksla á ófæddu barni er hluti af skilgreiningu NIS, einnig hjá Miller-Perrin og 

Perrin og hjá barnavernd á Íslandi, en ekki í vistfræðilíkani Belsky. En vanræksla á ófæddu 

barni tekur til hverrar þeirrar viljandi aðgerðar ófrískrar konu sem getur skaðað ófætt barn 
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hennar. Ófrískar konur sem misnota áfengi og fíkniefni á meðgöngu eru langtum stærsti 

hópurinn í þessum flokk. 

 Margir fræðimenn halda því fram að alvarleika afleiðinga af vanrækslu ætti að nota í 

meira mæli til að skilgreina vanrækslu. Í sumum tilfellum er það auðvelt, til að mynda ef barn 

deyr sökum þess að hafa drukkið eitur á heimili sínu og annað barn við sömu aðstæður 

brennist á straujárni, þá eru bæði þessi tilvik rakin til þess sem kallað er skortur á eftirliti. 

Afleiðingar eru mismiklar og alvarleiki er nokkuð mælanlegur. En afleiðingar 

tilfinningalegrar vanrækslu, sem er gjarnan talin hafa hvað alvarlegustu afleiðingarnar til 

lengri tíma litið og setur börn í áhættuhóp varðandi áhættuhegðun seinna meir, er erfiðara að 

meta.  

Skilgreining vanrækslu á Íslandi 

 Skilgreiningar- og flokkunarkerfið á Íslandi, sem notað er af barnaverndarnefndum og 

innan Barnaverndarstofu, er þróað eftir vistfræðilíkani Belsky frá árinu 1980 og eftir 

bandarískri fyrirmynd. Útfærsla kerfisins var í höndum dr. Freydísar J. Freysteinsdóttur og 

hefur það verið notað síðan árið 2005.  Það er margvíslegum tilgang náð með nákvæmu 

skilgreiningar- og flokkunarkerfi. Með því er hægt að ná fram auknu samræmi milli 

barnaverndarnefnda og starfsmanna þeirra á hvað telst vera misbrestur í uppeldi og þar með 

samræmi í vinnslu mála meðal nefnda. Málefni nefndanna eru oft viðkvæm og vandmeðfarin, 

en á þennan hátt getur orðið þægilegra fyrir alla aðila að orða og útskýra vandann og í hverju 

misbresturinn er fólginn. Þá verða einnig markmiðin skýrari og auðveldara að vinna að þeim. 

Nákvæmari skráning skapar einnig mun betri forsendur til rannsóknarvinnu á sviði 

barnaverndar, auk þess að gera allan samanburð raunhæfari hvort sem er í tíma, á milli svæða 

innanlands, eða milli Íslands og annara landa.  

 Barnavernd á Íslandi flokkar misbrest í uppeldi barna í tvo flokka, annars vegar þegar 

börn eru fórnarlömb og hins vegar þegar börn sýna áhættuhegðun og eru gerendur. Þegar 
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börnin eru fórnarlömb eru áhættuþættir eins og vanræksla og óvild, tilfinningaleg, líkamleg 

og kynferðisleg misnotkun, notkun foreldra á áfengi eða fíkniefnum og aðrir þættir eins og 

heimilisofbeldi mest áberandi. Þegar barnið er hins vegar gerandi þá sýnir það áhættuhegðun 

sem getur verið skaðleg því eða öðrum eins og notkun á fíkniefnum, að barnið stefni eigin 

heilsu og þroska í hættu, lendi í afbrotum, beiti annan aðila líkamlegu eða kynferðislegu 

ofbeldi, lendi í erfiðleikum í skóla eða að skólasókn verði áfátt.  
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Umfang vanrækslu 

 Mjög erfitt er að meta hversu algengt það er að börn eru vanrækt. Ein af orsökum þess 

er að á meðal þeirra sem safna gögnum eru notaðar ólíkar skilgreiningar á hugtökunum 

vanræksla og ofbeldi og oft eru þessu slegið saman í eina tölu. Aðal ástæðan er þó að 

svokölluð skuggatala er álitin gríðarlega há, þar sem að vanræksla og ofbeldi á börnum fer 

oftast fram bak við luktar dyr heimilisins. Vanræksla er falin, ekki veitt eftirtekt eða hreinlega 

hundsuð, fórnarlömbin tjá sig sjaldnast eða eru fær um að leita sér aðstoðar. Þegar 

framkvæmdar eru þátttökurannsóknir þar sem spurningalistar eru sendir til foreldra er hlutfall 

þeirra sem svara yfirleitt frekar lágt og upplýsingar ekki áreiðanlegar, þar sem foreldrar eru 

að öllu jöfnu ekki viljugir til að tala opinskátt um hegðun sína gagnvart börnum sínum. Ef 

börn eru þátttakendur eru miklar líkur á að þau séu hrædd við að segja frá séu þau beitt 

vanrækslu og ofbeldi eða einfaldlega gera sér ekki grein fyrir að það sé nokkuð óeðlilegt við 

aðstæður sínar.  

 Samkvæmt skýrslu U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) er 

vanræksla algengasti misbresturinn í uppeldi barna eða 60 % tilfella og er það svipað hlutfall 

og fram kemur hjá barnavernd á Íslandi. Af þeim 1.500 börnum sem dóu í Bandaríkjunum 

árið 2003 og dánarorsökin var rakin til misbrests í  uppeldi, eru 36% tilfella rakin til 

vanrækslu. Stór hluti þeirra barna var undir fjögurra ára aldri (Miller-Perrin, Perrin, 2007).  

 Vanræksla á börnum er afar viðkvæmur málaflokkur sem erfitt er að nálgast og er í 

raun lítið rannsakaður og þekktur. Skilgreining á vanrækslu nær yfir mjög vítt svið og flókið 

er að meta hvenær vanræksla á sér stað. Þar koma inn þættir eins og hversu lengi tiltekið 

ástand varir, hversu alvarlegt það er, hverjar séu hugsanlegar afleiðingar og fleira í þeim dúr. 

Sem dæmi um þetta eru slæm áhrif og hugsanlega vanrækslu á börnum sökum þess langa 

tíma sem þau eru í dagvistun, mikil fjarvera foreldra frá heimili vegna vinnu og eigin 

áhugamála og óstöðugleika í heimilishaldi sökum þessa og fleiri atriða eins og skilnaðar 
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foreldra. Fórnarlömb vanrækslu eru líklegri til að fást við sálræn vandamál, líklegri til að 

glíma við fátækt, líklegri til að fara út í afbrot og líklegri til að vanrækja sín eigin börn og 

beita þau eða maka sína ofbeldi en þeir sem ekki hafa verið vanræktir í æsku. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að  misbrestur í uppeldi barna og áhrif frá fjölskylduaðstæðum í æsku eru 

stór áhættuþáttur fyrir því að viðkomandi einstaklingar beiti ofbeldi utan heimilis. Þó að ekki 

sé hægt að benda á bein tengsl á milli misbrest í uppeldi barna og afbrotahegðunar gefa 

rannsóknir sterklega í skyn að vanræksla og ofbeldi á börnum skili sér í hárri tíðni afbrota og 

annarra misyndisverka hjá komandi kynslóðum (Miller-Perrin, Perrin, 2007). 

 Í rannsókn Higgins og McCabe (2003) um áhrif fjölskylduaðstæðna í barnæsku og 

afleiðingar af ólíkum þáttum á börn og unglinga, voru teknir fyrir fimm þættir ofbeldis. Þeir 

flokkuðu svo niðurstöðurnar eftir því sem við átti sem afleiðingar af kynferðislegri 

misnotkun, líkamlegu ofbeldi, andlegu ofbeldi, vanrækslu og því að verða vitni að ofbeldi 

innan fjölskyldunnar. Kom í ljós að ef barn var að upplifa eina gerð af vanrækslu eða ofbeldi, 

þá voru miklar líkar á að það væri einnig að upplifa að minnsta kosti eina aðra gerð 

vanrækslu eða ofbeldis, og yfirleitt fóru vanræksla og einhver gerð ofbeldis saman. Eina 

undantekningin frá þessu var kynferðisleg misnotkun, þau börn voru síst vanrækt. 

Rannsóknir á umfangi vanrækslu 

 Í Bandaríkjunum eru tvær stofnanir sem gefa út opinberar tölur um tíðni vanrækslu og 

ofbeldis gegn börnum. Það eru the National Incidence Study (NIS) og The National Child 

Abuse and Neglect Data System (NCANDS). NIS eru rannsóknir á vegum the National 

Center on Child Abuse and Neglect, og hafa þær verið framkvæmdar fjórum sinnum, 1981, 

1988, 1996 og 2008 (gögnum safnað 2005-2006). NIS notar tvenns konar skilgreiningar eða 

kvarða í rannsóknum sínum. Skaðsemiskvarðinn (the harm standard) nær yfir þau börn sem 

orðið hafa fyrir illri meðferð og áhættukvarðinn (the endangerment standard) sem nær yfir 

það sama en því til viðbótar yfir mun fleiri börn sem eru hugsanlega í áhættuhóp. Á því ári 
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sem rannsóknin fór fram (2005-2006) var metið að 1.256.600 börn í Bandaríkjunum hefðu 

orðið fyrir illri meðferð og af þeim voru 771.700 barn vanrækt (61%). Af þeim börnum sem 

voru vanrækt voru 47% þeirra sem upplifði menntunarlega vanrækslu, 38% líkamlega 

vanrækslu og 25% tilfinningalega vanrækslu. Töluverð minnkun hafði orðið á tilkynningum 

um illa meðferð á börnum eða allt að 19%  á milli fyrirlagna rannsóknarinnar, frá 1996 til 

2008. Tíðni vanrækslu átti þó ekki þátt í því, þar sem tölur stóðu í stað hvað varðar vanrækslu 

en mikil minnkun orðið í málum er varðaði ofbeldi. 

 Engar alveg áreiðanlegar upplýsingar eru til um tíðni vanrækslu á ófæddum börnum 

en í Bandaríkjunum hefur heilbrigðisstofnun um áfengis- og fíkniefnamisnotkun gefið út að 

árlega fæðist þar meira en 1,5 miljón börn sem hafa orðið fyrir áhrifum af áfengi, fíkniefnum 

og tóbaki (Miller-Perrin, Perrin, 2007). Þetta er ótrúlega há tala hjá þjóð sem telur 310 

milljón sálir og ósjálfrátt hlýtur maður að velta því fyrir sér hvort sambærileg tala fyrir 

þúsund sinnum fámennari þjóð eins og íslendinga geti mögulega verið í námunda við 1.500 

börn eins og gróf deiling bendir til. Á heimasíðu barnaverndarstofu kemur fram að fjöldi 

tilkynninga um vanrækslu á ófæddum börnum eru árlega um 0,3 – 0,9% af heildarfjölda 

tilkynninga (barnaverndarstofa (e.d.). 

Hverjir vanrækja börn 

 Í yfir 90% tilfella af vanrækslu eru það líffræðilegir foreldrar sem eru gerendur. 

Mæður eru jafnframt mun líklegri til að vera tilkynntar sem gerendur vanrækslu en feður. Þó 

er þar settur ákveðinn fyrirvari á sökum þeirrar staðalmyndar víðast í samfélögum að mæður 

séu ábyrgari fyrir að sinna grunnþörfum barna. Þannig að þó að foreldrar séu jafn ábyrgir 

fyrir börnum sínum er móðirin líklegri að vera sá aðili sem tilkynnt er um vanrækslu hjá. Eitt 

einkenni sem kemur ávallt fram þegar bornir eru saman foreldrar sem vanrækja börn sín við 

þá sem ekki vanrækja börnin er að vanræksluforeldrar hafa minni samveru með börnum 

sínum og að sú samvera er minna jákvæð en hjá foreldrum sem ekki vanrækja. Foreldrar sem 
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vanrækja eiga einnig minni tjáskipti við börnin sín, leika síður við þau og sýna minni ástúð 

og hvatningu. Einnig hafa fundist sönnur fyrir að hegðun þeirra er neikvæðari í garð barna 

þeirra, meira er um skipanir, munnlega ýgi og minna af hluttekningu og samúð. Sálrænir 

erfiðleikar eru oft einkennandi fyrir foreldra sem vanrækja börn sín, sömuleiðis áfengis- og 

fíkniefnamisnotkun og sá þáttur að foreldrar sem vanrækja börn sín hafa sjálfir verið 

vanræktir eða beittir ofbeldi í æsku (Miller-Perrin, Perrin, 2007).  

 Þó vissulega séu það oftast foreldrar sem vanrækja börnin sín, getur vanræksla leynst 

víðar. Ábyrgð skóla og kennara er ekki eingöngu að vera vakandi fyrir hugsanlegri vanrækslu 

á barni heima fyrir heldur einnig að sjá til þess að kennarar og annað starfsfólk vanræki ekki 

nemendur og sinni skyldum sínum. Sömu sögu má segja um íþróttafélög og frítímastarf, börn 

sem eru þar þátttakendur eiga að fá bestu leiðsögn og hvatningu sem völ er á til að ná þeim 

árangri sem þau eru fær um. Það er ábyrgðarhlutverk  þjálfara og leiðbeinenda að sjá til þess 

að ekkert barn innan þeirra félaga sé vanrækt.  
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Orsakir vanrækslu 

 Orsakir vanrækslu eru margvíslegar. Samfélagsleg ábyrgð sem og ábyrgð foreldra 

hvílir á herðum mishæfra einstaklinga sem ætlað er það hlutverk að bera ábyrgð á velferð og 

þroska barna og gera þau hæf til að takast á við áskoranir og þrautir á lífsins göngu. Hæfni 

foreldra er fólgin í þáttum eins og hvaða fyrirmyndir þeir höfðu sjálfir í æsku, hvernig 

félagslegar og efnahagslegar aðstæður þeir búa við og hvernig andlegri líðan og velferð þeirra 

er háttað. Unglingar sem hafa upplifað illa meðferð í langan tíma eru líklegri til þess að 

tilheyra fjölskyldum með ýmis vandamál svo sem fátækt, geðsjúkdóma og heimilisofbeldi 

(Alltucker, Bullis, Close og Yovanoff, 2006).  

 Rannsóknir í Bandaríkjunum benda til þess að með hækkandi aldri barna dragi úr 

líkum á vanrækslu. Börn innan fimm ára aldurs eru að öllu jöfnu um helmingur af þeim 

börnum sem tilkynningar berast um til barnaverndar. Börn undir þriggja ára aldri virðast vera 

viðkvæmust fyrir því að vera vanrækt og afleiðingarnar eru taldar mestar hjá því aldursbili. 

Kyn er ekki áhrifaþáttur varðandi vanrækslu hvorki á Íslandi né í Bandaríkjunum, bæði kyn 

eru tilkynnt jafnt til barnaverndar. Afrísk/amerísk börn eru í mestri hættu að vera vanrækt í 

Bandaríkjunum og þar á eftir blandaðir kynþættir af til að mynda indíána, alaska og 

Caucasian uppruna (Miller-Perrin, Perrin, 2007). 

 Í rannsóknum National Incidence Study (NIS) í Bandaríkjunum kemur fram að elstu 

börnin í rannsókninni (15 – 17 ára) voru með lægstu tíðni um hvers konar vanrækslu en börn 

á aldrinum 6 – 8 ára voru með hæstu tíðni. Ill meðferð á börnum var mest hjá börnum sem 

áttu ekkert foreldri á sem fært var um að vera á vinnumarkað, næstmest ef annað foreldri var 

atvinnulaust og mest ef báðir foreldrar voru atvinnulausir. Þannig eru börn innan fjölskyldna 

með lága félagslega stöðu sjö sinnum líklegri til að vera vanrækt en önnur börn. Giftir, 

líffræðilegir foreldrar eru síst líklegir til að beita börn sín illri meðferð en einstæðir foreldrar í 

sambúð með nýjum maka eru líklegastir til þess. Vanræksla var minnst þar sem voru tvö börn 
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í fjölskyldu en mest meðal stórra fjölskyldna þar sem voru fjögur börn eða fleiri og var þar 

helmingsmunur á. Fyrir utan menntunarlega vanrækslu var tíðni meðal allra flokka vanrækslu 

og ofbeldis hærri í dreifbýli en þéttbýli. Meirihluti vanræktra barna í rannsókninni hafði verið 

vanræktur af líffræðilegum foreldrum sínum eða 92%. Konur eru líklegri en karlar í heild til 

að beita börn illri meðferð, þar skorar vanræsksla mest, en 86% barna höfðu verið vanrækt af 

konu á móti 38% af hálfu karlmanns. Þessi niðurstaða er  samsvarandi við þá staðreynd að 

bæði líffræðilegar mæður og aðrar eru aðal umönnunaraðilar barna og bera þar af leiðandi 

aðal ábyrgðina fyrir hverjum misbresti í uppeldi þeirra. Áfengis- og fíkniefnaneysla foreldra 

kom hvoru tveggja við sögu í 11% tilvika í rannsókninni þegar um illa meðferð var að ræða 

og geðraskanir í 7% tilfella. Tilfinningaleg vanræksla var mest áberandi þegar 

fíkniefnaneysla var orsök illrar meðferðar. Flestar ábendingar um vanrækslu og ofbeldi til 

barnaverndar bárust frá starfsfólki í skólum, en einnig frá sjúkrahúsum, lögreglu, og 

almenningi. Hvað varðaði kvarðan um áhættu bárust einnig ábendingar frá dagvistunum og 

geðdeildum. Aukningin á tíðni tilfinningalegrar vanrækslu frá niðurstöðum á árinu 1996 til 

niðurstaðna árið 2008 má merkja sem breytingu í áherslum og stefnu í barnaverndarmálum 

og þá sérstaklega hvað varðar heimilisofbeldi og áfengis- og fíkniefnamisnotkun (Sedlak, 

A.J., Mettenburg, J., Basena, M., Petta, I., McPherson, K., Greene, A., and Li, S. (2010).  

  Samkvæmt vistfræðilíkani Belsky (1980) eru þeir áhættuþættir sem einkenna foreldra 

og geta leitt geta til misbrests í uppeldi barna eftirfarandi: þroskaskerðing, þunglyndi, 

persónuleikatruflanir, áfengis- og fíkniefnavandi, hvatvísi, ofvirkni, grimmd, tilfinningaleg 

fjarlægð eða ágengni, skortur á samúð eða innlifun í tilfinningar annarra og höfnun gagnvart 

barni. Áhættuþættir sem geta einkennt barnið sjálft og valdið því að það upplifi vanrækslu 

eða ofbeldi eru: aldur (yngri börn eru líklegri til að vera vanrækt), kyn (stúlkur eru líklegri en 

drengir til að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi), fyrirburarfæðing, þroskahömlun eða fötlun, 

pirringur, smámunasemi, ósjálfstæði, erfitt skap og ofvirkni. Áhættuþættir úr líkani Belsky 
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sem tengjast fjölskyldu barns eru: óörugg tilfinningatengsl, fjölskylduátök, ofbeldi eða 

vanræksla foreldra í æsku, óskipulag eða ringulreið í fjölskyldu, einstæðir foreldrar og 

stjúpfjölskyldur og að lokum geta tíðir flutningar fjölskyldu verið áhættuþáttur hvað varðar 

fjölskyldu barns og að það verði í uppeldi þess einhvers konar misbrestur (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005a).  

 Eins og fram hefur komið, hefur verið sýnt fram á að foreldrar sem vanrækja börn sín 

og beita þau ofbeldi hafa í mjög mörgum tilfellum búið sjálfir við þær aðstæður í æsku. Þegar 

skoðaðir eru þættirnir úr líkani Belsky er auðvelt að sjá fyrir sér hvernig getur myndast 

vítahringur sem erfist milli kynslóða og erfitt er að brjóta upp.  Þetta vekur ósjálfrátt 

umhugsun um hvort að aukningu í áhættuhegðun unglinga megi á einhvern hátt rekja til 

vanrækslu af hálfu foreldra þeirra í góðærinu mikla og hvort að það komi þá til með að draga 

úr henni í kreppunni.  

Geðraskanir foreldra og sálrænir erfiðleikar 

 Foreldrar sem glíma við geðraskanir og sálræna erfiðleika eiga yfirleitt nóg með sjálfa 

sig. Þeim er því hættara við því en öðrum að missa sjónir á þörfum barna sinna og vanrækja 

þau. Geðraskanir hjá börnum sem eiga þunglynda foreldra eru 2 - 5 sinnum algengari að 

meðaltali en hjá börnum sem eiga foreldra án þunglyndiseinkenna (Elgar, Mills, McGrath, 

Waschbusch, og Brownridge, 2007). Einkenni þunglyndis hafa áhrif á hæfni foreldra til að 

ala barn upp, veita því ástúð og aga, og kenna því tilfinningastjórnun og félagslegan þroska. 

Þunglyndir foreldar eru óstöðugir í þeim aga og aðhaldi sem börn þurfa á að halda, eru 

stundum ósanngjarnir í gagnrýni sinni og geta sýnt börnum sínum fjandsemi og höfnun. Sýnt 

hefur verið fram á að ástúðlegt og umhyggjusamt samband á milli foreldris og barns hafi 

verndandi áhrif gegn því að barnið upplifi einkenni þunglyndis. Á sama hátt hefur verið 

sannað að samband sem einkennist af höfnun, strangri stjórn, átökum og lítilli ástúð er tengt 

við þunglyndi á fullorðinsárum (Luecken og Lemery, 2004). Þunglyndi foreldra eykur þannig 
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líkurnar á erfiðleikum hjá börnum og hefur meðferð á þunglyndi foreldra sýnt sig í bættri 

líðan og árangri hjá börnum þeirra (Elgar o.fl., 2007).  

 Það er þekkt að kvíði er ættgengur, en getur verið að börn erfi ekki aðeins 

kvíðaröskunina frá foreldrum sínum, heldur ,,læri“ þau hana líka. Einkenni kvíðafullra barna 

eru að mörgu leyti þau sömu og hjá fullorðnum. Foreldrum barna með kvíðaraskanir hefur oft 

verið lýst sem kvíðnum, stjórnsömum, afskiptasömum, ofverndandi, að þeir hafi tilhneigingu 

til að beita höfnun, séu ástúðlausir, kröfuharðir og hlutdrægir. Kvíði meðal barna hefur líka 

verið rakinn til þess að innan fjölskyldna sé mikið um ágreining og vandamál í samskiptum 

sem svo geti leitt til einangrunar, bæði meðal fjölskyldumeðlima og út á við. Kvíðnir 

foreldrar eiga erfitt með að sinna ábyrgu og jákvæðu uppeldi og halda aftur af sínum eigin 

einkennum um leið. Það er mjög áberandi þáttur í uppeldisvenjum foreldra sem þjást af 

kvíða, að ekki aðeins óttist þeir um sjálfa sig heldur smitast þessi ótti yfir til barnanna og 

gerir það að verkum að hjá þeim sést svo gjarnan merki um félagslega erfiðleika, lært 

hjálparleysi, vansæld og kvíða (Drake og Kearney, 2008).  

 Áfengis- og fíkniefnaneysla foreldra 

 Áfengis- og fíkniefnaneysla foreldra er stór áhættuþáttur fyrir því að þeir vanræki 

börn sín og beiti þau ofbeldi. Innan fjölskyldna þar sem er áfengisvandamál, fara gæði 

umönnunarinnar við börn eftir því hversu upptekið og langt leitt foreldri er með drykkju sína, 

eða af drykkju maka síns. Þegar áfengisneysla verður til að draga svo úr hæfni, annars eða 

beggja foreldra, upplifa börnin óstöðugleika, ringulreið og vantraust og mikil hætta er á að 

tengslamyndun þeirra við aðra verði ávallt óörugg. Í rannsókn Rangarajan (2008) kom fram 

að áfengineysla foreldra hafði skaðleg áhrif á sjálfsálit barna þeirra og voru áhrifin meiri ef 

faðir var alkóhólisti en móðir. Neysla foreldra á áfengi og /eða fíkniefnum hefur almennt 

áhrif á færni þeirra í foreldrahlutverki. Unglingar sem sögðu frá fíkniefnanotkun foreldra 

sinna og því að hafa í kjölfarið orðið vitni að ofbeldi inn á heimilinu, reyndust sjálfir nota 
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meira af fíkniefnum en jafnaldrar þeirra sem ekki höfðu gengið í gegnum þessa lífsreynslu, 

og skýrðu þá jafnframt frá að þeirra eigin fíkniefnanotkun væri hluti af þeim bjargráðum sem 

þeir nýttu sér (Hanson o.fl., 2006).  Á árinu 2009 var í fyrsta sinn spurt sérstaklega um 

áfengis- og fíkniefnaneyslu foreldra og heimilisofbeldi í sískráningu barnaverndarnefnda á 

Íslandi. Alls bárust 806 tilkynningar á árinu vegna áfengis- og/eða fíkniefnaneyslu foreldra 

og þar af var í 281 tilviki einnig um heimilisofbeldi að ræða (Barnaverndarstofa (2010a).   

Samfélagið og félagslegar aðstæður 

 Vanræksla barna er félagslegt vandamál, sem snertir flestar ef ekki allar þjóðir heims. 

Mikið hefur verið talað um streitu og streitutengda sjúkdóma undanfarin ár og gjarnan í sömu 

andrá vísað til lífsgæðakapphlaupsins sem fylgdi góðærinu. Nú þegar kreppa er skollin á í 

samfélaginu með miklum fjárhagslegum erfiðleikum hjá fjölda einstaklinga, atvinnuleysi og 

missi af lífsins gæðum, er áhugavert að sjá hver áhrifin verða á velferð og vanrækslu barna. Á 

meðal fjölskyldna þar sem streita er einkennandi í samskiptum á meðal fjölskyldumeðlima 

verður hún að lærðri hegðun, sem svo smitar yfir í umhverfið og hefur þá einnig áhrif á 

samskipti utan fjölskyldu og á félagslega hegðun fjölskyldumeðlima. Hjá foreldrum sem sýna 

mikla streitu eru munnleg samskipti þeirra við börn sín oft ógnandi sem getur valdið þeim 

hugrænum ótta, forðunarhegðun og jafnvel kvíðaeinkennum (Lester, Field, Oliver og 

Cartwright-Hatton, 2009). 

 Þeir áhættuþættir sem Belsky (1980) telur til að geti haft áhrif á misbresti í uppeldi 

barna og rekja megi til samfélagsins, menningar og félagslegra aðstæðna eru fátækt, 

atvinnuleysi, félagsleg einangrun, samfélagsofbeldi og félagsleg streita. Þá tekur hann 

sérstaklega fyrir áhrifin af félagslegum stuðningi sem hann flokkar sem formlegan og nær þá 

yfir fæðingarorlof, barnabætur, húsnæðisbætur, dagvistun og heilbrigðisþjónustu og 

óformlegan stuðning sem getur bæði verið tilfinningalegur og hagkvæmur af hálfu fjölskyldu, 

vina og nágranna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005).  
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 Í rannsókn Guðnýjar Bjarkar Eydal og Cynthiu Lisu Jeans (2008) um börn og fátækt 

sýna tölur frá 2004 að hlutfall þeirra sem mælast undir lágtekjumörkum á Íslandi (10%) var 

með því lægsta sem gerðist í Evrópu á þeim tíma en sambærilegt við hin Norðurlöndin. 

Einnig kom fram að einstæðar mæður hér á landi voru hlutfallslega fæstar undir 

lágtekjumörkum eða 14%, samanborið við 18% og upp í 21% á hinum Norðurlöndunum. 

Sterka stöðu Norðurlandanna í stuðningi við barnafjölskyldur má rekja til uppbyggingar 

velferðarkerfisins, samanber stuðning við tekjulitlar fjölskyldur, útivinnandi foreldra og þar 

með taldar einstæðar mæður og virkrar atvinnustefnu. Rannsóknin sýndi fram á sambærilegar 

niðurstöður og hafa fengist víða erlendis og að einhverju leyti hér heima, að áhrif fátæktar eru 

skaðleg á uppeldisskilyrði barna. Íslenskir unglingar sem alast upp við fátækt sýna að jafnaði 

meiri reiði, veikari hollustu við norm og gildi samfélagsins og meiri frávikshegðun, svo sem 

ofbeldis- og afbrotahegðun.  Þó kom í ljós að þegar fátækt varir í skamman tíma ná foreldrar 

með tekjur undir fátæktar- eða lágtekjumörkum að hlífa börnum sínum þannig að þau líði 

ekki skort eða fari á mis við tækifæri sem jafnaldrar þeirra hafa. Jafnframt vísa þær í 

rannsóknir sem staðfesta að það er ekki einungis hægt að horfa á fátækt foreldra sem 

áhættuþátt fyrir vanrækslu barna. Þó að efnameiri foreldrar hafi umtalsverðar tekjur þá verður 

það gjarnan þannig að útgjöldin verða meiri, til dæmis vegna veikinda, skulda, neyslu eða 

spilafíknar (Guðný Björk Eydal og Cynthia Lisa Jeans, 2008).   

 Niðurstöður rannsóknar Freydísar á áhættuþáttum fyrir endurtekinni vanrækslu á 

Íslandi leiddi í ljós að einstæðir foreldrar voru líklegri til að vanrækja börn sín yfir lengri 

tíma. Þar skiptu fjárhagsörðugleikar miklu máli og álagið af því að vera eina fyrirvinnan og 

foreldri. Áhrif af lítilli menntun mæðra var tilgáta sem stóðst í rannsókn Freydísar og er í 

samræmi við aðrar rannsóknir. Mæður með litla menntun hafa almennt minni þekkingu á 

þörfum barna sinna og þar af leiðandi er þeim hættara við að þekkja ekki eðlilegan þroska 

þeirra og hvers er eðlilegt að vænta af þeim. Fjöldi búferlaflutninga á síðustu 12 mánuðum 
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fyrir fyrsta atvik vanrækslu var breyta sem sýndi fylgni og því fleiri sem flutningarnir urðu 

því meiri líkur á vanrækslu. Þegar áhættuþættir innan fjölskyldunnar voru skoðaðir kom í ljós 

að neikvæð viðhorf og samskipti innan fjölskyldna og erfiðleikar og vanlíðan móður voru að 

gefa sterka forspá um endurtekna vanrækslu. Því er vellíðan móður og stuðningurinn sem hún 

fær frá maka sínum mikilvægt atriði í að draga úr líkum á endurtekinni vanrækslu. Þessi 

fylgni sýnir og fram á hversu mikilvægt hlutverk feðra er sem verndarar fjölskyldunnar. 

Samskipti og viðhorf innan fjölskyldna voru veigamikill áhættuþáttur í rannsókn Freydísar. 

Atriði eins og ótraust tengsl á milli foreldra og á milli barns og foreldris, vanhæfni í 

samskiptum og samstarfi og ofbeldi á heimili voru einn stærsti áhættuþátturinn fyrir 

vanrækslu sem fram kom í rannsókninni (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000).  

Skilnaður foreldra 

 Samskiptaerfiðleikar og deilur fylgja gjarnan bæði fyrir og eftir skilnað. Þó flestir 

foreldrar reyni að hlífa börnum sínum eins og unnt er fara þau sjaldnast varhluta af 

erfiðleikum foreldra sinna og upplifa gjarnan ótta, óöryggi og vanrækslu. Þegar minnst er á 

skilnaði og áhrif skilnaða á börn er horft í það hvernig þau upplifa að hafa ekki lengur 

foreldra sína á sama heimili og það rask að eiga þá í flestum tilfellum tvö heimili. Ýmsar 

rannsóknir benda til þess að það er ekki einvörðungu skilnaðurinn sjálfur og sá aðskilnaður 

sem óhjákvæmilega verður í kjölfar hans sem veldur streitu, kvíða og almennri vanlíðan hjá 

börnum, heldur einnig ágreiningurinn á milli foreldra og það andrúmsloft sem einkennir 

samskipti foreldra sín á milli og við börnin. Skilnaðir og togstreitan sem skapast þar oft í 

kring getur skapað vandamál í tengslum og nánd foreldris og barns. Fjarlægð í tengslum milli 

foreldris og barns er talin áhættuþáttur þess að foreldrar vanræki börn sín og hafa 

afleiðingarnar verið tengdar við fjölda af neikvæðum sálrænum þáttum, þar á meðal lágt 

sjálfstraust, kvíða, slök samskipti, ýgi, þunglyndi og lélegum bjargráðum (Luecken og 

Lemery, 2004).  
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 Festa og stöðugleiki í fjölskyldum eru talin geta dregið verulega úr vandamálum eins 

og fíkniefnaneyslu og afbrotum. Félagslegar rannsóknir og kenningar um rætur vandamála í 

þjóðfélaginu hafa sýnt fram á að til að mynda atvinnuleysi og hjónaskilnaðir skapi 

óstöðugleika og auki þannig hættu á vanrækslu barna. Í rannsókn Þórólfs Þórlindssonar o.fl. 

(1998) komu fram marktæk tengsl á milli neyslu unglinga á fíkniefnum og þess að eiga 

foreldra sem höfðu skilið. Unglingar sem áttu foreldra sem höfðu skilið á síðastliðnum 12 

mánuðum voru líklegri til að reykja og neyta áfengis og fíkniefna, en þeir unglingar sem ekki 

höfðu upplifað skilnað foreldra sinna. Benda niðurstöður rannsóknarinnar því til þess að sá 

skortur sem verður á festu og stöðugleika foreldra og heimilishalds í kringum skilnað sé 

áhættuþáttur fyrir vanrækslu barna og afleiðingarnar birtist í auknum líkum á notkun tóbaks, 

áfengis og fíkniefna.  
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Afleiðingar vanrækslu  

 Þrátt fyrir að vanræksla sé algengasta tegund af illri meðferð gegn börnum er í raun 

minnst vitað um afleiðingar hennar. Skýringin gæti verið sú að í rannsóknum á börnum sem 

beitt hafa verið illri meðferð, eru iðulega um tvær eða fleiri gerðir af illri meðferð að ræða og 

þá fellur vanræksla gjarnan í skuggann sökum þess hve ill mælanleg hún er.  

 Helstu afleiðingar af vanrækslu sem rannsakaðar hafa verið eru félagslegir erfiðleikar, 

greindar og námserfiðleikar, sálrænir erfiðleikar, hegðunarvandamál og líkamlegar 

afleiðingar. Aukin áhersla hefur einnig verið lögð á langtíma afleiðingar vanrækslu á líðan og 

velferð unglinga og fullorðinna, í ljósi þroskaraskana og áhættuhegðunar. Tengsl milli 

foreldris og barns og erfiðleikar barna í tengslamyndun og félagslegum samskiptum hefur 

verið rannsakað töluvert í sambandi við vanrækslu. Komið hefur í ljós að léleg 

tengslamyndun milli foreldra og barns eru stór áhættuþáttur fyrir vanrækslu og afleiðingarnar 

eru svo vandkvæði sem barnið á við varðandi tengslamyndun við aðra og félagsleg samskipti 

sem varað geta ævina á enda. Kvíði og óöryggi eru einkennandi fyrir tengslamyndun þessara 

barna, sjálfsmynd þeirra eru gjarnan mjög neikvæð og þeim hættir þar af leiðandi við að vera 

félagslega einangruð. Samanburðar rannsóknir á ungabörnum, börnum og unglingum sem 

hafa verið vanrækt við sambærilegt úrtak sem ekki hafði verið vanrækt leiddi í ljós að 

fórnarlömb vanrækslu sýna slakari tungumálafærni, námshæfileika, greind og hæfni til 

þrautalausna. Sálrænir erfiðleikar og vandamálahegðun eru lang algengustu afleiðingar af 

vanrækslu og hafa langtímarannsóknir sýnt að þær afleiðingar eru viðvarandi fyrir 

einstaklingana (Miller-Perrin, Perrin, 2007).  

 Fræðimenn innan taugavísinda hafa á undanförnum árum farið að beina sjónum sínum 

að áhrifum illrar meðferðar á börnum á þróun og þroska heilans. Hugmyndafræðin er sú að 

streita af völdum vanrækslu og ofbeldis valdi auknum viðbrögðum við ótta og ógnunum út 

lífið og afleiðingarnar séu hugsanlega að hafa áhrif á afkomu, andlega heilsu, námsfærni og 
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líkamlega vellíðan. Virkni undirstúku, heiladinguls og undirstúku öxuls (HPA axis) hefur 

verið skoðuð í þessu samhengi og benda rannsóknir til víðtækra áhrifa af vanrækslu á þróun 

og virkni þessara svæða vegna skorts á örvun, samvirkni og náms sem vanrækt börn upplifa. 

Líffræðilegar afleiðingar geta verið allt frá námserfiðleikum einstaklinga til þess að 

vanræksla og ofbeldi flytjist genatískt á milli kynslóða. Barnæska er viðkvæmt tímabil fyrir 

þróun heilans og mikilvægt að börn upplifi reglufast og umhyggjusamt uppeldi. Ef æska 

barns einkennist af krónískri streitu, áföllum og vanræsklu þróast heilin á þann hátt sem 

endurspeglar barnæskuna. Það fer eftir aldri og kyn barns og öðrum kringumstæðum hvort að 

viðbrögðin við vanrækslu verða í formi ofurárvekni eða hugrofi.Hvort um sig hefur ólík 

líffræðileg áhrif á aðlögunarhæfni barnsins og geðræn einkenni. Viðbrögðin af vanrækslu 

verður þannig hluti af persónuleika barnsins og birtist í innri eða ytri einkennum hegðunar. 

Börn eru berskjölduð gegn vanrækslu og aðlagast henni, um leið aðlagast þróun heilans 

viðbrögðunum og afleiðingarnar geta verið ævilangt vandamál með líðan og tilfinningar 

(Twardosz, Lutzker, 2010).  

 Afleiðingar vanrækslu geta verið margvíslegar fyrir börn. Öllu jöfnu er þeim skipt í 

tvo meginflokka; vandamál sem eru innhverf (introversion) eða úthverf (extroversion). 

Úthverf vandamál eru sýnileg og brjótast út í erfiðri hegðun, mótþróa og 

samskiptavandamálum. Þau þróast gjarnan út í áhættuhegðun og eru úthverf vandamál 

almennt talin algengari meðal drengja en stúlkna. Innhverf vandamál eru minna áberandi og 

almennt talin algengari hjá stúlkum en drengjum. Vanrækta barnið glímir við sálræna 

erfiðleika sem fara inn á við og gera það lokað og einangrað. Mikil hætta er á að engin taki 

eftir vanlíðan þess og það sé einfaldlega álitið svona rólegt og sjálfum sér nægt.  Innhverf 

vandamál eru til að mynda þunglyndi og kvíði.  

 Samkvæmt vistfræðilíkani Belsky er afleiðingum af vanrækslu á börn skipt niður í 

fimm flokka: líkamleg-, hegðunarleg-, hugræn-, félagsleg- og tilfinningaleg vandkvæði. 
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Líkamleg vandkvæði er þegar afleiðingar birtast sem áverkar, sállíkamleg einkenni, 

næringarskortur, offita, veikindi, fötlun og dauði. Hegðunarvandkvæði, sem stundum birtist í 

áhættuhegðun, er þegar barn hlýðir ekki fyrirmælum foreldra eða annarra fullorðinna. Það 

sýnir óeðlilega kynferðislega hegðun eða leitar út í áhættuhegðun eins og fíkniefnanotkun, 

afbrot, sjálfskaðandi hegðun og vændi. Hugræn vandkvæði og vandamál tengd námi eru til að 

mynda málsörðugleikar, námsörðugleikar, erfiðleikar með að leysa vandamál og skortur á 

hæfni til sköpunar. Félagsleg vandkvæði birtast á þann hátt að barn getur dregið sig mjög til 

baka og ekki náð til jafnaldra þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Einnig getur barnið sýnt 

markarleysi í samskiptum. Tilfinningaleg vandkvæði barna í kjölfar vanrækslu og/eða 

ofbeldis koma oft fram í svefnörðugleikum, áfallastreituröskun, lágu sjálfsmati, depurð og 

kvíða (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008).  

 Oft er það þannig að börn sem eru vanrækt og beitt ofbeldi gera sér ekki grein fyrir  

þeirri illu meðferð sem þau eru beitt því þau hafa alist upp í aðstæðunum alla sína ævi og 

þekkja einfaldlega ekki annað. Á unglingsárum og jafnvel fram á þrítugsaldur fer oft að renna 

upp ljós fyrir fórnarlömbum og þau sjá í umhverfi sínu að þau hafi farið á mis við eðlilega 

umönnun í æsku. Unglingsárin eru yfirleitt tími mikilla persónulegra breytinga hjá 

einstaklingum og á þessum viðkvæma tímabili er það mikið áfall hvort sem er að verða fyrir 

vanrækslu og ofbeldi eða gera sér grein fyrir því að hafa orðið fyrir því. Áföll sem rekja má 

til vanrækslu, ofbeldis og þess að hafa orðið vitni að ofbeldi bæði utan heimilis og innan þess 

hafa sérstaklega djúpstæð og langvinn áhrif á sálræna líðan barna og unglinga.  

Brotin sjálfsmynd 

 Vanræksla getur haft gríðarleg áhrif á sjálfsmynd barna. Að barn upplifi það af hendi 

sinna nánustu að vera lítilsvirt og að þörfum þess sé ekki sinnt er höfnun og og mikill skaði 

fyrir sjálfsmynd barnsins. Viðurkenning foreldra og samheldni í fjölskyldum gefur börnum 

sterka sjálfsmynd, þau hafa trú á sjálfum sér, eru virk og sjálfstæð ásamt því að búa yfir 
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sjálfsaga. Hamingja, árangur, skyldur, afrek, sköpunargáfa og jafnvel kynlíf eru dæmi um 

hliðar lífs okkar sem tengjast sjálfsmyndinni. Þó að við séum ekki meðvituð um það frá degi 

til dags þá höfum við öll þessa ákveðnu sjálfsmynd sem ræður svo miklu um viðhorf okkar, 

viðbrögð og líðan. Þegar vanræksla hefur valdið því að sjálfsmynd einstaklings er brotin á 

hann erfitt með að læra og nýta sér þau bjargráð sem einstaklingar með sterkari sjálfsmynd 

nýta sér í samskiptum við aðra og til framdráttar í lífinu. Þegar komið er á unglingsárin á 

einstaklingurinn oft erfitt með að finna sjálfstæði sitt og innri styrk til að standa með sjálfum 

sér. Til viðbótar við hættuna á því að leiðast út í margs konar áhættuhegðun fer hann gjarnan í 

það far að þóknast öðrum og öðlast þannig viðurkenningu á tilvist sinni í stað þess að 

þroskast sjálfur og þróa þannig sjálfstæði sitt. Tilfinning um að hafa ekki verið elskaður sem 

barn, situr eftir í einstaklingnum fram á fullorðinsár og brýst oft fram í varnarlausri reiði.  

Reiðin getur ýmist farið inn á við og valdið einstaklingnum sálrænum erfiðleikum eða útávið 

og birtist í skemmdarfýsn, árásargirni og annarri áhættuhegðun.  

Einelti 

 Sýnt hefur verið fram á í rannsóknum að brotin sjálfsmynd, félagsleg einangrun og 

einmanakennd er oft einkennandi meðal barna og unglinga sem hafa verið þolendur eineltis. 

Þessi börn glíma gjarnan við þunglyndi, kvíða og aðra andlega erfiðleika, ásamt því að líta á 

sig sjálf sem bæði heimskari og minna aðlaðandi en önnur börn (Ársæll M. Arnarsson og 

Þóroddur Bjarnason, 2009). Hér er oft erfitt að sjá hvað er orsök og hvað er afleiðing. Verður 

barn sem er með brotna sjálfsmynd vegna vanrækslu fyrir einelti eða veldur einelti því að upp 

koma hjá barninu innhverf vandamál eða úthverf. Þegar um innhverf vandamál er að ræða 

hverfur barnið gjarnan í skuggann af sjálfu sér og foreldrar og skóli átta sig ekki á 

vandamálinu. Við úthverf vandamál koma fram hegðunarerfiðleikar sem kannski eru þess 

eðlis að hvorki foreldrar né skóli eru í stakk búnir að fást við þá og bregðast við á viðeigandi 

hátt. Þó vanræksla barna sé lang algengust af hálfu foreldra eru fleiri sem vanrækja börn og 
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þarfir þeirra. Í stórri rannsókn í Ísrael sem fram fór í  324 skólum kom í ljós að nemendur sem 

voru bæði gerendur og fórnarlömb eineltis sögðu frá marktækt meiri vanrækslu og ofbeldi af 

hendi starfsfólks en aðrir nemendur og var fylgt eftir af þeim sem voru ýmist gerendur eða 

þolendur. Samkvæmt rannsókn þessari og öðrum sem vitnað er í má sjá að nemendur eru 

almennt séð berskjaldaðir fyrir vanrækslu og ofbeldi af hendi starfsfólks skóla. Rannsóknin 

leiddi einnig í ljós að undanfarna 30 daga áður en rannsókn fór fram höfðu 30% nemenda 

talið sig verða fyrir tilfinningalegri vanrækslu og ofbeldi af hendi starfsfólks skólans. Fyrri 

rannsóknir hafa sýnt að vanræktir nemendur upplifa meiri tilfinningalega erfiðleika en aðrir 

nemendur eins og vonbrigði, reiði og hefnd. Lítur út fyrir að að nemendur sem verða fyrir illri 

meðferð af hálfu starfsfólks í skólum séu líklegir til að leggja auðveldari og veikari 

fórnarlömb, meðal skólafélaga, í einelti, til að fá útrás fyrir vonbrigðin að vera vanrækt af 

starfsfólki skóla (Khoury-Kassabri, 2009). 

 Bjargráð eru þættir í persónuleika einstaklings sem til að mynda gera honum kleift að 

bregðast við áreiti, vandamálum og vanlíðan. Varnarþættir gegn því að verða fórnarlamb 

eineltis í skóla felast að miklu leyti í styrkleika þeirra bjargráða sem fórnarlambið býr yfir. 

Léleg samskipti við foreldra geta haft neikvæð áhrif á bæði líkamlega og andlega heilsu barna 

og dregið þannig úr þeim bjargráðum sem forðað gætu þeim frá því að verða fyrir einelti. 

Bjargráðin skiptast í, ytri þætti sem tengjast til dæmis vinum og kennurum og innri þætti sem 

oft á tíðum má á einhvern hátt rekja til fjölskyldunnar hvort sem er í gegnum erfðir eða atlæti. 

Meðal innri þátta eru persónuleikaeinkenni einstaklingsins, greind, líkamsburðir, kyn og 

aldur. Hollensk rannsókn sem framkvæmd var árið 2005, af Fekkes og félögum leiddi í ljós 

að nær helmingur nemenda sem verða fyrir einelti segja ekki kennara sínum frá því og í þeim 

tilfellum sem það var gert, aðhöfðust kennararnir ekkert. Í þessu tilfelli má segja að bæði 

kennarar og  sú félagslega uppeldisstofnun sem skólin er, hafi algerlega vanrækt þarfir 

nemenda sinna. Börn sem verða fyrir endurteknu einelti líður illa í skólanum, þau eru meira 
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fjarverandi, eiga erfitt með einbeitingu og skila lakari vinnu. Ekki eru gerendur eineltis mikið 

betur staddir en þolendur, þeir eiga oft á tíðum í margvíslegum vandræðum með líðan sína, 

hegðun og samskipti við foreldra sína sérstaklega (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur 

Bjarnason, 2009). 

Geðraskanir og sálrænir erfiðleikar 

 Afleiðingar af vanrækslu geta birst í margvíslegum sálrænum erfiðleikum og 

geðröskunum hjá þeim sem fyrir verða. Ekki er alltaf hægt að sjá bein tengsl á milli 

vanrækslu og geðraskana eða benda á hvað sé orsök og hvað afleiðing. En ljóst er að 

vanræksla gerir einstaklinga viðkvæmari fyrir sálrænum áföllum og erfiðleikum þó að 

einkenni nái ekki alltaf því alvarleikastigi að vera skilgreind sem geðröskun. Enn og aftur 

kemur brotin sjálfsmynd til sögunnar sem ein alvarlegasta afleiðing vanrækslu. Þegar 

einstaklingar með brotna sjálfsmynd mæta erfiðleikum á lífsleiðinni búa þeir ekki yfir sömu 

bjargráðum og þeir sem hafa sterka sjálfsmynd og lenda því frekar í geðrænum og sálrænum 

erfiðleikum.  

 Í rannsókn á sex algengum geðröskunum á meðal unglinga, sem voru athyglisbrestur 

með ofvirkni, hegðunarröskun, mótþróaþrjóskuröskun, almenn kvíðaröskun, 

aðskilnaðarkvíðaröskun og alvarleg þunglyndisröskun, fundust tengsl á milli þeirra og 

vanrækslu og ofbeldis í umhverfi unglinganna. Samverkandi þættir úr umhverfi barnanna 

voru sérstaklega áberandi í alvarlegu þunglyndi og almennri kvíðröskun (Ehringer, Rhee, 

Young, Corley og Hewitt, 2006). 

 Áhættuhegðun  

 Þar sem barnaverndarkerfið á Íslandi flokkar áhættuhegðun,  sem afleiðingu af 

vanrækslu og/eða ofbeldi í uppeldi barna verður ekki hjá því komist að gera nokkra grein hér 

fyrir hugtakinu. Í grein Freydísar Jónu Freysteinsdóttur, „Unglingar í vanda“ (2008), 

skilgreinir hún áhættuhegðun unglinga sem líðan eða hegðun sem getur valdið honum sjálfum 
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eða öðrum skaða í framtíðinni. Fíkniefnanotkun, skemmdarverk, innbrot, útigangur, vændi og 

árásarhneigð eru dæmi um slíka áhættuhegðun. Það er ýmist að áhættuhegðun unglinga eigi 

rætur að rekja til hegðunarvanda í barnæsku eða hefjist á unglingsárum. Hafi ferlið farið af 

stað í barnæsku eru umtalsverðar líkur á að áhættuhegðun þróist í að verða að andfélagslegri 

hegðun á fullorðinsárum. Fjöldi rannsókna hefur ótvírætt rakið ferli þetta til ófullnægjandi 

foreldrahæfni og misbrests í uppeldi.  

 Kenningarlegt líkan í grein De Paul og Guibert frá árinu 2008 gengur útfrá þeirri 

tilgátu að foreldrar sem vanrækja börn sín skorti tilfinningu um innlifun eða hluttekningu 

(empathy) á þarfir barna sinna og merki sem börnin gefa um þarfir sínar. Innlifun telja 

höfundarnir vera einn mikilvægasta hæfileikann sem foreldrar verða að hafa til að að sinna 

þörfum barna sinna og veita þeim áhrifaríkt og nærandi uppeldi. Þeir flokka foreldra í fjóra 

flokka eftir hvernig þeir vanrækja börnin sín. Í fyrsta lagi er skortur á innlifun, í öðru lagi 

þegar foreldrar hafa innlifun í þarfir barna sinna en eru ekki tilbúnir að fórna of miklu af eigin 

þörfum til að mæta þörfum barna sinna. Í þriðja lagi þegar eigin metnaður og streita foreldra 

veldur því að þeir sjá ekki merki um vanlíðan barns,  og þeir þá í fjórða lagi koma ekki auga á 

að með því að uppfylla þarfir barnsins bæti þeir eigin líðan, né sjá fram á að þeir fái 

félagslega umbun fyrir að fórna eigin metorðum fyrir að uppfylla þarfir barnsins. Ein af 

orsökum þess að foreldrar eru í afneitun fyrir öllum merkjum frá börnum sínum um að 

þörfum þeirra sé ekki sinnt er að þeir hafa hreinlega ekki hæfileikann til að lesa og skynja 

tilfinningar, og þá allra síst frá börnum. Ástæðan fyrir þessu getur verið sú að foreldrum hafi 

misheppnast að byggja upp og þróa jákvæð tengsl og samband við börn sín og vísa höfundar 

hér í tengslakenningu Bowlby. Lélegt sjálfstraust foreldra er önnur hugsanleg ástæða þess að 

þeir ná ekki innlifun í þarfir barna sinna og vanræki þau en foreldrar sem hafa lélegt 

sjálfstraust telja sig fyrirfram vanhæfa um að sinna þörfum barna sinna og sjá merkin frá 
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þeim sem ógnun og streituvaka. Lélegt sjálfstraust foreldra getur verið afleiðing af þunglyndi 

eða kvíða.  

Leitast hefur verið við að útskýra þetta ferli útfrá hugmyndafræði atferliskenninga, en 

samkvæmt henni þróast óæskileg hegðun barns að hluta til vegna ófullnægjandi foreldrahæfni 

og vanrækslu. Líkan sem sett var fram af Patterson, Debaryshe og Ramsey (1989), útskýrir 

þróun andfélagslegrar hegðunar þannig að skortur á stuðningi, aga og eftirliti í æsku sé orsök 

þess að ferill hegðunarvandamála fari af stað. Þannig geti hegðunarvandkvæði hjá barni 

komið fram strax á leikskólaaldri, sé um vanrækslu og skort á stuðningi að ræða. Á þessum 

aldri er óæskileg hegðun barns gjarnan jákvætt styrkt. Foreldrar láta til að mynda eftir 

barninu þegar það sýnir frekju og sýna þannig ekki þann aga og festu sem þarf. Á sama tíma 

hundsa þeir gjarnan jákvæða hegðun. Það er þegar barnið er rólegt og unir sér sjálft veita 

foreldrar því enga athygli og draga þannig úr æskilegri styrkingu við jákvæða hegðun. Á 

þennan hátt halda þeir Patterson og félagar (1989) því fram að foreldrar beinlínis þjálfi börnin 

sín í að vera óþæg og sýna óæskilega hegðun. Vegna slíkra styrkingarhátta verður 

hegðunarmynstur sem einkennist af lítilli sjálfstjórn, frekju og virðingarleysi fyrir umhverfi 

sínu og öðru fólki viðvarandi og færist út frá heimilinu, bæði í leikskóla og grunnskóla. 

Þessum börnum er hætt við að vera hafnað af jafnöldrum sínum, sem styrkir þar af leiðandi 

enn frekar neikvæða hegðun. Vegna skorts á aga og aðhaldi heima fyrir verður námsárangur 

þeirra oft slakari en annarrra, þar sem hvorki þau né foreldrar þeirra sinna námi þeirra sem 

skyldi. Upplifun af höfnun og slökum árangri í námi veldur þeim engu að síður vanlíðan og 

jafnvel þunglyndi. Þeim hættir við að einangrast frá ,,eðlilegum” jafnöldrum og þau leita í 

félagsskap og tengsl við önnur börn í svipaðri aðstöðu. Tengslin á milli þessara barna verður 

svo til þess að á meðal þeirra þróast enn frekar óæskileg hegðun. Ef ekkert er að gert verða 

birtingarmyndirnar sífellt alvarlegri þegar þau eldast. Á unglingsárum hættir þeim við að fara 
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til dæmis út í fíkniefnanotkun og afbrot, og á fullorðinsárum eru þau líkleg til að virða ekki 

reglur samfélagsins og þróa ennfrekar með sér andfélagslega hegðun.  

 Langtímarannsóknir í afbrotafræði hafa sýnt fram á að vanræksla í æsku eykur hættu á 

margvíslegri andfélagslegri hegðun á unglingsárum. Vanrækslan truflar eðlilegt þroskaferli 

barna og getur leitt til þess að þau eiga erfitt með að vinna upplýsingar úr félagslegu umhverfi 

sínu og aðlagast skólasamfélaginu og samskiptum innan þess, við kennara og jafnaldra. Með 

tímanum koma svo í ljós margvísleg hegðunarvandamál, sem oft á tíðum þróast út í 

andfélagslega hegðun. Í kjölfarið er unglingunum hættara við að leiðast út í fíkniefnaneyslu 

og afbrot.  

 Hvatvísi og óábyrg hegðun eru einkenni barna sem greinast með hegðunarvanda (e. 

conduct disorder)og hefur meðal annars verið sem rakintil  vanrækslu. Þessi börn hafa litla 

virðingu fyrir reglum og gildum samfélagsins. Þar sem þau sækja óeðlilega í spennu og 

tilbreytni eru þau líklegri til að prufa fíkniefni en önnur börn og talið er að um helmingur 

barna með hegðunarvanda leiðist út í fíkniefnaneyslu og afbrot á unglingsárum. Vandi þeirra 

heldur svo gjarnan áfram á fullorðinsárum þar sem tæp 40% þeirra kljást við margháttaða 

sálfræðilega kvilla og ofbeldisfulla hegðun og hafa þannig þróað með sér andfélagslega 

persónuleikaröskun (Nolen-Hoeksem, 2007). Ákveðnir persónuleikaþættir eins og kvíði, 

óraunhæfni, taugaveiklun, samviskuleysi og skapbræði hafa verið tengd við reiði og 

árásarhneigð (Jane Wood og Anna Kristín Newton, 2002). Svipaðir persónuleikaþættir hafa 

verið tengdir við afbrotahegðun. Þeir sem hafa sterkan þátt í sinni skapgerð, sem kallaður er 

neikvæð geðhrif (e. negative emotionality) og eru háir á honum, sýna aukin 

tilfinningaviðbrögð við álagi og upplifa atburði á neikvæðan hátt sem kemur til dæmis fram í 

því að þeir eigna þessa atburði illgirni annarra. Þeir eru einnig líklegri en aðrir til að bregðast 

við atburðum á árásargjarnan eða andfélagslegan hátt.  
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 Annar persónuleikaþáttur, sem í rannsóknum hefur sýnt sig tengjast vanrækslu, 

hegðunarvandamálum og afbrotahegðun, er sjálfstjórn (e. constraint). Einstaklingar með litla 

sjálfstjórn eru hvatvísir, hafna hefðbundnum viðmiðum og reglum, eru áhættusæknir og virða 

ekki rétt eða tilfinningar annarra. Báðir þessir þættir eru að einhverju leyti arfgengir, en 

umhverfisþættir eins og ill meðferð og harkalegur eða ómarkviss agi ýta undir þá. Börn læra 

sjálfstjórn til að mynda þegar foreldrar og aðrir setja þeim skýrar reglur, fylgjast með hegðun 

þeirra og aga þau á viðeigandi hátt, þegar þörf er á. Of lítið eftirlit foreldra og léleg geðtengsl 

á milli foreldris og barns eru talin megin orsök fyrir því að börn læra ekki sjálfstjórn (Agnew, 

Brezina, Wright og Cullen, 2002).   
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Úrræði gegn vanrækslu 

 Fyrstu samtökin sem sérstaklega voru stofnuð til varnar börnum voru sett á fót árið 

1874 í Bandaríkjunum. Fljótlega uppúr því varð til barnaverndarhreyfingin „Child-saving 

movement“ sem vakti athygli á því að vanræksla og ofbeldi gegn börnum væri óásættanlegt 

framferði og ef að foreldrar brygðust skyldum sínum hvað þetta snerti bæri ríkinu að grípa 

inn í og gera viðeigandi ráðstafanir. Einkum tvennt varð til þess á tuttugustu öldinni að 

hreyfingin náði þeim árangri og athygli sem hún loks gerði. Í fyrsta lagi var innan 

hreyfingarinnar stór hópur af fólki sem kalla mátti sérfræðinga í málefnum barna eins og 

hjúkrunarfræðingar, kennarar, lögfræðingar, félagsfræðingar og fjölskylduráðgjafar. Í öðru 

lagi var það mikilvægt að konur öðluðust meira frelsi í persónulegu lífi og með auknum 

áhrifum á vinnustað óx þeim kjarkur til að láta í sér heyra og gerast málsvarar gegn 

vanrækslu og ofbeldi á börnum (Miller-Perrin, Perrin, 2007).  

 Á Íslandi var fyrsta lagasetning til verndar börnum lögfest þann 3. júní 1746 og var 

hún hluti af tilskipun um húsagann á Íslandi en fram að því hafði nánast ekki verið fjallað um 

réttindi barna að öðru leyti en því sem snerti erfðir og framfærslu. Hún tók til allra barna í 

landinu án tillits til stöðu og efnahags foreldra, en endurspeglaði jafnframt þann tíðaranda 

sem þá var. Þó svo að hún í raun bannaði harðar refsingar á börnum var foreldrum skylt að 

temja börnum sínum tilhlýðinlegan aga, iðni og guðsótta. Húsbóndinn er í tilskipuninni 

gerður að einhverskonar einvaldi á sínu heimili en undir handleiðslu og eftirliti viðkomandi 

sóknarprests og hreppstjóra, sem áttu að skerast í leikinn ef út af bæri. Að mörgu leiti má 

segja að húsagatilskipunin hafi í raun fremur verið aðgerð af hálfu yfirvalda til að halda uppi 

aga í landinu en að vernda börn, þó svo að hún hafi sumpart virkað hvorutveggja (Hildur 

Biering, 2006). 

 Víðast hvar í heiminum er stefna í barnaverndarmálum byggð upp þannig að fyrst og 

fremst skuli forvörnum beitt svo ekki komi til illrar meðferðar á börnum í upphafi. Inngrip er 
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það  ferli sem fer af stað verði barn fyrir misbresti í uppeldi og er því ætlað að bera kennsl á 

misbrestinn, leiðbeina um hvernig hægt er að vernda fórnarlambið og benda á hvaða leiðir 

eru færar til meðferðar, bæði fyrir gerenda og þolanda. Það er alltaf ágreiningsmál hvort 

samfélagið eigi að bregðast við vanrækslu og ofbeldi gegn börnum með því að fjarlægja barn 

af heimili sínu og refsa þeim sem veittu því illa meðferð, eða hvort inngripið eigi að vera 

meira  á þann veg að hjálpa og leiðbeina illa stöddum fjölskyldum (Miller-Perrin, Perrin, 

2007). Því miður er það svo á Íslandi, að skortur er á markvissum forvörnum gegn vanrækslu 

og heildrænum lausnum sem taka á úrræðum og meðferðum fyrir bæði þolendur og gerendur 

vanrækslu. Barnaverndarnefnd í hverju sveitafélagi fyrir sig, hefur málefni barna á sinni 

könnu og þar með vanrækslu á börnum,  vafalítið eru nefndir þessar misjafnlega í stakk búnar 

að takast á við bæði orsakir hennar og afleiðingar. Úrræði við vanrækslu á íslenskum börnum 

ná nær eingöngu til þess ástands þegar í óefni er komið og eiga í raun frekar við fyrir 

unglinga en börn. Þá hefur það lengi verið úrræði að senda unglinga í skemmri eða lengri 

tíma á meðferðarheimili, eða heimili til fósturforeldra. Nýlegt úrræði á vegum 

Barnaverndarstofu er  svokölluð „fjölkerfameðferð“ (Multisystemic Therapy, MST). Slík 

meðferð felst í að efla hæfni, bjargráð og tengslanet foreldra til að takast á við aðsteðjandi 

hegðunarvandamál unglings. Markhópurinn sem meðferðin er hugsuð fyrir er unglingar á 

aldrinum 12 – 18 ára og fer meðferðin fram inn á heimili unglingsins í samstarfi við 

fjölskyldu, félaga og skóla (bvs.is). Inngrip í formi foreldrafræðslu, meðferð fyrir þolendur 

og gerendur vanrækslu og fjölþættur félagslegur stuðningur eru samfélagsleg úrræði til 

forvarna og meðferðar í barnaverndarmálum. Innan einhverra sveitafélaga á Íslandi eru þessi 

úrræði í boði í einhverju formi, en ekki nærri alls staðar og er það áhyggjuefni.  

 Miller-Perrin og Perrin (2007) hafa dregið saman úrræði gegn vanrækslu í 

Bandaríkjunum. Inngrip sem felast í foreldramiðaðri nálgun (parent-directed approach) fela í 

sér að foreldrar eru þjálfaðir með sérstakri atferlismiðaðri kennslu til að auka hæfni þeirra í 
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foreldrahlutverkinu og hefur þetta úrræði  sýnt góðan árangur. Félagslegur stuðningur er líka 

úrræði sem hefur sannað sig, því oft liggur vandi foreldra og sérstaklega einstæðra mæðra í 

félagslegri einangrun, skorti á stuðning og því að hafa ekki einhvern að leita til. Þegar eðli 

vanrækslu er mjög víðtækt, þannig að það nær yfir flestar eða allar gerðir vanrækslu er þörf á 

fjölþættu inngripi. Inngripið er þá sniðið að hverjum einstakling sem og fjölskyldunni í heild. 

Þá er veittur bæði formlegur og óformlegur félagslegur stuðningur, veitt fræðsla um þarfir 

barna og leiðsögn fer fram um hegðun og framkomu bæði foreldra og barna.  

 Í undirköflunum hér á eftir er fjallað frekar um þau úrræði sem Miller-Perrin og Perrin 

segja frá í bók sinni „Child maltreatment” frá árinu 2007.  Úrræðin miðast fyrst og fremst við 

bandarískan veruleika en má auðveldlega heimfæra þau víðar. 

Fjölskyldustuðningur og fræðsla  

 Algengt úrræði við vanrækslu er í formi fjölskyldustuðnings og fræðslu, sem ætlað er að 

koma til móts við foreldra sem þurfa á stuðning að halda. Sérstaklega er það hugsað fyrir unga 

og/eða fátæka foreldra og einstæðar mæður. Fjölskyldustuðningur og fræðsla fer oftast fram í 

heimsóknum frá félagsþjónustu eða á vegum viðkomandi heilsugæslu. Það gefur jafnframt 

starfsfólki þá tækifæri til að fylgjast með viðkomandi einstakling og koma með viðeigandi 

inngrip, telji hann þörf á. Oft er þetta úrræði útfært frekar og foreldrum veitt víðtækari fræðsla 

og stuðningur um hvers kyns umönnun barna og hugað að þeirra eigin líkamlegu og andlegu 

heilsu. Eins er þeim stundum veitt aðstoð, sem dæmi hjálp við að komast í starfsþjálfun eða 

meðferð við áfengis- og fíkniefnaneyslu.  

Fræðsla innan skóla 

 Vettvangur skóla er góð leið til þess að koma fræðslu um vanrækslu á framfæri því 

þar nær hún til stórs hóps af nemendum og kennurum á ódýran hátt. Í fræðslunni er reynt að 

ná fyrst og fremst til yngri nemenda (6-12 ára) og er lögð áherslu á forvarnir gegn 

hugsanlegri kynferðislegri misnotkun. Vert er að skoða hvort skólar séu réttur vettvangur til 
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að upplýsa nemendur um heimilisofbeldi og vanrækslu og hvort að nýta megi skólaumhverfið 

á einhvern hátt til að koma auga á nemendur sem búa við þær aðstæður.  

Vitundarvakning í samfélaginu 

 Með herferðum gegn illri meðferð á börnum og auglýsingum hafa grasrótarsamfélög 

og barnaverndaryfirvöld náð mikilsverðum árangri í að vekja athygli og umræðu um 

málaflokkinn. Sameiginlegt átak innan samfélagsins þar sem allir hugsanlegir aðilar sem á 

einn eða annan hátt tengjast málefninu taka höndum saman og beita áhrifum sínum til 

fræðslu, forvarna og eftirlits er hugsanlega virkasta úrræðið gegn vanrækslu.  

Meðferð  og refsing gerenda  

 Viðbrögð samfélags við refsiverði vanrækslu barna snýr bæði að refsingu þeirra sem 

uppvísir eru að því að bera ábyrgð á misbresti í uppeldi barna  og meðferð. Refsing er skýr 

skilaboð um að ill meðferð á börnum verði ekki liðin í tilteknu samfélagi, en sökum hversu 

viðkvæmt málefnið er og erfitt að skilgreina það, er vandkvæðum bundið að festa lagarammann 

utan um það og ákvarða ásættanlega lengd refsingar. Meðferð er hinsvegar hugsuð útfrá þeirri 

hugmyndafræði að hjálpa misyndismanninum að bera kennsl á orsök þess að hann sýndi 

refsiverða hegðun og beitti barn eða börn illri meðferð og aðstoða hann útfrá því í 

sálfræðimeðferð.  

 Besta forvörnin gegn vanrækslu barna er að leggja áherslu á fjölskyldur sem einhverra 

hluta vegna eru í aukinni áhættu. Orsakirnar geta verið fjölmargar, til að mynda vankunnátta 

foreldra, mikil streita á heimilum, léleg fjárhags- og félagsleg staða, áfengis- og 

fíkniefnamisnotkun, sálrænir erfiðleikar og geðraskanir foreldra.  Margir þættir eins og 

friðhelgi heimilisins, menningarbundið umburðarlyndi við fjölskylduofbeldi, varnarleysi 

fórnarlamba, gera löggjafanum erfitt fyrir að skilgreina og setja lög yfir þá sem beita börn sín 

vanrækslu og ofbeldi.  
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Barnavernd á Íslandi 

 Yfirumsjón með barnavernd á Íslandi er í höndum Barnaverndarstofu sem starfar í 

umboði félags- og tryggingamálaráðuneytisins. Barndaverndarstofa heldur utan um þær 31 

barnaverndanefnd sem starfandi er á Íslandi, auk fjögurra meðferðarheimila sem taka börn á 

aldrinum 13 – 17 ára í langtímameðferð og hafa alls 29 rými. Einnig er Meðferðastöð ríkisins 

Stuðlar, á vegum Barnaverndarstofu en þar fer fram greiningar- og meðferðarvistun fyrir allt 

að átta unglinga í einu, auk þess sem þar eru fimm rými í neyðarvistun. Barnahús hóf 

starfsemi 1998 og sinnir málefnum barna sem grunur leikur á að hafi sætt kynferðislegri 

áreitni eða ofbeldi, en rekstur þess tilheyrir einnig Barnaverndarstofu (Barnaverndarstofa, 

e.d.). Í Barnaverndarlögum nr. 80/2002, segir í 16.gr. sem fjallar um tilkynningaskyldu: 

,,Hverjum þeim sem hefur ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, 

verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu er skylt að 

tilkynna það barnaverndarnefnd”.  

 Þegar barnaverndarnefnd hefur borist tilkynning, ber henni að taka afstöðu til þess 

innan sjö daga hvort taka eigi mál til könnunar og sé það gert telst málið vera 

barnaverndarmál. Ef nefndin telur að um misbrest í uppeldi sé að ræða er unnin ákveðin 

könnun og greinargerð um málið þar sem skoðaðar eru ólíkar víddir þátta innan málsins. Í 

fyrsta lagi er eðli misbrestsins skoðað, hvort um sé að ræða ofbeldi eða vanrækslu eða hvort 

tveggja og hvort það greinist á meðal fleiri undirflokka þar undir. Skoðað er hversu nákominn 

gerandinn er þolandanum, alvarleikastig misbrestsins, tíðni og tímalengd eða hversu oft 

misbresturinn hefur átt sér stað og yfir hvaða tímabil.  

 Í skýrslu Barnaverndarstofu, þar sem borin er saman fjöldi tilkynninga til 

barnaverndarnefnda og fjölda umsókna um þjónustu til Barnaverndarstofu á árunum 2008 og 

2009, kemur fram að fjölgunin er rúmlega 13%. Á árinu 2008 voru tilkynningarnar 8.201 en 
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9.299 árið 2009. Fjölgunin á landsbyggðinni er 6 %, sem er umtalsvert minna en 17% 

aukningin á höfuðborgarsvæðinu. Tilkynningar vegna vanrækslu voru 34,7% árið 2009 en 

18,6 % vegna ofbeldis. Tilkynnt var um rúmlega 11% fleiri börn vegna vanrækslu árið 2009 

(eða 7.682) en árið á undan þegar aðstæður þóttu gefa tilefni til að tilkynna um 6.900 börn til 

barnaverndanefnda. Umsóknum um meðferðarheimili frá barnaverndarnefndum á 

landsbyggðinni fækkaði á milli ára en þeim fjölgaði þar á móti töluvert á 

höfuðborgarsvæðinu og því fór heildarfjöldi umsókna úr 132 árið 2008, í 166 árið 2009. 

Meðalaldur barna sem sótt var um meðferð fyrir var 15,4 ár árið 2009 og hafði lækkað úr 

15,6 frá árinu áður. Drengir voru í meirihluta eða 55,4%. Á Meðferðastöð ríkisins að 

Stuðlum, eru úrræði sem kallað er neyðarvistun en þar geta barnaverndarnefndir, oft í 

samstarfi við lögreglu, vistað unglinga á lokaðri deild vegna alvarlegra hegðunarerfiðleika, 

óupplýstra afbrota, ofbeldis eða stjórnleysis vegna neyslu. Markmiðið er að stöðva skaðlega 

hegðun og að starfsfólk barnaverndarnefnda hafi svigrúm til að greiða úr málum. Frá árinu 

2007 til ársins 2009 höfðu vistanir á Stuðlum aukist um 45% og vistunardagar um 44% 

(Barnaverndarstofa, 2010a).  
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Lokaorð 

 Heimilið er sá staður sem ætti að vera athvarf fjölskyldunnar , sem veitti bæði börnum 

og fullorðnum fullkomið skjól og öryggi. Staður þar sem einstaklingar innan fjölskyldunnar 

geta leitað í stuðning og huggun þegar eitthvað bjátar á. Því miður er það ekki alltaf raunin og 

fyrir berskjölduð börn geta afleiðingarnar verið mjög alvarlegar og langvarandi ef þau sæta 

illri meðferð heima fyrir. Að einhverju leyti má rekja umfang vanrækslu barna til þess hve 

flest samfélög vernda mjög friðhelgi fjölskyldunnar og heimilisins. Virðing er borin fyrir 

friðhelgi heimilisins og réttinum til einkalífs og hvoru tveggja er verndað með lögum á 

Íslandi. Þannig veitir friðhelgin oft á tíðum ofbeldismanninum skjól en skilur þolandann eftir 

varnarlausan (Arnfríður Gígja Arngrímsdóttir, 2009).  Það er þekktur misskilningur meðal 

almennings að álíta sem svo að mesta hættan á ofbeldi og vanrækslu sé utan heimilis barna. 

Annar misskilningur er sá að það sé eðlilegt, að á einhverju tímabili vanræki allir foreldrar 

börn sín og að afleiðingarnar séu þá smávægilegar og án eftirmála (Miller-Perrin, Perrin, 

2007). Vanræksla og ofbeldi eiga sér í flestum tilfellum stað inn á heimilum  fólks og yfirleitt 

er um ferli að ræða frekar en einstakan atburð. Því getur ástandið staðið lengi yfir án þess að 

nokkur hafi um það vitneskju eða nægilega sterkan grun til að aðhafast eitthvað. Þar sem 

fjölskylduumhverfið er oft vísbending um hugsanlega vanrækslu, ætti að beina forvörnum við 

vanrækslu barna að því að breyta virkni fjölskyldunnar og viðhorfum foreldra (Higgins og 

McCabe, 2003). Markvisst átak gegn vanrækslu barna gæti eflaust breytt miklu um það að 

árlega eru um 60 % af öllum tilkynningum til barnaverndarnefna á Íslandi eru vegna 

vanrækslu. Fræðsla, til ungs fólks um ábyrgðina við að eignast barn, til verðandi foreldra í 

mæðravernd og námskeið fyrir foreldra um þarfir barna eru úrræði sem gætu vel lækkað þetta 

hlutfall. Einnig skilvirkari aðgerðir og í raun meira eftirlit frá barnaverndarnefndum, 

heilsugæslu, ljósmæðrum og læknum. Aðkoma leik- og grunnskóla starfsfólks gæti líka verið 

meiri í að fylgjast með líðan og velferð barna, en meðal þessa starfsfólks er víst mjög lítið um 
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að það sé frætt um skyldu sína, lögum samkvæmt að tilkynna til barnaverndar hafi það grun 

um að barn búi við vanrækslu eða ofbeldi. 

  Það er í mörg horn að líta þegar velferð barna og unglinga er annars vegar og vandinn 

er víða. Hann er hægt að sjá í heilbrigðiskerfinu, innan félagsþjónustu, hjá 

fangelsismálayfirvöldum og ekki síst í skólum þar sem skólastarf og þau úrræði sem 

skólayfirvöld hafa, þurfa á hverjum degi að miðast út frá þeim vanda sem fylgir tilfinninga- 

og hegðunarröskunum nemenda. Stundum er vandi foreldra beinlínis orsök þess að börn 

þeirra eru í vanda stödd. Uppeldisstíll foreldra hefur sýnt sig hafa áhrif á þróun geðraskana 

barna, vímuefnaneyslu unglinga og þau bjargráð sem þau þróa með sér til að takast á við 

vanda og erfiðleika. Hann getur verið verndandi ef hann er góður, en viðbótar áhættuþáttur ef 

hann er slæmur. Að ræða um vanrækslu er ,,tabú“, einhvern vegin óþægilegt og óviðeigandi. 

Enginn vill viðurkenna að hann vanræki barn sitt, eða vera ásakaður um það, svo það er eins 

og þegjandi samkomulag að vanræksla barna er bara ekki rædd. Að eignast barn er eins og að 

byggja sér hús, ef við viljum gott og traust hús sem á að standa lengi þarf grunnurinn að vera 

góður. Til að barni vegni eins vel á lífsleiðinni og unnt er, þarf grunnurinn sem kemur frá 

foreldrum og öðrum sem hafa með velferð barnsins að gera að vera góður. Uppeldi barna er 

það vandasamasta verk sem maður tekur sér fyrir hendur á lífsleiðinni, ef vanda ber að 

höndum er mikilvægt að foreldrar bæði vilji og geti leitað sér aðstoðar, að í samfélaginu séu 

viðeigandi úrræði í boði. En oft er það þannig að vandi er illa skilgreindur, ábyrgð er kastað á 

milli heimilis, skóla og stofnana og afleiðingarnar eru einfaldlega þannig að ekki er tekið á 

vandanum með nægilega skilvirkum aðgerðum. Geðraskanir og sálrænir erfiðleikar sem rekja 

má til vanrækslu lagast sjaldnast af sjálfu sér og því er hætt við að án viðeigandi meðferðar 

dafni vandinn og vaxi þar til í óefni er komið.  
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