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Útdráttur 

Eftirfarandi ritgerð er rannsókn sem unnin er af tveimur nemendum við Háskóla 

Íslands í félagsráðgjöf. Ritgerðin er 12 eininga lokaverkefni til BA-prófs og fjallar um 

orðræðu um starfshætti barnaverndar í fjölmiðlum og netheimum. Megintilgangur 

ritgerðarinnar er að varpa ljósi á þá umfjöllun sem birtist í fjölmiðlum í þessum 

viðkvæma málaflokki. Einnig hvað einkennir orðræðuna og hvernig hún birtist 

almenningi. Aðferðin sem beitt var við rannsóknina er orðræðugreining og var 

notast við greinasafn Morgunblaðsins og Fréttablaðsins ásamt spjallsvæðinu Er.is. 

Tímabilið sem rannsakendur könnuðu eru árin 2005–2010.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er mikilvægt að mati rannsakenda, þar sem 

starfshættir barnaverndar eru oft til umfjöllunar í fjölmiðlum. Starfshættir 

barnaverndar varðar einkalíf fólks og viðkvæm málefni og vakti því áhuga að kanna 

þá orðræðu er birtist í fjölmiðlum um starfshætti þeirra og hvernig hún birtist 

almenningi. Niðurstöðum var skipt niður í meginþemu og eru þau eftirfarandi: 

Fortíðardraugar varpa skugga á barnaverndarstarf fyrr og nú, Barnavernd og 

fjölmiðlar, Orðræða: Ólík sjónarmið og valdið og að lokum er það Orðræðan í 

netheimum um starfshætti barnaverndar. Niðurstöður leiddu í ljós að 

barnaverndarstarfsmenn og forsvarsmenn barnaverndar stíga fram í kjölfar 

neikvæðrar umfjöllunar sem birst hefur almenningi í fjölmiðlum. Aðstandendur eru 

áberandi í umræðunni, þar sem þeir koma fram, margir undir nafni, og segja frá því 

hvernig staðið var að málum þeirra eða nákominna ættingja þeirra. Niðurstöður 

leiddu einnig í ljós ólík sjónarmið gagnvart starfsháttum barnaverndar, hvort sem 

um var að ræða í fréttablöðunum tveimur eða í netheimum. 
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Formáli 

Eftirfarandi ritgerð er rannsókn sem unnin var á vorönn 2011 og er lokaverkefni til 

B.A prófs. Mikil vinna liggur að baki ritgerðinni og hefði ekki verið framkvæmanleg 

án stuðnings og hvatningar þeirra sem standa okkur næst. Sigríður Rósa vill þakka 

sambýlismanni sínum, Helga Þór, og drengjunum sínum þremur, Stefáni Erni, Ísak 

Rúnari og Benedikt Má, fyrir umburðarlyndi, stuðning og hvatningu til þess að klára 

verkið. Una Björk vill sérstakleg þakka Birgir Albertssyni Sanders kærasta sínum og 

Elvar Erni syni sínum fyrir þá miklu þolinmæði og umburðarlyndi sem þeir sýndu 

henni á meðan á vinnunni stóð. Einnig viljum við þakka þeim vinum og ættingjum 

sem standa okkur næst fyrir stuðning og hvatningu og Jóhanni G. Frímann 

íslenskufræðingi fyrir liðlegheit og prófarkalestur.  

Að lokum viljum við þakka umsjónarmanni okkar Anni G. Haugen, lektor í 

félagsráðgjöf við Háskóla Íslands, og leiðbeinanda okkar Steinunni Bergmann, 

félagsráðgjafa hjá Barnaverndarstofu, fyrir yfirlestur, ráðgjöf og samvinnu við gerð 

ritgerðar.  

 

Reykjanesbæ, apríl 2011 

 

Sigríður Rósa Laufeyjardóttir 

Una Björk Kristófersdóttir 
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Inngangur 

Barnavernd og barnaverndarmál er umdeildur málaflokkur og án efa einn sá 

viðkvæmasti. Börn eiga rétt á vernd og umönnun, líkt og barnaverndarlögin nr. 

80/2002 kveða á um. Ef foreldra ná ekki að uppfylla nauðsynleg uppeldisskilyrði er 

það hlutverk barnaverndaryfirvalda að bregðast við. Barnaverndaryfirvöld þurfa 

ekki að hafa afskipti af stærstum hluta íslenskra barna, en þó er talsverður fjöldi 

barna sem barnavernd þarf að láta sig varða um og velferð þeirra. 

Orðræðan um starfshætti barnaverndar er rannsókn byggð á íslenskum 

veruleika hvað viðkemur barnavernd og fjölmiðlum, en fjölmiðlar skipa stóran sess 

í nútímaþjóðfélagi. Að mati rannsakenda hafa fjölmiðlar mikið vald hvað varðar 

þær upplýsingar og efni sem þeir miðla til almennings. Anni G. Haugen (2008) 

fjallar um það í grein sinni Barnaverndarstarfsmenn, kröfur og menntun að 

reglulega birtist umræður um starfshætti barnaverndarnefnda í fjölmiðlum og eru 

alla jafna tengdar ákveðnu barni og atburðum. Umfjöllun um starfshætti 

nefndanna er ýmist gagnrýni á of harkalegar eða of vægar aðgerðir. Fjölmiðlar 

ræða við og beina sjónum sínum að foreldrum og forráðamönnum í umfjöllun sinni 

og er sjónarhornið gjarnan sýn aðstandenda.  

Rannsókn þessi fjallar um það hvernig orðræða um starfshætti barnaverndar 

birtist í fjölmiðlum. Markmiðið er að varpa ljósi á það á hvaða hátt umfjöllun 

fjölmiðla um barnaverndarmál og barnavernd birtist almenningi, ásamt því hvernig 

orðræðan í netheimum er um starfshætti barnaverndar. Þeir fjölmiðlar sem notast 

var við í gagnagreiningu rannsóknar eru Morgunblaðið og Fréttablaðið. Árin 2005-

2010 er það tímabil sem orðræðan var könnuð í fjölmiðlum. Að mati rannsakenda 

hefði verið áhugavert að skoða hvernig orðræðan birtist í öðrum fjölmiðlum, eins 

og DV, eða tímaritinu Vikan. En í þeim fjölmiðlum stíga einstaklingar fram til þess 

að segja sögu sína í einstökum málum og er til að mynda stefna DV með öðrum 

hætti er þekkist í öðrum fjölmiðlum hvað varðar nafn- og myndbirtingar. Til þess 

að kanna orðræðuna um starfshætti barnaverndar á netinu var notast við 

spjallsvæðið Er.is sem áður var hluti af vefsvæði Barnalands sem hefur verið eitt 

vinsælasta spjallsvæðið til þess að viðra skoðanir sínar á netinu.  
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Ástæða þess að rannsakendur ákváðu að kanna orðræðuna um starfshætti 

barnaverndar í fjölmiðlum er sú að umræða um barnaverndarmál hefur verið 

áberandi á síðastliðnum árum. Að mati rannsakenda krefst umfjöllun um einstök 

mál er snerta börn og fjölskyldur þeirra nærgætni og vandaðra vinnubragða þeirra 

sem um þau fjalla. Sjónarhorn barns birtast sjaldan að mati rannsakenda í 

umfjöllun fjölmiðla og þótti þeim áhugavert að kanna með hvaða hætti umfjöllun 

fjölmiðla birtist almenningi um einstök mál og starfshætti barnaverndar, hverjir 

stíga fram og hvað einkennir orðræðu þeirra. 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: Hver er orðræðan um starfshætti 

barnaverndar í fjölmiðlum?  

Til þess að auðvelda rannsakendum að kanna orðræðuna voru eftirfarandi 

spurningar hafðar að leiðarljósi:  

 Á hvaða hátt birtist orðræða fjölmiðla almenningi um störf 

barnaverndar? 

 Hvað einkennir orðræðuna og hvað hefur áhrif á hana? 

 Sjónarhorn hvers liggur að baki umfjöllunar? 

 Hver er staða barnaverndar í fjölmiðlaumfjöllun? 

 Hvaða sjónarmið birtast um starfshætti barnaverndar? 

Uppbygging ritgerðar 

Í byrjun ritgerðar verður fjallað um þann kenningarlega bakgrunn sem rannsóknin 

er byggð á. Verður þar greint frá hlutverki og starfsháttum barnaverndar og varpað 

ljósi á löggjöfina, starfsumhverfi og hlutverk barnaverndar í samfélaginu. Fjallað 

verður um hlutverk og mikilvægi fjölmiðla í samfélaginu, ásamt löggjöf og siðfræði 

blaðamanna. Í lok kaflans verður sagt frá umfjöllun er snýr að börnum og 

viðkvæmum málum og áhrif fjölmiðlaumfjöllunar á starfshætti barnaverndar.  

Í kjölfar umfjöllunar um kenningarlegan bakgrunn rannsóknarinnar verður 

fjallað um markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum gerð góð skil. 

Fjallað verður um fræðilegar undirstöður rannsóknar og á hvaða hátt gagnaöflun 

og greining gagna fór fram, ásamt réttmæti rannsóknar og takmörkunum hennar.  
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Í kaflanum sem snýr að niðurstöðum rannsóknarinnar eru helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar kynntar. Er þeim skipt í þau þemu/kafla er komu úr þeim gögnum 

sem unnið var með. Að lokum verður umræða um niðurstöður og þær dregnar 

saman í ljósi þeirrar rannsóknarspurningar sem lagt var upp með í byrjun 

rannsóknar.  
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1 Kenningarlegur bakgrunnur 

Eftirfarandi kafli skiptist í þrennt. Fjallað verður í byrjun um hlutverk og markmið 

barnaverndar, hverjir það eru sem starfa í barnavernd og starfsumhverfi 

barnaverndar. Ásamt því að kynna löggjöfina sem starfað er eftir í 

barnaverndarstarfi. Fjallað verður um hvað felist í orðinu fjölmiðill, hlutverk 

fjölmiðla í samfélaginu, siðferði blaðamannsins, ásamt því að fjalla um hvað 

löggjöfin kveður á um hvað varðar friðhelgi einkalífs einstaklinga og barns. Í kjölfar 

umfjöllunar um barnavernd og fjölmiðla, verður kafli, þar sem fjallað verður um 

áhrif fjölmiðla á starfshætti barnaverndar, þá gagnrýni sem barnavernd verður fyrir 

að hálfu samfélagins og hvað hún geti gert til koma í veg fyrir hana og bæta ímynd 

sína. 

1.1 Barnavernd: Hlutverk og löggjöf 

Barnavernd byggir á þekkingu úr mörgum fræðigreinum, eins og félagsráðgjöf, 

sálfræði, lögfræði, félagsfræði og læknisfræði (Anni G. Haugen, 2008). 

Vitundavakning um réttindi barna hefur orðið bæði í fræðasamfélaginu og á meðal 

almennings (Reynaert, Bouverne-de-Bie og Vandevelde, 2009) og hafa flest ríki 

skapað öryggisnet eða ráðstafanir til þess að bregðast við þegar barn býr við 

óviðunandi aðstæður sem ógnar velferð þeirra (Saint-Jacques, Drapeau, Lessard og 

Beaudoin, 2006). Starf barnaverndar er bæði viðkvæmt og margbrotið og krefst 

þar af leiðandi mikillar sérhæfingar (Ayre, 2001). Starfsemi hennar lýsir sér bæði í 

stuðningi og aðhaldi og er þar átt við, líkt og lögin kveða á um, að verkefnin feli í 

sér að veita bæði fjölskyldum og börnum stuðning, en jafnframt að grípa til úrræða 

ef þörf er á (Guðrún Kristinsdóttir, 2004; Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Barnaverndaryfirvöld hafa skyldum að gegna við að vernda og hjálpa börnum og 

fjölskyldum (Guðrún Kristinsdóttir, 2004; NASW, 2005). Í nútímanum byggir 

barnavernd samkvæmt þessum sjónarmiðum að góð félagsleg staða sé jöfn kröfu 

samfélagsins um opinbert aðhald (Hrefna Friðriksdóttir, 2010). Hugtakið „hvað sé 

barninu fyrir bestu“ hefur breytt miklu í áherslum í barnaverndarstarfi sem í dag 

snýr að því að styðja foreldra í uppeldishlutverki sínu, í stað þess að taka fram fyrir 

hendurnar á foreldrum. Í dag er reynt eftir fremsta megni að stuðla að því að 

styrkja foreldra í hlutverki sínu sem uppalendur, með það að markmiði að barnið 
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geti alist upp hjá foreldrum sínum. Leitast er við að beita ekki harðari úrræðum en 

þörf þykir (Saint-Jacques og fl. 2006).  

Tvær meginreglur eru ríkjandi í barnaverndarstarfi, annars vegar er því ætlað að 

grípa inn í þegar forsjáraðilar bregðast uppeldiskilyrðum sínum á þann hátt að 

vanrækja barn, tryggja ekki öryggi þess eða beita barnið ofbeldi með einum eða 

öðrum hætti. Hins vegar að bregðast við hegðun barns ef það ógnar velferð þess, 

til dæmis vegna andfélagslegrar háttsemi, afbrota eða neyslu vímuefna. Þar af 

leiðandi lúta barnaverndarmál að barni annars vegar sem þolanda og hins vegar 

sem geranda (Bragi Guðbrandsson, 2008). Þegar barnavernd hefur afskipti af 

börnum, þarf ávallt að hafa hagsmuni barns að leiðarljósi og vera meðvitaður um 

að öll afskipti af hendi barnaverndarnefnda trufli að einhverju leyti einkalíf fólks 

(Barnaverndarstofa, 2006).  

Hugtakið barnaverndarmál felur í sér faglega, almenna, stjórnsýslulega og 

pólitíska merkingu. Þegar vandi er metinn liggja að baki slíks máls ýmsir þættir og 

má þar nefna félagslega, lagalega, tilfinningalega, heilsufarslega og siðferðislega 

þætti (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). Þegar barnaverndarnefnd hefur tekið formlega 

ákvörðun um að hefja könnun máls telst málið barnaverndarmál (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002) og snúa aðferðir að tilteknu barni og högum þess (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004). Þeir sem koma að vinnslu barnaverndarmála eru margir. Má 

þar nefna þá einstaklinga sem sitja í barnverndarnefndum og eru pólitískt 

tilnefndir. Stærstu ákvarðanirnar eru í höndum þeirra en þeir koma hins vegar 

sjaldan að vinnslu málsins eða hafa samskipti við forelda eða börn. Hin daglega 

vinna í barnaverndarmálum er í höndum starfsmanna barnaverndar, þeir sjá um 

vinnslu málsins og að leita lausna þess. Einnig má nefna stuðnings- og 

meðferðaraðila, sem koma að málunum á ólíkan hátt, tilsjónarmenn, 

stuðningsforeldra, geðlækna og sálfræðinga sem gegna ekki síður mikilvægum 

hlutverkum án þess að koma beinlínis að vinnslu mála (Anni G. Haugen, 2008). 

Starf barnaverndar fer hvoru tveggja fram hjá sveitarfélögum, þar sem 

grunnþjónustan fer fram, og ríkinu. Það er að segja, annars vegar hjá 

barnaverndarnefndum og hins vegar hjá Barnaverndarstofu (Velferðarráðuneyti, 

e.d.; Barnaverndarstofa, e.d.-a). Umsjón með háttalagi, högum og 

uppeldisskilyrðum barna, ásamt því að meta þarfir þeirra barna sem þurfa á 
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úrræðum að halda, er í höndum barnverndarnefnda (Velferðarráðuneyti, e.d.). 

Barnaverndarstofa vinnur að eflingu og samþættingu barnaverndarstarfs á öllu 

landinu og er meginverkefnum hennar skipt niður í tvö svið. Annars vegar að halda 

utan um verkefni sem snúa að starfsemi barnaverndarnefnda og hins vegar umsjón 

og eftirlit með meðferðarheimilum fyrir börn. Hlutverk Barnaverndarstofu sem 

stjórnsýslustofnunar felst í umsjón með barnaverndarnefndum á landinu, að 

afgreiða kvartanir og kærur sem berast þeim, jafnhliða því að fá árskýrslur frá 

nefndunum. Jafnframt veitir hún nefndunum fræðslu og ráðgjöf. Einnig er 

Barnaverndarstofu ætlað að upplýsa og fræða fagfólk og almenning. Fræðslan er í 

formi ráðstefna, námskeiða, fyrirlestra og útgáfu ýmiss konar fræðslu 

(Barnaverndarstofa, e.d.-a; Reglugerð um Barnaverndarstofu nr. 264/1995; 

Barnaverndarlög nr. 80/2002). Hvað viðkemur þróunarstarfi og rannsóknum á sviði 

barnaverndar skal Barnaverndarstofa eiga frumkvæði og vera í samstarfi við þá 

aðila á Íslandi sem sinna slíkum verkefnum, ásamt því að hafa yfirlit yfir þær 

rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á sviði barnaverndar hér á landi 

(Reglugerð um Barnaverndarstofu nr. 264/1995).  

Starfsfólk barnaverndar 

Stór hluti þeirra starfsmanna sem starfa í barnavernd eru félagsráðgjafar. Aðrir 

starfsmenn sem starfa í barnavernd hafa meðal annars menntun á sviði 

uppeldisfræða, guðfræði, sálfræði eða lögfræði. Í þessu samhengi má nefna að 

starfstétt félagsráðgjafa er eina fagstéttin sem fær beina kennslu um 

barnaverndarstarf og það er einungis á námssviði félagsráðgjafar sem kennt er 

sérstaklega um barnavernd (Anni G. Haugen, 2008). Áhersla er lögð á að tengja 

saman ólíkar fræðigreinar, ásamt því að fjalla um á hvaða hátt þeim er beitt í 

starfinu. Einnig er boðið upp á framhaldsnám hvað varðar barnavernd innan 

Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, e.d.-a; Háskóli Íslands, e.d.-b). Í sögulegu 

samhengi hafa félagsráðgjafar spilað lykilhlutverk í starfi sem viðkemur velferð 

barna, með það að leiðarljósi að aðstoða börn, sem þurfa á vernd og ummönnun 

að halda, og fjölskyldur þeirra. Starfgreinin á rætur sínar að rekja til félaglegra 

umbóta og góðgerðasamtaka (NASW, 2005).  
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Barnaverndarstarfið getur verið bæði flókið og erfitt. Enda er 

barnaverndarnefndum og starfsmönnum þeirra ætlað að annast viðkvæm málefni í 

lífi einstaklinga og fjölskyldna (Barnaverndarstofa, e.d.-d). Því er mikilvægt að 

starfsmaður barnaverndar temji sér þá þekkingu sem felst í starfi barnaverndar 

með það að markmiði að geta skilið hversu margþætt og fjölbreytt starfið er. 

Barnaverndarstarfsmaður þarf sífellt að vera að kanna og endurmeta aðstæður 

(Anni G. Haugen, 2008). Starfsmenn barnaverndar þurfa að vera meðvitaðir í starfi 

sínu um ólíka stöðu og misræmi í valdi sínu gagnvart foreldrum og barni. Sem lýsir 

sér í því að börn hafa réttindi en enga ábyrgð eða vald, foreldrar hafa réttindi og 

ábyrgð en ekkert vald, en starfsmaður hefur ábyrgð og vald en engin réttindi 

(Holland, 2004). 

Í rannsókn Dumbrill (2006), þar sem kannað var hvernig foreldrum semur við 

barnavernd og upplifa afskipti hennar, komu í ljós þrjár tegundir valds sem 

foreldrarnir upplifðu. Var það í fyrsta lagi vald barnaverndar sem einkenndist af 

yfirráðum (e. power over) og í öðru lagi vald, þar sem barnavernd deildi því með 

foreldrum (e. power with). Í þriðja lagi var það vald, þar sem það breyttist úr því að 

vera yfirráð yfir í að vera samvinna eða úr því að vera samvinna yfir í það að vera 

yfirráð (e. shifts in power). 16 þátttakendur af 18 töluðu um að barnavernd notaði 

vald yfir sér sem þau upplifðu neikvætt, sjö af þeim 16 skilgreindu valdið sem 

harðræði og upplifðu það ógnandi. Þau voru óörugg í samskiptum við barnavernd 

og efuðust um að tilgangur barnaverndar væri að vinna með hagsmuni barna 

þeirra að leiðarljósi. Þeim fannst þeirra þáttur í áætlunargerð sem varðaði 

fjölskylduna vera lítill og tækifæri þeirra til þess að koma sínum sjónarmiðum að 

mjög takmarkaður. Helmingur foreldranna talaði um að barnavernd deildi valdinu 

með þeim á þann veg að koma auga á vandamálið og finna viðeigandi úrlausnir. 

Einnig upplifðu þau að starfsmenn voru hvetjandi og að unnið væri í samvinnu við 

lausn vandamálsins. Þeir foreldrar sem upplifðu breytingar á valdastöðunni (e. 

shifts in power) sögðu það vera þegar fleiri en einn starfsmaður kom að málinu. Þá 

var annar í því hlutverki að fá foreldrana með í ráðum og einblíndi á samvinnu í 

úrlausn mála. Enn hinn starfsmaðurinn beitti valdi yfir þeim með því að taka völdin 

af þeim og engin samvinna og samráð var. Í rannsókninni kom fram að í 

barnaverndarstarfi felist einnig að starfsmenn og foreldrar vinni saman í því að 
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finna lausn á málinu. Mikilvægt er að starfsmaður barnaverndar verði meðvitaður 

um nálgun sína og misjafnar upplifanir foreldra af afskiptum þeirra og valdi hvers 

og eins (Dumbrill, 2006).    

Löggjöfin og starfsumhverfi barnaverndar. 

Samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og núgildandi íslenskum 

barnaverndarlögum er kveðið á um að ávallt skuli hafa hagsmuni barna í fyrirrúmi 

þegar ráðstafanir eru gerðar gagnvart börnum af hinu opinbera. Skal það gert með 

hliðsjón af þeim skyldum og réttindum foreldra og lögráðamanna eða þeirra 

einstaklinga sem ábyrgð bera á börnum (Barnaverndarlög nr. 80/2002; 

Barnasáttmálinn, e.d.-b). Ísland er aðili að Barnasáttmálanum ásamt öðrum 192 

aðildarríkjum og eru gildandi reglur og lög hér á landi í samræmi við samninginn. 

Kveður samningurinn meðal annars á um að börn eigi rétt til lífs, réttindi til þess að 

þroskast og rétt á vernd og ummönnun (Barnasáttmálinn, e.d.-a).  

Til þess að barnaverndarnefndir geti sinnt skyldu sinni og komið börnum, sem 

lifa við vanrækslu, ofbeldi eða stofna eigin lífi og þroska í hættu, til hjálpar er 

mikilvægt að þáttur eins og tilkynningarskyldan sé virk (Barnaverndarstofa, 2006). 

Tilkynningarskyldan er eitt af skilyrðum þess að hægt sé að halda úti virku 

barnaverndarstarfi. Tilgangur hennar er að vitneskja um óviðunandi aðstæður 

barns eða barna komist til barnaverndar með það að leiðarljósi að geta tryggt 

aðbúnað, öryggi og viðunandi uppeldisaðstæður þeirra með lögbundnum hætti 

(Hrefna Friðriksdóttir, 2010). Samkvæmt 16., 17., 18. og 21. grein 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 er kveðið á um tilkynningarskyldu almennings, 

fagfólks og lögreglu. Almenningi, fagfólki og lögreglu er skylt að tilkynna til 

barnaverndar ef ástæða er talin til þess að ætla að barn búi við óviðunandi 

aðstæður, verði fyrir áreiti eða ofbeldi eða stofni eigin þroska og lífi í hættu. Einnig 

ber að tilkynna ef þunguð kona stofnar lífi og heilsu ófædd barns síns í hættu með 

skaðlegu háttalagi. Hvað viðkemur fagstéttinni gengur tilkynningarskyldan framar 

ákvæðum laga eða siðareglna um þagnaskyldu starfstétta (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). Á Norðurlöndunum gildir jafnframt tilkynningarskylda almennings og 

fagstétta líkt og hérlendis. Hins vegar í Noregi er tilkynningarskylda til almennings 

ekki lögfest, en tekið er fram í norskum leiðbeiningum að almenningi sé 
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siðferðislega skylt að tilkynna til barnaverndar (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Tilkynningum til Barnaverndarnefnda hér á landi hefur fjölgað. Á árunum 2005-

2009 varð aukning tilkynninga um 56%. Stór hluti þeirra sem tilkynna á þessu 

tímabili eru lögreglan og opinberir aðilar (Barnaverndarstofa, 2009). Hugsanlega 

má meðal annars rekja þessa aukningu tilkynninga frá opinberum aðilum til 

verklagsreglna hvað varðar tilkynningarskyldu heilbrigðisstarfsfólks sem settar voru 

árið 2003, ásamt verklagsreglna starfsfólks skólakerfisins sem settar voru árið 2006 

(Barnaverndarstofa, e.d.-b; Barnaverndarstofa, e.d.-c; Hrefna Friðriksdóttir, 2010). 

Bent hefur verið á að eftir því sem tilkynningum og málum fjölgar, aukist gagnrýni 

samhliða því á barnaverndaryfirvöld. Hljómar sú gagnrýni þannig að 

barnaverndarstarfsmenn séu vanhæfir í starfi og verndi ekki börn sem búa við 

óviðunandi aðstæður. Talin er vera tenging á milli þessarar hörðu gagnrýni og þess 

að fagaðilum fækkar ört á sviði barnaverndar (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Í meginreglum barnaverndarstarfs er kveðið á um að allir þeir aðilar sem vinna 

að barnavernd skuli gæta fyllsta trúnaðar um hagi barna, foreldra og annarra sem 

þeir hafa afskipti af. Nefndinni er ekki heimilt að skýra óviðkomandi aðila frá því 

sem hún verður vitni að í vinnu sinni í sambandi við heimilislíf fólks eða einkahagi 

þeirra (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Reglugerð um málsmeðferð fyrir 

barnaverndarnefnd nr. 56/2004). Fátt er jafn mikilvægt og trúnaður þegar kemur 

að samskiptum skjólstæðings og fagfólks. Þagnaskyldan tryggir hagsmuni 

einstaklinga á siðferðislegan hátt og virðir grundvallarreglur einstaklinga. Ásamt því 

að standa vörð um rétt skjólstæðings til einkalífs (Vilhjálmur Árnason, 2003). Oft á 

tíðum þurfa starfsmenn að verja þá siðferðislegu og lagalegu skyldu 

barnaverndarstarfs hvað varðar þagnaskyldu, þegar þeir geta ekki tjáð sig um 

einstök mál sem rata í fjölmiðla. Því er hætta á að umfjöllun fjölmiðla um 

barnaverndarmál verði einsleit og gefi þar af leiðandi ekki heildstæða mynd af 

málinu (Reykjavíkurborg, 2009; Barnaverndarstofa, e.d.-e). 

1.2 Fjölmiðlar 

Hvað er fjölmiðill? 

Í því umhverfi sem við búum við í dag getur reynst erfitt að skýra hugtakið 

fjölmiðill. Í skýrslu fjölmiðlanefndar er hugtakið skilgreint sem „stofnun eða 
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fyrirtæki, lögaðili, sem safnar, metur og setur reglulega fram upplýsingar í því skyni 

að dreifa þeim reglulega til umtalsverðs fjölda fólks á tilteknu svæði“ samanber 

Morgunblaðinu og Fréttablaðinu (Menntamálaráðuneytið, 2005, bls. 9; Páll 

Sigurðsson, 1997). Er það jafnframt sú skilgreining sem notast verður við í þessari 

rannsókn. Orðið blaðamaður verður notað í samhengi við skilgreininguna á 

fjölmiðli sem starfsmaður fjölmiðlafyrirtækis dagblaða (Páll Sigurðsson, 1997). 

Alnetið er einnig talið til fjölmiðla og er oft nefnt fjölmiðill án landamæra. 

Þekktasti og mikilvægasti þáttur alnetsins er veraldarvefurinn. Tölvan sem slík telst 

þó ekki til fjölmiðla heldur samskiptamátin á milli tölva, þar sem hægt er að senda 

tölvupósta, setja upp vefsíður og fréttablöð á veraldarvefnum, ásamt því að flytja 

gögn og forrit. Með því er hægt að skiptast á skoðunum, afla sér upplýsinga bæði 

skriflega og myndrænt á svokölluðum fréttaráðstefnum „Newsgroups“ (Páll 

Sigurðsson, 1997). Síðustu tvo áratugi hefur útbreiðsla netsins verið hröð, árið 

1995 voru notendur þess 16 miljónir manns en í árslok 2002 voru þeir orðnir 600 

milljónir og fer fjölgandi (Þorbjörn Broddason, 2004). 

Veraldarvefurinn hefur aukið lífsgæði okkar, eflt  menningarlega, efnahagslega 

og félaglega þætti í lífi okkar, sem og aukið lýðræðislega þróun. Þetta er þó háð 

þeim forsendum að internetið sé traust og öruggt. Rétturinn til þess að geta tekið 

við og skilað frá sér upplýsingum til almennings skiptir meginmáli fyrir almenning 

og fjölmiðla. Öll starfsemi fjölmiðla byggist á að afla og birta upplýsingar og 

skoðanir um málefni líðandi stundar sem bæði varðar almenning og það sem hann 

hefur áhuga á (Hörður Einarsson, 1997). Fjölmiðlar snerta tilveru allra í 

nútímaþjóðfélagi og hafa flestir einstaklingar áhuga og skoðun á þeim (Stefán Jón 

Hafsteinn, 1987). Jafnframt eru fjölmiðlar ein mikilvægasta upplýsingalind 

almennings í lýðræðissamfélögum nú á tímum, þá sérstaklega með tilkomu netsins 

(Menntamálaráðuneytið, 2005). Án efa er hægt að segja að sýn fólks, álit og 

skoðanir mótist af fjölmiðlum og umfjöllun þeirra, háð sögulegu samhengi (Páll 

Sigurðsson, 1997). Í samfélaginu á hverjum tíma ríkir viss hugmyndafræði, háð 

breytingum og löndum, sem hefur áhrif á fréttaflutning hverju sinni, hvað sé fjallað 

um og hvernig (Menntamálaráðuneytið, 2005). Mikilvægi fjölmiðla ræðst ekki síður 

af því hversu stutt er á milli skoðana og ákvarðana, hvort um ræðir 

stjórnmálamenn, ráðamenn þjóðarinnar eða almenning. Markviss og skipulögð 
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fjölmiðlaumfjöllun getur verið mikill áhrifavaldur í íslensku þjóðfélagi og þannig 

skipað sér sess sem virkt þjóðfélagsafl (Páll Sigurðsson, 1997; Kepplinger, 2007).  

Það vald sem fjölmiðlar búa yfir liggur í áhrifum á viðhorfi, dreifingu upplýsinga 

og atferli og má nota það vald bæði til góðra eða slæmra verka (Hildigunnur 

Ólafsdóttir, 2005). Stundum hefur verið fjallað um fjölmiðla, auk hinna þriggja 

arma ríkisvaldsins, löggjafarvalds, framkvæmdarvalds og dómsvalds, sem „fjórða 

þjóðfélagsvaldið“ (Menntamálaráðuneytið, 2005; Páll Sigurðsson, 1997; 

Hildigunnur Ólafsdóttir, 2005; Friðrik Þór Guðmundsson, Kjartan Ólafsson, 

Valgerður Jóhannsdóttir og Þorbjörn Broddason, 2009). Munurinn er hins vegar sá 

á fjölmiðlum og þeim öðrum fyrirtækjum sem fyrir finnast á markaðinum að þeirra 

hlutverk er að miðla upplýsingum og skoðunum til almennings sem hefur um leið 

áhrif á skoðanir almennings til manna og annarra málefna. Þó er talið að fjölmiðlar 

stjórni ekki skoðunum almennings á tilverunni heldur á hvaða forsendum við lítum 

á hana (Friðrik Þór Guðmundsson o.fl., 2009). Því er mikilvægt að fjölmiðlar tileinki 

sér vönduð vinnubrögð og stuðli að óháðri fréttamennsku   

(Menntamálaráðuneytið, 2005). En þar sem samfélag okkar er sífellt í mótun, þá 

endurspegla fjölmiðlar þann tíðaranda sem er við líði hverju sinni. Hlutverk þeirra 

er án efa að benda á hið góða, ásamt því að fjölmiðlar með umfjöllun sinni bera 

ábyrgð og mynda farveg umræðunnar og það samfélagsumhverfi sem við búum í 

(Guðrún Marinósdóttir og Halldóra Gunnarsdóttir, 2007). 

Fjölmiðlar gegna því hlutverki að upplýsa almenning um það sem skiptir máli og 

verða því að taka það hlutverk alvarlega og verjast því að dregið skuli úr því valdi 

með óskyldum hagsmunum. Hlutverk fjölmiðla er einnig að vera vettvangur 

skoðanaskipta í þjóðfélaginu og skiptir þar miklu máli að sem flest viðhorf og 

hagsmunir fái að koma fram. Þar skiptir faglegur fréttaflutningur meginmáli og er 

hann jafnframt hornsteinn faglegrar fréttamennsku. Mikilvægt er að fjallað sé um 

ólíka þjóðfélagshópa samfélagsins en sú umræða verður að markast af faglegum- 

og vitsmunalegum fréttaflutningi, þar sem viljinn er að flytja fréttir af sanngirni og 

nákvæmni (Menntamálaráðuneytið, 2005).  
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Fjölmiðlar og friðhelgi einkalífsins. 

Hér á Íslandi njótum við þeirra grundvallarmannréttinda er varða tjáningarfrelsið 

og virðingu fyrir friðhelgi einkalífsins (Hrefna Friðriksdóttir, 1993). 

Mannréttindasáttmáli Evrópu hefur verið festur í lög í mörgum Evrópuríkjum og 

þar á meðal á Íslandi (Elías Snæland Jónsson, 2004). Þar eru að finna þær tvær 

fyrirnefndar lagagreinar er varða tjáningarfrelsið og friðhelgi einkalífsins. Um 

friðhelgi einkalífsins í 8. gr. laganna segir að „sérhver maður á rétt til friðhelgi 

einkalífs síns, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta“. Í 10. gr. segir jafnframt að 

„Sérhver maður á rétt til tjáningarfrelsis. Sá réttur skal einnig ná yfir frelsi til að 

hafa skoðanir, taka við og skila áfram upplýsingum og hugmyndum heima og 

erlendis án afskipta stjórnvalda“ (Lög um Mannréttindasáttmála Evrópu nr. 

62/1994). Þessi réttindi, sem kveðið er á um í fyrirnefndum lögum, verðskulda 

sömu vernd, þá sérstaklega í ljósi nýrrar fjölmiðlatækni sem gerir vernd friðhelgi 

einkalífsins erfiðara fyrir (Páll Þórhallsson, 2004). Sú lína sem liggur á milli 

tjáningarfrelsis og friðhelgi einkalífsins hefur verið að færast til og þá sérstaklega í 

Bretlandi í átt að friðhelgi einstaklingsins. Hér á Íslandi hefur hún verið að þróast í 

átt að tjáningarfrelsinu öfugt við Evrópu. Má þar nefna ástæður eins þá stefnu DV 

að birta nöfn og myndir allra þeirra sem fjallað er um fyrst allra blaða (Elías 

Snæland Jónsson, 2004). Síðustu áratugi hefur framboð fjölmiðla stóraukist, þar á 

meðal á netinu sem leiðir af sér harðari samkeppni og gerir þeim erfiðara um vik 

að verða fyrstir með fréttirnar. Sem viðbragð við samkeppninni hafa fjölmiðlar 

brugðið á þann leik að bjóða lesendum sínum upp á meiri alhliða og ítarlegri 

umfjallanir en áður hefur þekkst, ásamt breyttum áherslum og nýjum 

vinnubrögðum. Önnur þróun hefur átt sér stað og sjá lesendur í auknum mæli 

opinskáar umræður um stöðu og einkahagi persóna sem og nafn- og myndbirtingar 

í sakamálum sem og í opinberum málum. Einnig hefur sú þróun orðið að vilji fólks 

til þess að ræða á opinskáan hátt um einkamál sín og önnur viðkvæm mál hefur 

aukist (Lúðvík Geirsson, 2004). Þegar samkeppni ríkir í fjölmiðlaheiminum getur 

það reynst freistandi fyrir blaðamenn að líta framhjá siðareglum og löggjafanum og 

skapa óvæga umfjöllun, þar sem gengið er á friðhelgi einkalífs einstaklingsins 

(Hildigunnur Ólafsdóttir, 2005).  
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Fréttaumfjöllun um viðkvæm mál er vandasöm. Á bak við geranda eða brotamann 

er fjölskylda sem fjölmiðlar verða að sýna sérstaka nærgætni. Oft eru eitt eða fleiri 

fórnarlömb sem líða fyrir gjörðir brotamanns og getur umfjöllun fjölmiðla verið 

þeim erfið og íþyngjandi (Sigurður Tómas Magnússon, 2005). Börn eru til að mynda 

sérstaklega viðkvæmur hópur sem þarf á sérstakri vernd að halda (Umboðsmaður 

barna, e.d.-a). Kveðið er á um réttindi þeirra og vernd í 76. gr. laga nr. 33/1944 um 

Stjórnarskrá Íslands, en þar kemur fram að börnum skuli vera tryggð sú vernd og 

umönnun sem velferð þeirra krefst. Einnig er að finna í 17. gr. Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna nr. 18/1992 um mikilvægi fjölmiðla og ábyrgð þeirra gagnvart 

börnum. Jafnframt segir í 16. gr. sáttmálans að „eigi má láta barn sæta 

gerræðislegum eða ólögmætum afskiptum af einkalífi þess, fjölskyldu, heimili eða 

bréfum, né ólögmætri árás á sæmd þess eða mannorð“.  

Þegar fjallað er um börn og ungmenni á meiðandi eða niðrandi hátt getur það 

haft mjög neikvæð áhrif á sjálfsmynd og velferð þeirra. Dæmi þess eru upplýsingar 

sem eru til umfjöllunar hjá fjölmiðlum sem eru mjög viðkvæmar og hægt að rekja 

beint til þeirra. Getur það verið í þeim tilvikum þegar barn eða ungmenni er 

brotaþoli (Umboðsmaður barna, e.d.-a). Ábyrgðin er því mikil, bæði laga- og 

siðferðisleg, þegar fjalla skal um viðkvæm mál. Einstaklingur og fyrirtæki geta bæði 

hvort um sig borið lagalega ábyrgð en siðferðislega ábyrgðina geta einstaklingar 

einir borið (Páll Sigurðsson, 1997).  

Blaðamaðurinn og siðferði . 

Blaðamanni ber að vanda upplýsingaröflun sína, úrvinnslu og framsetningu sem 

kostur er og jafnframt að gæta þess að með umfjöllun sinni sýni hann fyllstu 

tillitsemi í vandasömum málum. Ber honum að forðast allt það sem valdið getur 

saklausu fólki eða þeim sem eiga um sárt að binda óþarfa sársauka eða vanvirðingu 

(Blaðamannafélag Íslands, e.d.). Siðareglur blaðamanna eru að segja má viðbót við 

þau ákvæði sem er að finna í stjórnarskrá, lögum og fjölþjóðlegum samningum. 

Hafa þær verið hafðar að leiðarljósi fyrir ritstjóra fjölmiðla, meðal annars við töku 

ákvarðana um nafn- og myndbirtingar (Elías Snæland Jónsson, 2004).  

Flest þau mál er koma til kasta siðanefndar Blaðamannafélag Íslands varða 

þriðju grein siðareglnanna, þar sem tekið er á vandvirkni og tillitsemi. 
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Tillitsemisreglan varðar einna helst það sjónarmið Blaðamannafélag Íslands að 

varlega skuli fara í að fjalla um viðkvæm mál er varða einkalíf fólks og þá 

sérstaklega þeirra sem standa höllum fæti í lífinu og geta illa varið sig opinberlega 

(Friðrik Þór Guðmundsson, 2009). Einnig þurfa blaðamenn að gæta þess að treysta 

ekki um of þeim orðum sem geta fallið þegar rætt er við einstaklinga sem eiga 

einhverjum harma að hefna. Það getur kallað fram sterk tilfinningaleg viðbrögð og 

þá sérstaklega ef málin snúast um afbrot gagnvart börnum (Elías Snæland Jónsson, 

2004). 

Vandvirknisreglan gerir ráð fyrir því að blaða- og fréttamenn temji sér það að 

afla traustra heimilda fyrir því sem fram er sett og þá sérstaklega ef um ræðir 

alvarlegar ásakanir á hendur einhvers (Elías Snæland Jónsson, 2004). Blaðamaður 

skal ávallt skýra rétt og satt frá út frá upplýsingum sem aflað er á samviskulegan 

hátt, virða heimildir og halda trúnað við heimildarmenn sína (Hjördís 

Finnbogadóttir, 2005). Það er þó viðurkennt sjónarmið að fjölmiðlum er ætlað það 

hlutverk að veita stjórnvöldum sem og öðrum valdaaðilum aðhald með gagnrýnni 

umfjöllun (Friðrik Þór Guðmundsson, 2009). 

Fréttahlutlægni hefur leitt til mikillar fræðilegrar umfjöllunar. Sú umfjöllun og 

reynsla blaðamanna sjálfra hefur leitt til viðurkenningar á því að hlutlægnisvandinn 

sé ávallt nálægur starfsvettvangi þeirra og valdi þeim ónæði. Hlutlægni 

blaðamanna felst í því að leitast sé við að mæta ákveðnum kröfum. Þær eru sem 

dæmi efnislegar og nákvæmar fyrirsagnir, jafnvægi og aðgreining túlkunar frá 

sjálfum fréttaflutningnum og að lokum opin heimildaöflun og óvilhöll afstaða 

(Þorbjörn Broddason, 2005). 

1.3 Fjölmiðlar, barnavernd og barnaverndarmál 

Fjölmiðlar hafa átt stóran þátt í þeirri vitundarvakningu sem hefur orðið á meðal 

almennings um ofbeldi og vanrækslu barna, ásamt því að hafa áhrif á hvernig 

stjórnvöld forgangsraða útgjöldum til málaflokksins. Einnig hafa þeir mikil áhrif á 

mótun viðhorfs og álit almennings til starfshátta barnaverndar (Goddard og 

Saunders, 2001; Tonmyr og Jack, 2010; Ayre, 2001). Þótt blaðamenn telji sig vera 

að endurspegla sjónarmið samfélagsins með fréttaflutningi sínum, þá búa þeir yfir 

valdi til þess að ákvarða hvaða gildi teljast afbrigðileg og hver eðlilega og hafa þar 
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af leiðandi áhrif á félagsleg öfl í samfélaginu. Bent hefur verið á að ef ekki væri fyrir 

rannsóknarblaðamennsku eins og tíðkast í Bretlandi, þá hefðu mál er varða illa 

meðferð barna og misbresti í starfi barnaverndar aldrei litið dagsins ljós. Einnig er 

talið að rannsóknarblaðamennska á félagslegum málefnum sé mikil áskorun og eitt 

mikilvægasta hlutverk blaðamennskunnar (Goddard og Saunders, 2001).  

Þó það teljist lofsvert hvernig fjölmiðlar oft á tíðum taka það hlutverk að sér að 

fræða almenning um ofbeldi og vanrækslu gagnvart börnum, þá er það einnig 

áhættusamt (Ayre, 2001). Fréttir af glæpum og afbrigðilegri hegðun gagnvart 

börnum hafa stórlega aukist í fréttaflutningi fjölmiðla síðustu áratugi, þar sem 

alvarlegustu málin eru oftast til umfjöllunar. Þar fá fjölmiðlar tækifæri til þess að 

gera atburðinn að óæskilegu fréttaefni með dramatískum fyrirsögnum, með það að 

markmiði að höfða til sem flestra lesenda (Goddard og Saunders, 2001; Tonmyr og 

Jack, 2010). Talið er að fréttir af þess konar harmleikjum fái athygli lesenda, þar 

sem þær fela í sér erfiðleika lífsins og snerta við tilfinningum þeirra (Ayre, 2001; 

Goddard og Saunders, 2001).  

Einstök mál. 

Það er vandasamt og ábyrgðamikið verk að fjalla opinberlega um mál þeirra barna 

og fjölskyldna sem eiga undir högg að sækja í lífinu. Ekki síður um málefni þeirra 

barna sem eiga velferð sína að mestu leyti undir barnaverndaryfirvöldum (Guðjón 

Bjarnason, 1993). Réttur barna til einkalífs sem eru aðilar að málum er varða 

harmleiki eða glæpsamleg athæfi er flókinn. Bent hefur verið á það í 

fræðasamfélaginu að lítið hefur verið rannsakað um áhrif fjölmiðla á börn sem eru 

fórnarlömb glæpa og eru til umfjöllunar. Margar spurningar hafa vaknað um 

tilgang umfjöllunar og áhrif þeirra á börnin. Þegar um ræðir verndun einkalífs 

barns er að mörgu að huga og þá þann rétt foreldra til þess að stíga fram í 

fjölmiðlum og ræða einkalíf þeirra. Börn sem beitt eru ofbeldi eða hafa verið 

misnotuð bera oft þær tilfinningar innra með sér að atburðurinn sé þeim að kenna 

og að ofbeldið sem þau urðu fyrir hafi verið refsing. Skilaboðin sem þau fá valda 

þeim sektarkennd og sjálfsásakanir eru ekki óalgengar. Fjölmiðlaumfjöllun getur 

aukið vanlíðan barna og jafnvel endurvakið þessar tilfinningar seinna meir þegar 

barnið er orðið eldra (Goddard og Saunders, 2001). 
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Gagnrýnin á starfshætti barnaverndar. 

Fjölmiðlar í Bandaríkjunum hafa átt stóran þátt í því að móta álit almennings á 

opinberum stofnunum (Ayre, 2001). Í rannsókn Cooper (2005) eru skoðuð 

umfjöllun fjölmiðla og áhrif hennar á starfssemi og starfshætti 

barnaverndaryfirvalda. Rannsóknin leiddi í ljós að fjölmiðlar eru mjög gagnrýnir á 

störf þeirra stofnana sem bera ábyrgð á velferð barna og segja þær óábyrgar. 

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að fjölmiðlar eru oft neikvæðir í garð 

barnaverndaryfirvalda og fjalla þeir meðal annars um að of mörg börn verði fyrir 

skaða af völdum ofbeldis og vanrækslu, ásamt því að ásaka yfirvöld fyrir að koma 

ekki í veg fyrir slíka atburði (Cooper, 2005). Í grein Ayre (2001) kemur fram að á 

síðustu þremur áratugum síðustu aldar hafi verið mikið um umfjöllun í fjölmiðlum 

um vanrækslu og misnotkun barna sem hafði leitt til dauða þeirra og þær stofnanir 

sem gæta áttu að velferð þeirra voru gerðar ábyrgar. Dökk mynd er dregin upp af 

félagsráðgjöfum og þeir sagðir „stela börnum um miðja nætur“. Að þeir fari fram 

með offari þegar fjarlæga á börn frá foreldrum sínum, í stað þess að gera það að 

vel hugsuðu máli, byggt á rökum og skynsemi. Einnig eru þeir sagðir misnota vald 

sitt til illra verka, kallaðir „valdníðingar“ og þessi skilaboð fjölmiðlanna til 

almennings gera ekkert annað en að skapa vantraust á starfsháttum barnaverndar. 

Fjallað er um þær afleiðingar sem umfjöllun fjölmiðla hefur á starfshætti 

barnaverndar, en ásakanir, ótti og vantraust virðist koma fram gagnvart 

barnavernd í kjölfar umfjöllunar. Setur það barnaverndaryfirvöld í varnarstöðu 

gagnvart fjölmiðlum og almenningi og er því nauðsynlegt að leita úrbóta sem 

stuðla að bættri fjölmiðlaumfjöllun um þennan viðkvæma málaflokk (Ayre, 2001).  

Í skýrslu Munro (2011), sem fjallar um greiningu og úrbætur á 

barnaverndarstarfinu í Englandi, er einnig fjallað um áhrif fjölmiðla á starfshætti 

barnaverndar. Þar segir að fagstéttinni beri að taka ábyrgð á því þegar eitthvað fer 

úrskeiðis við vinnslu mála, en þó þurfi að auka svigrúm, stuðning og skilning til 

ákvarðanatöku (Munto, 2011). Ayre (2001) kemur inn á marga áhugaverða þætti í 

grein sinni er varðar ýmiss áhrif umfjöllunar fjölmiðla um starfshætti barnaverndar. 

Sögur og frásagnir af ofbeldi gagnvart börnum hafa oft verið til umfjöllunar á síðum 

blaðanna síðustu áratugi. Er þá fjallað um málin í formi sakamála eða dómsmála. 

Sú þróun hefur átt sér stað síðustu ár að orðræðan hefur snúist yfir í ásakanir eins 
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og; „hvernig gat þetta gerst?“ eða; „hvar voru þeir sem áttu að vernda barnið?“ og 

því þá beint til barnaverndaryfirvalda eða þeirra stofnana sem gæta áttu velferða 

barnanna (Ayre, 2001). Það ætti þó ekki að hafa forgang á síðum blaðanna að 

leggja mat á hver eigi sökina í hverju máli er varðar vanrækslu barna, heldur að 

einblína á hvað sé hægt að gera til þess að fyrirbyggja vanrækslu og slæman 

aðbúnað barna (Cooper, 2005). Það eru ekki eingöngu fjölmiðlar sem hafa skapað 

neikvæða ímynd á barnavernd. Allir hafa sögu að segja eða frásögn til þess að selja. 

Einnig hefur verið bent á að með því að velja heitið „barnavernd“ á þá starfssemi 

sem fram fer hjá stofnuninni, þá sé það fyrirfram dæmt til þess að mistakast. Aldrei 

sé hægt að skapa öllum börnum vernd fyrir vanrækslu, ofbeldi eða öðru sem valdið 

getið börnum harmi og sé þetta því starfsheiti sem erfitt sé að standa undir og 

verði ávallt gagnrýnt (Ayre, 2001).  

Munro (2011) fjallar um hvað barnaverndarstarfsmenn geti gert til þess að 

aðstoða almenning til þess að öðlast aukinn skilning á margbreytileika 

barnaverndarmála og þeirri tilfinningalegri áskorun sem felst í því að vinna að 

barnaverndarmálum. Að mikilvægt sé að miðla upplýsingum til almennings um þá 

siðferðislegu og tilfinningalegu togstreitu sem myndast við að taka erfiðar 

ákvarðanir um börn og fjölskyldur þeirra. Mikilvægt er að barnaverndarstarfsmenn 

stígi fram og tali á heiðarlegan og opinskáan hátt um þau mál er varða trúnað og 

önnur lagaleg atriði, í stað þess að fela sig á bak við þau. Barnaverndarstarfsmenn 

geta stigið fram og miðlað upplýsingum um starfsemi barnaverndar til þess að auka 

skilning almennings á mikilvægi verndun barns. Einnig geta þeir fjallað um bæði 

jákvæðar sem og neikvæðar hliðar á starfi sínu (Munro, 2011).  

Nauðsynlegt er að góð samvinna og gott upplýsingaflæði ríki á milli almennings, 

fjölmiðla og barnaverndaryfirvalda. Barnaverndaryfirvöld verða að leggja sig fram 

við að upplýsa almenning og fjölmiðla um þau úrræði sem stofnunin býr yfir, en 

einnig því sem stofnuninni er ekki fært um að gera. Það eitt myndi þjóna 

hagsmunum almennings að skilja af hverju kerfið virkar eins og það gerir og hvað 

felst í starfi þeirra sem vinna hjá stofnuninni (Cooper, 2005). Mikilvægt er að skapa 

barnaverndarkerfi, þar sem komið er á markvissan hátt á móts við þarfir barnanna. 

Í stað þess að staldra of lengi við þau mistök sem hafa verið gerð á að horfa frekar í 
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átt til og leggja áherslur á hvað sé hægt að gera til þess að bæta starfshættina og 

einblína á það jákvæða sem starfið gefur af sér (Munro,2011). 

2 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar. Skýrt verður frá 

markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurningum. Einnig verður lýst þeim 

fræðilegu undirstöðum sem rannsóknin byggir á, auk gagnaöflunar og greiningu 

gagna. Að lokum verður fjallað um réttmæti og þær áskoranir sem rannsakendur 

stóðu frammi fyrir við framkvæmd rannsóknar, ásamt takmörkun hennar. 

2.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknar var að skoða orðræðu fjölmiðla um starfshætti barnaverndar 

í Morgunblaðinu og Fréttblaðinu á tímabilinu 2005-2010. Einnig að skoða orðræðu 

um starfshætti barnaverndar eins og hún birtist í netheimum. Var þar notað 

spjallsvæðið ER.is. Meginrannsóknarspurningin fjallar um það á hvaða hátt 

orðræðan birtist um starfshætti barnaverndar í fjölmiðlum. Til þess að svara 

rannsóknarspurningunni var leitast við að kanna hvernig orðræðan birtist 

almenningi, hvað einkenni orðræðuna og hvað hafi áhrif á hana. Einnig var ákveðið 

að kanna hvaða sjónarmið lægju að baki umfjöllunar um stöðu barnaverndar í 

fjölmiðlum.  

Póststrúktúralísks sjónarmið. 

Rannsakendur sem beita orðræðugreiningu skilgreina sig innan 

póststrúktúralískrar nálgunar á einhvern hátt. Nálgunin lýsir sér á þann að hátt að 

hafnað sé þeirri hugmynd að frásögn einstaklinga endurspegli einkum innri 

upplifun og reynslu hans (Kristín Björnsdóttir, 2003).  

 Í póststrúktúralískum skilningi er tungumálið ekki orðasafn sem einstaklingar 

velja úr til þess að láta í ljós hugsanir sínar, heldur læra einstaklingar að tjá sig á 

ýmsan hátt eða beita ákveðinni orðræðu sem grundvallast á ákveðinni orðanotkun, 

svipbrigðum, líkamstjáningu og hreyfingu. Einstaklingar tileinka sér mismunandi 

orðræðu innan veggja heimilisins, meðal vina og í fjölmiðlum og er skilningur og 

túlkun manna á atburðum mismunandi (Mills, 2003). Mikilvægt er innan 

póststrúktúralískrar nálgunar að þekking manna einkennist af þeim tíma og 
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aðstæðum sem þekkingin verður til í. Rannsakendur sem beita slíkri nálgun leitast 

við að setja frásögn persóna í samhengi við aðstæður. Einnig að skoða þá 

möguleika sem sá sami hefur til þess að tjá reynslu og upplifun sína (Kristín 

Björnsdóttir, 2003). Póststrúktúralistar hafa meðal annars fullyrt að ekki sé 

samræmi milli tungumálsins og alheimsins. Því hafa þeir velt fyrir sér í hvaða 

samhengi merkingin hafi mótast og verið samþykkt. Ásamt því hvernig hún hafi 

breyst og hvers vegna sumar staðalmyndir hafa haldist á meðan aðrar hafa horfið. 

Einnig hvað segir ferlið á þeim hvaða hátt völdum er viðhaldið (Scott, 1994).  

Orðræðan. 

Orðræðugreining er algeng aðferð og þá aðallega í hugvísindum og má þá nefna 

sagnfræði, bókmenntafræði, málvísindi og menningarfræði. Á síðastliðnum árum 

hefur orðræðugreining aukist innan félagssálfræði og heilbrigðisvísinda. 

Rannsakendur sem aðhyllast orðræðugreiningu eru afar fjölbreyttur hópur og 

nálgun þeirra er margvísleg. Sameignlegt er með rannsakendunum að þeir beina 

athygli sinni að tungumálinu eða tjáningunni. Hins vegar skilgreina þeir orðræðuna 

á ólíkan hátt og byggja þeir skilning sinn á mismunandi veg sem viðkemur orðræðu, 

valdi, samfélaginu, stofnunum og einstaklingum (Kristín Björnsdóttir, 2003). 

Franski heimspekingurinn Michel Foucault hefur lagt einna mest til fræðilegrar 

hugmynda um orðræðu á meðal þeirra fræðimanna sem aðhyllast 

póststrúkúralista og hafa hugmyndir hans haft áhrif á margar greinar innan hug- og 

félagsvísinda. Hann hefur sett fram nokkrar skilgreiningar á orðræðu og í verkum 

hans hefur hann rætt um það á mismunandi hátt. Foucault telur að orðræðan sé 

skapandi í eðli sínu, að fyrirbæri verði til í orðræðunni og séu tengd félags- og 

sögulegum þáttum (Kristín Björnsdóttir, 2003).  

Rannsakendur sem velja orðræðugreiningu sem aðferð þurfa að skilgreina 

hugtakið orðræða vel og þekkja þau rök sem sérkenni orðræðunnar ganga út frá. 

Einnig þarf að skilgreina og túlka textann sem nota skal. Í orðræðugreiningu er 

leitast eftir að kanna hvernig hlutir eru settir fram. Orðræðan er ekki bara orð á 

blaði eða úr munni heldur einnig óyrtar hugmyndir eða athafnir sem ekki tíðkast að 

vefengja. Þannig eru þagnir til að mynda mikilvægur þáttur í orðræðugreiningu 

ásamt því hvað er skrifað, hvar er það skrifað og um hvað er ekki skrifað (Ingólfur 
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Ásgeir Jóhannesson, 2006). Leitast er einnig við að glöggva sig á hvernig hlutir 

verða til í frásögn einstaklinga eða umræðu og hvað er sagt og hvað er ekki sagt og 

hvort hlutir séu viðeigandi eða ekki. Frásagnir einstaklinga eða athafnir eru 

skoðaðir í ljósi sögulegra, menningarlegrar og félagslegra hefða og venja sem eru 

ríkjandi hverju sinni (Allen og Hardin, 2001). Ekki er verið að leitast við í 

orðræðugreiningu að lýsa reynslu, skilningi eða upplifun einstaklinga, heldur 

hvernig hann mótast af þeirri orðræðu sem hann þekkir og reynir að hafa áhrif á 

(Kristín Björnsdóttir, 2003).  

Tungumálið. 

Sameiginlegt er með rannsakendunum sem beita orðræðugreiningu að þeir líta á 

tungumálið sem lykilþátt í greiningu á sjálfskilningi einstaklinga og félagslegum 

raunveruleika. Því beina þeir sjónum sínum á möguleikann sem felst í tungumálinu 

og tjáningu (Kristín Björnsdóttir, 2003). Tungumálið og félagsleg mótun verður til í 

gegnum endurtekningar við vissar aðstæður eða atferli og hlutverk okkar og atferli 

endurspeglast í gegnum tungumálið. Þess vegna skiptir kyn og kynþáttur máli, þar 

sem við temjum okkur tungumálið í gegnum þætti sem móta okkur (Allen og 

Hardin, 2001). 

Valdið. 

Foucault kom með hið veigamikla hugtak vald inn í fræðilegu umræðuna. Hann 

hafnar þeirri hugmynd að með valdi felist jafnan yfirráð, þó að sannarlega er það 

oft svo. Völd eru fremur reikul í skilningi Foucault. Í samfélaginu flæðir valdið og á 

ýmsum stöðum er ekki hægt að greina hver valdhafinn er. Valdasambönd eru 

jákvæð og þýðingarmikil, þau eru skilyrði sköpunar og atburða og forsenda þess að 

samfélagið gangi. Með þessari skilgreiningu á völdum merkir það að þær tilraunir 

sem gerðar eru til þess að finna þann sem býr yfir valdi eru ekki marktækar í eðli 

sínu. Aftur á móti má kanna tengsl valds og hvernig mismunandi hópar og 

einstaklingar móta tengslin. Þessi skilgreining á valdi sem um ræðir á við 

nútímasamfélag og í slíkum samfélögum eru allir þegnar þess virkir þátttakendur í 

mótun aðstæðna í raun (Kristín Björnsdóttir, 2003; Foucault, 1980). 
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2.2 Gagnasöfnun 

Aflað var rannsóknargagna í gegnum leitarvél Morgunblaðsins og Fréttblaðsins. 

Leitarvél Morgunblaðsins hefur að geyma allar greinar prentmiðilsins frá árinu 

1986 til dagsins í dag. Þar er hægt að notast við tvenns konar aðferðir við leit. Í 

fyrsta lagi er hægt að nota efnisleit, þar sem slegnar eru inn leitarforsendur 

(efnislýsing) sem leitarvélin notar við leit í safninu. Nota má venjulegt málfar við 

leitina og raðast niðurstöðurnar eftir vægi (Morgunblaðið, e.d.-a). Í öðru lagi er 

hægt að velja orðaleit, þar er hægt að skilgreina hvernig leitarvélin á að meðhöndla 

fleiri en eitt orð í leitarreitnum. Ef til dæmis nöfnin barnavernd og úrræði eru slegin 

inn í leitarsvæðið og forsendan „öll orðin“ er virk, þá verður leitað að öllum 

greinum þar sem þessi nöfn koma bæði fyrir. Ef kosturinn "eitt orðanna" er virkur 

verður leitað að öllum greinum þar sem að minnsta kosti annað hvort orðanna 

kemur fyrir. Ef valkosturinn „orðin saman“ er virkur verður leitað að greinum þar 

sem bæði orðin standa saman innan setningar (Morgunblaðið, e.d.-b.) 

Leitarvélin leitar innan allra flokka blaðsins, eins og innlent, erlent, aðsent, 

Lesbók svo eitthvað sé nefnt. Í þessari rannsókn var leitað innan alla flokkanna. 

Leitarvélin leitar sjálfkrafa eitt ár aftur í tímann, en hægt er að tilgreina leitarsvið 

eftir árum og mánuðum sem og vægi greina. Eftir að orð hefur verið slegið inn 

birtast niðurstöður í lista, sem raðað er eftir vægi og dagsetningu. Hægt er að fletta 

á milli greina ef fundnar greinar eru fleiri en sá greinafjöldi sem valinn er, en hægt 

er að biðja um allt að 100 birtar greinar í einu (Morgunblaðið, e.d.-a). 

Við leit í gagnasafni Fréttablaðsins er orðið slegið í „leit“ og birtast 

niðurstöðurnar í flokkum eins og Fréttablaðið, fréttir, viðskipti, íþróttir, lífið og 

umræðan. Hægt er að skorða leitina við Fréttblaðið, og leita því ekki á vísir.is um 

leið og leitað er. Niðurstöður birtast einnig eftir árum, ef valið er visst ár birtast 

niðurstöður einnig í mánuðum. Þegar niðurstöður leitar hafa verið birtar er hægt 

að velja um að fá þær eftir aldri eða vægi. Leitarvél Fréttblaðsins nær aftur til 

ársins 2006 (Vísir, e.d.). Leitarniðurstöður beggja blaðanna voru sambærilegar 

hvað varðar leitarniðurstöður eftir atriðaorðalista. Þó komu talsvert fleiri 

niðurstöður úr gagnasafni Morgunblaðsins. 
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Við gagnasöfnun var ákveðið að búa til atriðaorðalista yfir þau orð sem nota átti 

við leit á blaðagreinum í gagnasöfnum fréttablaðanna. Hér fyrir neðan má sjá 

orðin: 

 Barnavernd 

 Barnaverndarnefnd 

 Barnaverndaryfirvöld 

 Barnaverndarstofa 

 Barnaverndarmál 

 Barnaverndarstarfsmenn 

 

Orðin voru bæði slegin inn í leit ein og sér, ásamt því að kanna hvort fleiri 

niðurstöður skiluðu sér ef önnur orð er snerta starfssemi barnaverndar voru einnig 

sett með í leitina. Það skilaði ekki fleiri leitarniðurstöðum eða greinum sem vörðuð 

beint starfshætti barnaverndar. Fjöldi greina kom í leitarniðurstöður 

gagnasafnanna. Eftir að hafa lesið og skoðað þær greinar sem skiluðu sér í 

leitarniðustöður eftir að hafa leitað eftir orðunum sex, þá voru 291 grein sem 

fjölluðu með beinum hætti um starfshætti barnaverndar. 

Rannsóknargögn af spjallþráðum voru fengin af spjallsvæðinu ER.is sem er á 

vefsvæðinu Bland.is sem áður hét Barnaland. Barnaland hefur lengi verið með 

vinsælustu vefum landsins. Árið 2004 hlaut hann íslensku vefverðlaunin sem besti 

afþreyingarvefurinn. Á barnalandi er lögð áhersla á upplýsingar fyrir verðandi og 

nýbakaða foreldra sem eru að stíga sín fyrstu skref í foreldrahlutverkinu. Er þar að 

finna upplýsingar um allt milli himins og jarðar sem viðkemur foreldrahlutverkinu, 

ásamt líflegu umræðuhorni eins og ER.is, þar sem einstaklingar geta rætt allt það 

sem brennur á þeim (Bland, e.d.). Í rannsókninni var ákveðið að skoða 10 

spjallþræði inn á umræðuborðinu ER.is á tímabilinu 2009-2010.  

Við gagnaöflun á netinu var stuðst við sama atriðaorðalista sem nýttur var við 

gagnaöflun fréttablaðanna. Þegar orð er slegið í leitarvél Bland.is birtast 

niðurstöður eftir vikum, mánuðum og eldra. Ákveðið var að velja spjallþræði, þar 

sem lengri umræður höfðu skapast um starfshætti barnaverndar. Eitt af því sem 

ber að varast eru svokölluð internettröll eða togarar. Þar eru á ferðinni 
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einstaklingar sem blanda sér í umræður og kasta fram fullyrðingum eða stofna 

þræði til þess eins að kalla fram reiði og ofsafengin viðbrögð annarra (Wikipedia, 

e.d.). Umræðuþræðirnir voru því valdir með það til hliðsjónar, að um raunveruleg 

skoðanaskipti væri að ræða í spjallþráðunum. 

2.3 Greining gagna 

Greinarnar sem komu upp eftir leit atriðaorðalistans voru lesnar af rannsakendum 

á ítarlegan og hlutlausan hátt. Við lestur greinanna var kannað hvaða meginþemu 

endurspegluðu greinarnar. Einnig var greinunum skipt eftir viðmælendum, árum og 

efnisþáttum, ásamt því að flokka greinarnar eftir því hvar þær birtust í blöðunum. 

Eftir lestur greinanna kom í ljós á áberandi hátt umfjöllun um viss mál. Var því 

ákveðið að flokka eftir þeim málum sem fengu hvað mesta umfjöllun í 

fjölmiðlunum á árunum 2005-2010. Við greiningu gagna netmiðils voru þeir tíu 

spjallþræðir sem valdir voru frá tímabilinu 2009-2010 lesnir yfir til þess að kanna 

hvar megináherslur orðræðunnar lágu. 

2.4 Réttmæti 

Í orðræðugreiningu gilda ekki sömu lögmál þegar skoðaður er áreiðanleiki og 

réttmæti rannsókna. Markmið rannsókna sem byggðar eru á orðræðugreiningu og 

eigindlegum rannsóknum eru ekki að lýsa umheiminum líkt og hann er, heldur að 

setja fram tillögur um hvernig hægt sé að skilja hann. Réttmætið er því skilgreint á 

þann hátt hvernig rannsakandi nær trúverðugleika og sannfærni í vinnubrögðum. 

Einnig hvort að forsendur sem rannsakandi gefur sér eru skýrar og hvort hann geri 

næga grein fyrir viðfangsefninu til þess að lesandi geti áttað sig á röksemdarfærslu 

hans. Auk þess hvort hann komi með dæmi máli sínu til stuðning (Kristín 

Björnsdóttir, 2003). Má því segja að réttmætið felist í því á hvaða hátt 

rannsakandinn nær að mæla það sem hann ætlar að mæla. Í eigindlegum 

rannsóknum er ekki markmiðið að sannreyna kenningar og því er erfitt að alhæfa 

niðurstöður. Orðræðugreining er túlkun og niðurstöður rannsakandans eru háðar 

huglægu mati hans og því er lítið alhæfingargildi (Kvale og Brinkmann, 2009). 
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2.5 Afstaða og sjónarhorn rannsakenda og takmarkanir 
rannsóknarinnar 

Báðir rannsakendur eru nemendur í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Þar af 

leiðandi hafa þeir vissa grunnþekkingu á þeim félagslegum vandkvæðum sem finna 

má í samfélaginu og afleiðingum þeirra. Einnig hafa rannsakendur öðlast kunnáttu 

um margbreytileika lífsins og mannsins og færni til þess að horfa á aðstæður eða 

umhverfi út frá ólíkum sjónarhornum. Rannsakendur hafa einnig þekkingu á 

starfssemi barnaverndar, bæði fræðilegri undirstöðu starfsins, ásamt því að hafa 

starfað sem persónulegir ráðgjafar og sinnt tilsjónarverkefnum í 

barnaverndarmálum. Það gefur auga leið að sú þekking og reynsla getur haft áhrif 

á hvaða hátt rannsakendur nálguðust gögnin og unnu úr þeim. Þrátt fyrir það voru 

rannsakendur vel meðvitaðir um áhrif þess sem talið er upp hér að ofan og lögðu 

sig því fram við að viðhalda hlutleysi sínu á sem bestan hátt. 

3 Niðurstöður 

3.1 Fortíðardraugar varpa skugga á barnverndarstarf fyrr og nú  

Árið 2007 litu dagsins ljós fjölmiðlafrásagnir einstaklinga sem vistaðir höfðu verið á 

uppeldisstofnunum á vegum ríkisins. Höfðu frásagnir þeirra að geyma lýsingar á illri 

meðferð og ofbeldi á meðan dvöl þeirra stóð á uppeldisstofnunum. Umræðan um 

„Breiðavíkurdrengina“, „Kumbaravogsbörnin“ og fyrir þann tíma, sagan um „Gula 

húsið“ í Hafnarfirðinum heltók íslensku þjóðina og sáust ósjaldan fréttir eða 

umræða um málin á síðum blaðanna. Ólík sjónarmið einkenndu orðræðuna og 

margar spurningar og álit vöknuðu upp hjá almenningi. 

Barnaverndarfólkið: „Ég gerði þessu fólki ekki neitt „. 

Orðræðan um starfssemi barnaverndar fyrr á tímum var gagnrýnd af þeim sem 

barnaverndarnefndir höfðu haft afskipti af sem og ættingjum þeirra. Frásagnir er 

einkenndust af sárri reynslu af barnaverndaryfirvöldum, úrræðulitlu samfélagi og 

umfjöllun um hvernig fjölskyldum var sundrað og börn tekin frá foreldrum sínum 

vegna skorts á stuðningi. Frásögn móður sem birtist í grein Morgunblaðsins; Ég 

gerði þessu fólki ekkert, vakti upp hörð viðbrögð samfélagsins. Móðirin lýsir reynslu 

sinni þannig: 
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Strákarnir mínir voru ósköp venjulegir, hreint ekkert uppvöðslusamari en aðrir 

drengir á þeirra reiki. En Konni kynntist öðrum strákum og þeir fóru að stela 

úr búðum. Ég komst að þessu og bað hann að hætta þessu og ég vissi ekki 

betur en hann hefði gert það. Allt í einu kom fólk í barnaverndarnefnd 

Hafnafjarða inn á heimili mitt og sagðist ætla að senda drenginn í Breiðuvík og 

gerði það (Ég gerði þessu fólki ekkert, 2007). 

Bersýnilega kemur í ljós við lestur greina að viðmælendum og þeir einstaklingar 

sem rituðu opin bréf til blaðanna fannst kerfið hafa sýnt „valdníðslu“ og brotið á 

mannréttindum þeirra barna sem send voru á vistheimilin. Réttarstaða barnanna 

var engin og réttarstaða foreldranna gagnvart „kerfinu“ var fjarlæg og veik. Í grein 

Guðrúnar Sverrisdóttur (2007) Kumbaravogsbörnin er lýst sögu tveggja 

frændsystkina. Er þar fjallað um þá brotnu sögu foreldranna sem varð til þess að 

börnin voru vistuð á „fjölskylduheimili“ á vegum ríkisins. „Engan óraði fyrir því að 

þau yrðu þarna næstu tíu árin“. Jafnframt segir í greininni: 

Úrræði voru ekki mörg á þessum árum. Stuðningur kerfisins við „brotin“ 

heimili var afskaplega fálmkenndur og ófaglegur. Börnin voru miskunnarlaust 

tekin af foreldrum og systkinum sundrað, úrræðin þeim til stuðnings voru lítil 

sem engin (Guðrún Sverrisdóttur, 2007). 

Upplifun einstaklinga virðist vera sú að barnavernd hafi á þessum árum verið með 

„valdníðslu“ og „ofsóknir“. Fólk virtist ekki skilja af hverju verið væri að taka börnin 

frá þeim og erfitt hefur verið að fyrirgefa þær aðfarir sem barnaverndaryfirvöld 

gerðu að einkalífi fólks. Reiðin hafði búið um sig hjá fólki gagnvart opinbera 

„kerfinu“ og fannst þeim þetta mikið „óréttlæti“. Móðirin segir í grein sinni 

„Barnaverndarnefnd tók af mér barnið mitt ... ég gerði þessu fólki ekkert ... ég hef 

alltaf verið reglumanneskja...“ (Ég gerði þessu fólki ekkert, 2007). 

Orðræðan varpaði einnig ljósi á baráttu mæðra til þess að fá börn sín aftur og 

þeim gylliboðum sem börnunum var lofað við komuna á heimilin. Jafnframt segir í 

grein móðurinnar: „Loksins þegar honum var skilað, eftir rösklega eitt og hálf ár þá 

var hann skinnhoraður og skemmdur á sálinni ...“ Samkvæmt orðræðunni brugðust 

margir börnunum: 
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Mistökin voru margþætt. Foreldrarnir, sem fyrst og fremst báru ábyrgð á 

velverð barna sinna, brugðust þeim að sökum vanmáttar og veikleika. 

Fósturforeldrarnir brugðust hugsjóninni.... Barnaverndarráð sem hafði 

vistunarmál og örlög barna og fjölskyldna í hendi sér, brást skjólstæðingum 

sínum. Barnavernd stóð hvorki undir nafni né eftirlitsskyldu (Guðrún 

Sverrisdóttur, 2007). 

Einnig var fjallað um hversu mikinn skaða börnin hefðu hlotið af vistinni og hvað 

eftirlitsleysi barnaverndarnefndar hefði kostað þau. Hvaða áhrif atburðirnir hefðu 

haft á lífsbraut einstaklinganna „einstaklingum til góðs eða ills-gæfu eða glötunar“. 

Orðræðan bar það með sér að atburðirnir yrðu seint eða aldrei fyrirgefnir. Móðirin 

segir að lokum: „Það sem þetta barnaverndarfólk gerði drengnum, mér og 

fjölskyldunni mun ég aldrei fyrirgefa, ekki heldur hinum megin“ (Ég gerði þessu 

fólki ekkert, 2007). 

„Það átti að bjarga okkur“ 

Frásagnir einstaklinga sem vistaðir höfðu verið á heimilum eða stofnunum á vegum 

hins opinbera voru ólíkar. Orðræðan bar þess merki að um var að ræða ólíkar 

upplifanir af vistinni sem og áliti á hlutverki hins opinbera. Sumir lýsa dvöl sinni á 

ópersónulegum ríkisstofnunum í Reykjavík fram að þeim tíma er þau fengu að fara 

til dvalar á Kumbaravog. „... þar var andinn allur annar. Þar eignaðist ég strax 

fjölskyldu og alvöru heimili“ (Pétur Ragnar Sveinsson, 2007). Aðrir lýstu dvöl sinni á 

vistunarheimilunum eins og Breiðuvík sem „helvíti“ og sáu ekki að sú ráðstöfun 

barnaverndaryfirvalda í málefnum barnanna hefði verið fagleg. Framganga 

barnaverndaryfirvalda var gagnrýnd og sögð hafa „rænt“ þau undirstöðum 

barnaskólamenntunar og afskipti þeirra valdið þeim „niðurlægingu“. Í sömu grein 

og móðir tjáir sig um reynslu sína af barnaverndarnefndinni (Ég gerði þessu fólki 

ekkert, 2007) segir sonur hennar sögu sína einnig. Þar segir:  

Mér finnst að þetta fólk ætti að skammast sín. Það hefur eyðilagt mikið fyrir 

mér og bræðrum mínum og hryggt móður mína og sært djúpt. Vegna afskipta 

þessa fólks fór ég á mis við undirstöðu í barnaskólamenntun .... við bræðurnir 

höfðum lélegt sjálfsmat og vantreystum okkur vegna þeirrar niðurlægingar 
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sem afskipti barnaverndarnefndar Hafnafjarðar höfðu kallað yfir okkur að 

ósekju. 

Í greininni Góð ár á Kumbaravogi lýsir kona ánægjulegri dvöl sinni þar sem barn: 

„Það var alltaf líf og fjör á Kumbaravogi og margar hefðir sköpuðust“ (Sigurborg 

Ólafsdóttir, 2007). Fleiri lýsa ánægju sinni af dvölinni á Kumbaravogi „... sum okkar 

hefðum sennilega aldrei fengið að kynnast öðru en ópersónulegum stofnununum 

ef ekki hefði verið fyrir Kumbaravog ... “(Pétur Ragnar Sveinsson, 2007).  

Annar segir í grein sinni: „Mín upplifun af Kumbaravogi var líkamlegt, sálarlegt 

og kynferðislegt ofbeldi ásamt vinnuþrælkun“ (Elvar Jakobsson, 2008).  

Eins og sést á orðræðunni, þá hefur hún að geyma ólík sjónarmið og reynslu. Sumir 

hverjir voru þakklátir fyrir að hafa fengið tækifæri til þess að alast upp á „heimili“, á 

meðan aðrir veltu fyrir sér hvaða starfi barnaverndarnefnd var að sinna. 

Einstaklingur sem vistaður var á Breiðuvík ritar eftirfarandi orð:  

Og mér finnst undarlegt til þess að hugsa að meðan barnaverndarnefndin var 

önnum kafin við að skipta sér af heimilum okkar, þar sem hvorki var 

drykkjuskapur, ofbeldi né kynferðisleg misbeiting, þá gerði þessi sama nefnd 

ekkert til að hjálpa [ungri stúlku] og systrum hennar, sem fjöldi fólks vissi að 

voru misnotaðar og höfðu reynt að gera aðvart um (Ég gerði þessu fólki 

ekkert, 2007). 

Flestir þeirra fullorðnu einstaklinga sem stigu fram í umræðuna um 

vistunarheimilin á vegum hins opinbera fannst yfirvöld hafa „brugðist“. Önnur mál 

er komu til kasta fjölmiðla vörpuðu einnig skugga á barnaverndarstarf hér áður 

fyrr. Í grein eftir Bergþóru Njálu Guðmundsdóttir (2005) sem birtist í 

Morgunblaðinu; Skömmin er ekki mín, er sögð saga ungrar konu sem hafði sætt 

ofbeldi stærsta hluta barnæsku sinnar ásamt systrum sínum. Þar lýsir hún erfiðari 

reynslu sinni af ofbeldi og aðgerðarleysi þeirra sem hefðu átt að „bjarga“ þeim. 

„Barnaverndaryfirvöld og félagsmálayfirvöld höfðu afskipti af þessu heimili í öll 

þessi ár, þau komu heim og athuguðu aðstæður en það talaði ekki nokkur 

manneskja við mig“ segir konan. „... ég var náttúrlega fegin því að í okkar heimi 

voru yfirvöld óvinir okkar en mikið hefði ég samt viljað að einhver hefði spurt mig“ 

(Bergþóra Njála Guðmundsdóttir, 2005).  
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Segja má að sjónarmiðin varpi ólíkri sýn á barnaverndarstarfsemina hér áður fyrr. 

Helstu sjónarmiðin sem endurspegluðu umræðuna í fjölmiðlum voru að starfssemi 

barnaverndar hefðu verið af hinu góða, þar sem börnum sem höfðu búið við 

ópersónulegt umhverfi og rótleysi og var komið fyrir á „heimilum“ sem gáfu þeim 

tækifæri til þess að vaxa og dafna í barnæsku sinni og hlutu um leið ást og 

umhyggju þeirra sem komu að uppeldi þeirra. Annað sjónarmið kemur sem 

andstæða við það sem fjallað var um hér á undan. Að barnaverndarnefnd hafi farið 

með offorsi og tekið börn frá fjölskyldum sínum og komið þeim fyrir á heimilum, 

þar sem þeirra beið slæm vistun sem einkenndist af ofbeldi, misnotkun og 

einangrun. Börnum sem bjuggu hjá einstæðum mæðrum eða fátækum fjölskyldum 

sem frekar hefðu þurft á stuðningi að halda frekar en að taka börnin burt í vistun. 

Að lokum er það sjónarmið að hið opinbera kerfi, almenningur og 

barnaverndarnefnd hafi lokað augunum fyrir grófu ofbeldi sem viðgekkst í mörg ár, 

þrátt fyrir reglulegt eftirlit með heimilinu af hálfu barnaverndar í mörg ár. Ekkert 

var gert til þess að koma börnunum til bjargar, þrátt fyrir að margar 

viðvörunarbjöllur hringdu. Að lokum segir í grein Bergþóru Njálu (2005): „Ennþá 

erum við að lesa í fjölmiðlum um mál sem hafa klúðrast.“ Viðmælandinn telur lítið 

hafa breyst í þessum málum: 

Þekkingin er orðin miklu meiri en ennþá veigrar fólk sér við að taka upp símtól 

og tilkynna um grun um illa meðferð á börnum. Kannski fæla alls kyns 

Grýlusögur um börn sem eru tekin grátandi úr faðmi foreldra sinna fólk frá 

því. Staðreyndin er hins vegar sú að fólki ber lagaleg skylda til þess að láta 

vita.  

Einstaklingarnir sem stigu fram horfðu einnig til samtímans og sögðu það mikilvægt 

að gera upp fortíðina og læra af þeim mistökum sem áttu sér stað í störfum 

barnaverndarnefnda og biðla til þess að sagan endurtæki sig ekki. Skorað var á 

íslensku ríkisstjórnina að viðurkenna að þeir sem áttu að sjá um barnaverndarmál á 

þessum tíma hafi „brugðist börnunum“. Í grein Rósu Ólafar Ólafíudóttur (2007) 

segir: 
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Ennþá daginn í dag er fjöldinn allur af börnum í þeirri aðstöðu að geta ekki 

dvalið heima hjá sér, því sé nauðsynlegt að stigið sé með gætni, virðingu og 

kærleika til jarðar þegar mál þeirra koma inn á borð barnaverndaryfirvalda.  

Fagstéttin og orðræða samtímans. 

Í kjölfar umræðnanna um slæma meðferð barna hér á árum áður, er vörpuðu 

skugga á störf barnaverndarnefnda og þau úrræði og starfshætti er tíðkuðust í þá 

daga, stigu fagstéttir fram sem og aðrir sem vildi blanda sér í orðræðuna með ólík 

sjónarmið. Sjónarmið eins og þau að horfa verði á hlutina í sögulegu samhengi og 

þá í þær hefðir sem tíðkuðust í þá daga kom bersýnilega í ljós. Í grein eftir Elvu 

Björk Sverrisdóttur (2005), sem ber heitið Samfélagið orðið upplýstara og opnara, 

er talað við nokkra fulltrúa félagsmálayfirvalda. Þar koma fram þau sjónarmið að 

samfélagið í dag sé mun opnara og upplýstara en áður. Einnig segir að „það er ekki 

með sama hætti einkamál hvers og eins hvernig málum er skipað á heimilum og 

hvernig börnum líður“. Fjallað var um að umræðan í þjóðfélaginu hefði aukist og 

þekking sömuleiðis. Forstjóri Barnaverndarstofu segir í sömu grein að hér á árum 

áður hafi Íslands, eins og önnur lönd, verið í „fullkominni afneitun“ um að 

vandamál á borð við kynferðislega misnotkun á börnum ættu sér stað. Hann bendir 

á að „í dag er það eitt af grundvallaratriðum í þessari vinnu að virða börnin sem 

sjálfstæða einstaklinga, hlusta á þau og síðar en ekki síst að trúa þeim“.  

Í orðræðu fagstétta mátti sjá að mikilvægt er að lærdómurinn sé nýttur til þess 

að gera upp fortíðina á vandaðan hátt. Í grein eftir Steinþór Guðbjartsson (2007) er 

rætt við félagsmálastjóra Hafnafjarðarbæjar og forstjóra Barnaverndarstofu. Fram 

kemur í greininni að umræðan um vistheimilin lýsi vel því ástandi í 

barnaverndarmálum eftir seinni heimstyrjöldina. Forstjóri Barnaverndarstofu segir 

að „mörg börn hafi átt við að stríða mjög erfið uppvaxtarskilyrði og margar mæður 

þurft að vinna langan vinnudag til þess að framfleyta börnum sínum. Oftar en ekki 

hafi yfirvöld gripið inn í, með réttu eða röngu“. Félagsmálastjóri Hafnarfjarðar segir 

í sömu grein að ýmislegt hafi gerst í Breiðuvík sem sé „óréttlætanlegt“. Fólk vilji 

svör en löggjöfin setji mönnum skorðum og því ríki varfærni.  
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Önnur sjónarmið er vörpuðu ljósi á umræðuna voru þau hvort „Breiðuvík okkar 

tíma“ væri að finna í samtímanum. Í kjölfar umræðnanna vöknuðu upp spurningar 

hjá almenningi. Í ritstjórnargrein Morgunblaðsins er þessum spurningum velt upp:  

 „Er eitthvað þessu líkt að gerast í okkar samtíma? Eru einhvers staðar 

opinberar nefndir og ráð, sem eiga að fylgjast með því, sem gert er á þeirra 

ábyrgð án þess að fylgjast með því? [...] Er einhvers staðar ríkjandi viðhorf í 

okkar samtíma, sem valda því að einhvers staðar er til Breiðavík okkar tíma?“ 

(Breiðavík okkar tíma, 2007). 

Í kjölfar umræðnanna reynir fagstéttin að varpa ljósi á það að stofnanir samtímans 

ætlaðar börnum eigi lítið sameiginlegt með stofnunum eins og Breiðuvík. Einnig er 

reynt að varpa ljósi á það álag sem verður til á starfsmenn barnaverndar í kjölfar 

umræðnanna á vistheimilunum og að ekki sé ástæða til þess að vantreysta þeim 

úrræðum sem boði er í dag. Í grein sem birtist í Fréttablaðinu segir að „foreldrar 

geti alveg treyst því að börnum þeirra er ekki hætta búin inni á þessum stofnunum 

í dag og mikil vinna er lögð í velferð þeirra“ (Breiðavíkurnefnd lítur til samtímans, 

2008). 

Aðrir taka upp hanskann fyrir „barnaverndarkerfið“ og segja starfið ekki 

öfundsvert. Í grein Ingibjargar Einarsdóttur (2005), sem kom í kjölfar greinar sem 

birtist í tímariti Morgunblaðsins 9. október sama ár og bar yfirskriftina Skömmin er 

ekki mín, segir Ingibjörg frá reynslu sinni af „barnaverndarkerfinu“ og að þar 

„reynir fólk að vanda til verka og reynir að koma fram af mikilli virðingu gagnvart 

öllum aðilum eins og hægt er í slíkum málum“. Jafnframt segir Ingibjörg í grein 

sinni: 

Auðvitað hef ég líka orðið vitni að mjög óvæginni gagnrýni á yfirvöld. Jafnvel 

frá fólki sem hefur komið að umönnun varnarlausra barna sem hafa greinilega 

orðið fyrir slæmri meðferð. Fólk sem vinnur slík störf er ekki öfundsvert, þessi 

mál snúast jú um mannlega harmleiki og tilfinningar margra, en sem betur fer 

er ennþá til fólk sem lætur velferð skjólstæðinganna ganga fyrir byrðinni og 

höggunum af óvæginni gagnrýni. 
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Fjölmargir stigu fram og gagnrýndu þátt fjölmiðla í umfjöllun sinni á málum 

vistunarheimilanna. Í grein eftir Kristján Friðbergsson (2007) segir höfundur að 

fjallað sé um „fjölskylduheimilið“ Kumbaravog af ósanngirni og hlutdrægni. Fannst 

honum skorta að fjölmiðlar sýndu fleiri hliðar á starfsemi heimilisins og þá 

ánægjulegu upplifun sem sumir hverju hefðu lýst í fjölmiðlum. Sama sjónarmið 

kemur fram í grein Kristjáns Guðmundssonar (2007). Þar segir Kristján að „hið 

fjórða vald í íslensku samfélagi, það er „fjölmiðlavaldið“, hefur hafið sína helreið í 

íslensku réttarveldi“. Líkir Kristján meðferðinni á máli Breiðavíkur að hálfu 

fréttamanna við áróðursmálaráðherra Þýskalands á tímum nasista. Að mati 

Kristjáns bera fjölmiðlar fram einhliða frásagnir manna sem sendir voru á 

fyrirnefnd heimili.  

 Í grein Önnu Kristínar Jónsdóttir (2007) veltir hún því fyrir sér hvenær komið sé 

nóg af umfjöllun um eins viðkvæm mál eins og vistunarheimilin. Ekki síður að 

nærgætni verði að sýna þegar fólk er nafngreint sem fallið er frá og getur því ekki 

varið sig fyrir ásökunum. Mikilvægt er að átta sig á því hvenær sé komið nóg og 

hvenær tilfinningar fólks séu bornar á torg án þess að það þjóni nokkrum tilgangi.  

Samantekt. 

Umfjöllun fjölmiðla um vistheimilin á vegum ríkisins spannaði yfir öll fimm árin sem 

skoðuð voru. Fagstéttir stigu fram í kjölfar harmsagna einstaklinga, sem lýstu 

slæmri meðferð og upplifun sinni af vistheimilunum, og bentu á breytta tíma á 

meðan aðrir veltu fyrir sér af hverju þjóðin væri tilbúin nú að meðtaka 

„harmleikinn“ sem hafði átt sér stað, en ekki hér áður fyrr. Spurningar vöknuðu um 

hlutverk fjölmiðlanna og þá hvort þeir fjölluðu um atburðina af hlutlægni og 

virðingu eða með einhliða nálgun. Tilfinningarnar á bak við orðræðuna voru 

fjölbreyttar sem og sjónarmiðin og hagsmunir þeirra sem létu orð falla í 

fjölmiðlunum ólíkir. 

3.2 Barnavernd og fjölmiðlar 

Fjölmiðlar og einstök mál. 

Þegar fjallað er um einstök mál í fjölmiðlum, þá er oftast um að ræða ættingja 

barna sem stíga fram með harða gagnrýni á starfshætti barnaverndar. Þar er um 
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einhliða umfjöllun að ræða, þar sem sjónarmið fullorðinna birtast sem gagnrýni á 

störf barnaverndar. Við lestur greinanna kemur í ljós að sjónarhorn barns birtist 

nær aldrei nema í örfáum tilfellum og þá í umfjöllun um úrræði, þar sem unglingar 

tjá sig.  

Orðræðan um einstök mál getur vakið upp hörð viðbrögð hjá almenningi. Á 

árunum 2005-2010 stigu fram ættingjar í nokkrum málum sem voru til meðferðar 

hjá barnavernd til þess að vekja athygli á máli sínu. Von þeirra var sú að þróun 

málsins tæki aðra stefnu vegna ónægju þeirra með það hvernig unnið var að máli 

þeirra af hálfu barnaverndar. Aðrir stigu fram og gagnrýndu barnavernd fyrir 

vinnubrögð og starfshætti og þann farveg sem mál þeirra hafði hafnað í eða á 

hvaða hátt mál þeirra endað við vinnslu barnaverndar í máli þeirra.  

Í orðræðu ættingja barnanna verður vart við harðorðan málflutning. Var 

barnavernd sögð „lögníðingur barna“ og fara með „valdníðslu“. Í greininni 

Lögníðingar barna er lýst vinnubrögðum barnaverndarnefndar á eftirfarandi veg: 

Í máli þessu er lygin réttur valdsins en saklaust barnið þolandi þar sem barnið 

er réttlaust gert, hefur máttlitla talsmenn gagnvart valdsins misbeitingu og í 

reynd virðist sem barn sé nú ekki talið vera „maður“ (Ragnar Kristján 

Agnarsson, 2009). 

Þegar um var að ræða mál er vörðuðu til að mynda vistun barna utan heimilis kom 

það sjónarmið fram að börnum væri best borgið hjá sínum nánustu, að enginn gæti 

gefið þá ást og umhyggju sem nánustu ættingjar barnanna gætu veitt. Eftirfarandi 

orð bera það með sér:  

Börn þurfa á ást og umhyggju að halda sem enginn ókunnur getur veitt þeim, 

aðeins þeirra kynforeldrar og þeirra allra nánustu. Hvaða hvatir liggja að baki 

svona grimmdarverki? Það þarf hjarta úr steini til  að geta gert litlum börnum 

þetta (Erna Agnarsdóttir, 2009).  

Orðræða sumra þeirra er stigu fram í einstökum málum einkennist af biturri 

reynslu af barnavernd hér áður fyrr og vísa þá í reynslu sína tengda 

vistunarheimilunum eins og Kumbaravog. „Sagan endurtekur sig og valdið þvær sig 

nú sem fyrr og ekki spyrja lögníðingar barna að leikslokum“ er dæmi um þá 
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orðræðu sem birtist um einstök mál samtímans. Sumir lýstu reynslu sinni af því að 

vera sjálf tekin í burtu frá ástvinum sínum: 

Þennan söng þekki ég því miður, frá því ég var barn. Þar sem ég og yngri 

bróður minn vorum svipt foreldrum okkar, eldri bræðrum og slitin úr öllum 

tengslum við okkar ættingja (Erna Agnarsdóttir, 2009).  

Aðrir sem stigu fram í fjölmiðlum og gagnrýndu barnavernd sögðu hana 

„ábyrgðarlausa“ og hafa „brugðist“ skyldu sinni. Einnig að skortur væri á að 

starfsfólk barnaverndar kynnu barnaverndarlögin. Sumir litu á fjölmiðla í hlutverki 

bjargvættarins sem kom í veg fyrir að málið endaði á þann veg sem var gegn vilja 

ættingjanna. Einnig kom fram að í þá daga, þegar börnin voru send á vistheimilin, 

voru engir fjölmiðlar til þess að „grípa inn í aðstæður og hjálpa til“. 

Í orðræðunni um einstök mál varð einnig vart við að starfsfólk barnaverndar 

stigi fram og harmaði mistök sem urðu við vinnslu mála: 

Ég vil vera ærlegur með það að í einu þessara mála urðu einfaldlega hörmuleg 

mistök, að ég álít.... Mistökin voru að mínu viti þau að gripið var til 

þvingunaraðgerða, sem voru vafasamar í lagalegu tilliti, svo ekki sé meira 

sagt. [...] Ég get ekki tjáð mig um málið í heild heldur eingöngu þær aðgerðir, 

sem [barnavernd] greip til og ég hygg að hafi snert þjóðarsálina, ekki síst í ljósi 

umræðunnar um gömlu uppeldisstofnanirnar og starfsaðferðir á árum og 

ástandsins í samfélaginu eftir hrun (Karl Blöndal, 2009). 

Önnur sjónarmið komu fram og þá hvað varðaði úrræðaleysi í málum ungra 

afbrotamanna og vímuefnaneytenda. Mæður stigu fram í umræðunni og lýstu 

vonleysi sínu gagnvart „kerfinu“. Í greinunum Kerfið brást og Skilningsleysi innan 

kerfisins er æpandi komu þessi sjónarmið vel fram. Í greinunum kemur fram að 

baráttan við að fá úrræði fyrir börn sem villst hafa af beinu brautinni getur tekið 

mörg ár:  

„Tíminn skiptir svo miklu máli í þessu. Það verður að vera til úrræði fyrir börn 

sem lenda í þessum vandræðum“ (Skapti Hallgrímsson, 2005).  
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Önnur móðir lýstu ástandinu sem sorg sem bærist innra með henni og ekki sé hægt 

að bjóða samborgurum upp á þessar aðstæður „allur bæjarhlutinn er á heljarþröm 

út af nokkrum litlum gaurum“. Lögreglan kemur einnig fram og segist „moka 

stöðugt í botnlausa tunnu“. Vegna skorts á varanlegum lausnum séu þeir að eltast 

við sömu drengina aftur og aftur. Einnig benda þeir á að eitt það erfiðasta við málin 

sé þegar ekki ríkir samvinna á milli foreldra ungra afbrotamanna og barnaverndar. 

Þá „virðist sem fólk, sem sinnir barnaverndarmálum, treysti sér hreinlega ekki til 

þess að taka á málinu. Það missir móðinn“.  

Þó svo að orðræðan hafi einkennst af slæmri upplifun og gagnrýni á störf 

barnaverndar, þá varð einnig vart við jákvæða orðræðu um einstök mál. Sumir 

sögðu að fyrir „harðfylgni barnaverndar“ þá hafi börnin fengið þá aðstoð sem var 

þeim nauðsynleg. Einnig kom fram að aðstoð barnverndar hefði verið „ómetanleg“ 

í baráttu móður við að ná lífi sínu á réttan kjöl eftir vímuefnaneyslu.  

Áberandi var í orðræðunni er varðaði einstök mál að starfsfólk barnaverndar 

steig fram og „harmaði“ þá umfjöllun sem orðið hefði um einstök mál. Bent var á 

að erfitt væri að koma réttum upplýsingum á framfæri vegna trúnaðar um 

málsatvik og jákvæð umræða um barnavernd væri sjaldgæf. 

Barnavernd og þagnarskyldan. 

Eins og kemur fram hér að ofan, þá stíga barnaverndarstarfsmenn iðulega fram og 

harma umfjöllun um einstök mál. Nokkur sjónarmið einkenndu orðræðu 

starfsmanna barnaverndar og þær erfiðu aðstæður sem þeir eru settir í með 

fjölmiðlaumfjöllun og þá sérstaklega er varðar einstök mál. Ríkjandi sjónarmið 

starfsmanna er þagnarskyldan og mikilvægi þess að vernda hagsmuni barns. Barn 

getur ekki gefið upplýst samþykki og réttur þeirra sem koma að vinnslu 

barnaverndarmála er enginn til þess að gera líf barnanna að „opinni bók“ á síðum 

blaðanna: 

Þegar fjölmiðlar birta viðkvæmar upplýsingar um málsatvik virðast þeir 

gleyma að þau snerta börn sem eiga framtíðina fyrir sér. Umfjöllun fjölmiðla 

getur fylgt börnunum, sem ekki geta borið hönd fyrir höfði sér, um ókomna 

tíð (Rannveig Einarsdóttir, 2009). 
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 Barnaverndarstarfsmenn benda á að sjaldan sé fjölmiðlaumfjöllunin sanngjörn 

hvað varðar störf barnaverndar og einkennist af „vanþekkingu“ og 

„upphrópunum“. Í orðræðu starfsmanna barnaverndar kemur fram að oft þarf að 

taka þungbærar ákvarðanir eins og að leggja það til að barn sé tekið af foreldrum 

sínum. Álit almennings er oftast það að annað hvort fari barnaverndin „offari“ og 

barnið sé fjarlægt að „ósekju“ eða að mistök hafi átt sér stað og barn ekki fjarlægt: 

Barnaverndarstarfsmenn og starfsmenn þeirra gera sem sagt alltaf mistök 

sama hvaða ákvörðun er tekin. Augljóst er að slík gagnrýni er hvorki 

málefnaleg eða sanngjörn. ... Þegar til greina kemur að taka barn af foreldum 

eru engir góðir kostir til, það er vont að taka barnið og það er vont að gera 

það ekki (Rannveig Einarsdóttir, 2009). 

Í orðræðunni kom fram að umfjöllun fjölmiðla um barnaverndarmál og starfshætti 

barnaverndar gangi oft á tíðum of langt. Krafa þjóðfélagsins um gagnsæi sé 

réttmæt en staða barnaverndar sé sérstök og frábrugðin öðrum stofnunum. 

Mikilvægt sé að stofnanir búi yfir trausti almennings en einnig þarf að skapa traust 

þeirra skjólstæðinga sem leita til stofnunarinnar. Af orðræðunni að dæma má segja 

að sá línudans sem starfsmenn þurfa að stíga á milli þess að skapa trausta stofnun 

með gagnsæi og trausts til almennings og um leið að vernda hagsmuni einstaklinga 

og barna getur verið þeim erfiður. Með öðrum orðum má dæma af orðræðunni að 

starfsmenn barnaverndar séu málaðir út í horn af fjölmiðlum. Getur það valdið því 

að starfsmenn veigri sér við því og í raun forðist að stíga fram í umræðuna vegna 

óöryggis og haldi sig því til hlés. Eftirfarandi orðræða ber þessi merki að starfið sem 

slíkt er ekki talið öfundvert: 

Staðreyndin er sú að ef hlutirnir eru málaðir í jafn dökkum litum og raun ber 

vitni í fjölmiðlum er þess skammt að bíða að ekki fáist nokkur maður til þess 

að sinna þessum störfum og það getur einnig orðið til þess að þeir treysta sér 

ekki í erfiðar og nauðsynlegar aðgerðir. Það getur í sumum tilvikum kostað líf 

barna. Viljum við slíkt samfélag þar sem barnaverndarstarf er í molum vegna 

þess að fólk treystir sér ekki lengur til þess að koma nálægt því? (Egill 

Ólafsson, 2009-b). 



 

40 

Eins og komið var inn á hér fyrir ofan, þá var þagnarskyldan rauði þráðurinn í 

orðræðu starfsmanna barnaverndar. Lögð var mikil áhersla á í orðræðunni að 

fjölmiðlar yrðu að gera sér grein fyrir mikilvægi hennar og að starfsmenn 

barnaverndar gætu ekki tjáð sig um einstök mál. Fjölmiðlar eigi það til að gera 

æsifréttir úr einstökum málum, þar sem ættingjar eru fengnir til þess að stíga fram 

og lýsa erfiðri reynslu og „gera upp mál sín“ fyrir alþjóð. Vegna þagnarskyldunnar 

geti starfsmennirnir ekki tjáð sig um einstök mál og taki því við höggum 

gagnrýninnar og ómálefnalegrar umræðu. 

Annað sjónarmið sem var ríkjandi í orðræðu starfsmanna barnaverndar var að 

fjölmiðlar ættu að ræða um barnavernd í víðari skilningi og stuðla að auknum 

skilningi hjá almenningi um það hvað fælist í starfsemi hennar og ekki síst hvaða 

verkefni blasi við henni. Þeir sem gagnrýna umfjöllun fjölmiðla um barnavernd, 

benda á að fjölmiðlar beri ábyrgð og hafa áhrif á farveg umræðunnar um 

barnavernd. 

Eftir orðræðunni að dæma er starfsmönnum barnaverndar umhugað um 

hlutverk fjölmiðla og vilja að umfjöllunin sé nýtt öllum til hagsbóta. Það að upplýsa 

og fræða almenning skilar sér í bættum hag barna. Einnig kom fram það sjónarmið 

að umræðan um málefni fortíðarinnar megi ekki verða til þess að fólk veigri sér við 

því að tilkynna um slæman aðbúnað barna: 

Lítið barn á að geta treyst því að eiga sér einhvern málsvara [...] þrátt fyrir allt 

má umræðan um mistök fyrir 40 árum ekki verða til að einstaklingar í dag 

þora ekki að þiggja aðstoð vegna ótta við barnaverndaryfirvöld (Guðrún 

Marinósdóttir og Halldóra Gunnarsdóttir, 2007). 

Að mati þeirra starfsmanna er stigu fram í orðræðunni var mikilvægt að ræða 

málefni barnaverndar á málefnalegan og sanngjarnan hátt og að umfjöllunin sé oft 

á tíðum réttmæt og nauðsynleg. 

Harðnandi heimur barnaverndar. 

Í fjölmiðlaumfjöllun á árunum 2005-2010 kemur fram að mikið álag sé á 

starfsmenn barnaverndar. Einnig að með aukningu barnaverndarmála fjölgi 

starfsmönnum lítið og fjármagn til málaflokksins sömuleiðis. Með aukningu 
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tilkynninga og barnaverndarmála gefst minni tími til þess að sinna alvarlegustu 

málunum. Í fjölda blaðagreina kemur fram að tilkynningum fari fjölgandi og að 

fjölgun sé í tilkynningum varðandi þungaðar konur. Forsvarsmenn barnaverndar 

stíga fram og ræða um málaflokkinn og þá aukningu sem orðið hefur:  

Þessi þróun veldur manni áhyggjum, því eðli máls samkvæmt felur hún í sér 

fleiri mál á hvern starfsmann og þá er alltaf sú hætta fyrir hendi að mönnum 

yfirsjáist alvarlegri mál (Andri Karl, 2007). 

Einnig kemur fram við lestur greinanna að tilkynningum vegna ofbeldismála, 

kynferðisafbrotamála og mála þar sem mikil neysla kemur við sögu hefur aukist. 

Fyrirsagnir „æpa“ á lesendur, þar sem fram kemur að gróft ofbeldi gagnvart 

börnum sé vaxandi vandamál, þau tæld upp í bíla og þeim hótað. Einnig kemur 

fram að mörg börn séu í miklum vanda og að á síðastliðnum árum hafi fjölgun 

barnaverndarmála verið sérstaklega hröð. Samkvæmt orðræðunni og þeim fréttum 

er birtast á umræddu tímabili, þá fara kynferðisafbrotamál vaxandi og er því lýst í 

fréttagreinum sem sprengingu í fjölda þeirra mála. Vanræksla barna er talin 

vaxandi vandamál í íslensku samfélagi, ásamt því að mörg börn eru í vanda vegna 

vímuefnaneyslu foreldra sinna og fjöldi barna er í tímabundnu fóstri. 

Eftir árið 2008, þegar „kreppan“ svokallaða skellur á íslensku þjóðina, verður 

orðræðan á þann veg að aukning hafi orðið í barnaverndarmálum sökum 

kreppunnar.  

Tilkynningum til Barnaverndar Reykjavíkur hefur fjölgað um 40 prósent á 

fyrstu þremur mánuðum ársins samanborið við sama tímabil í fyrra. Fjölgunin 

er vísbending um að barnaverndarmálum kunni að fjölga í kreppunni 

(Vísbending um áhrif kreppu, 2009).  

Hins vegar hefur umræðan árin áður einkennst af því að fagfólk og almenningur 

lýsir áhyggjum sínum á því mikla álagi sem á barnaverndarstarfsmönnum er og 

þeirri miklu fjölgun tilkynninga til barnaverndar. Forstöðumaður Barnaverndar 

Reykjavíkur segir; „þróun í barnverndarmálum og hina auknu hörku hafa komið til 

áður en efnahagsþrengingarnar hófust og telur því ekki að þær séu höfuðorsök 
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hennar“ (Skúli Á. Sigurðsson, 2010). Þrátt fyrir umfjöllunina sem viðkemur álagi á 

starfsmenn stíga fram einstaklingar sem vilja einnig leggja áherslu á aðra þætti.  

Þótt taka þurfi á erfiðum málum í barnaverndarstarfi verður að hafa hugfast 

þrátt fyrir tal um vítahringi, vonleysi og félagsmálagildrur að á milli 70-80% 

barna ná að yfirvinna erfiðleika og mótlæti í æsku og verða heilbrigðir, 

heilsteyptir og sterkir einstaklingar. Það ætti að vera 

barnaverndarstarfsmönnum og uppeldisforeldrum hvatning (Egill Ólafsson, 

2009-a).  

Bersýnilega kemur í ljós við lestur blaðagreinanna að mikil óvild er í garð 

barnaverndar og hafa starfsmenn fengið hótanir. Einnig verða fjölskyldumeðlimir 

þeirra fyrir hótunum og koma nokkrar greinar inn á að bæði börnum og mökum 

barnaverndarstarfsmanna hefur verið hótað. Til að mynda vegna ásakana  um að 

starfsmenn séu að „stela ókunnugum börnum, selji þau eða drepi og eldi þau fyrir 

fjölskyldu sína“. Í þeim tilfellum hefur viðkomandi starfsmaður haft afskipti af 

málum þess sem hótar. Starfsmenn fá líflátshótanir og hefur það færst í aukana. 

Samkvæmt orðræðunni eru mál að þyngjast og aukast ásamt því að aukning er á að 

foreldrar séu í harðri fíkniefnaneyslu. Einnig kemur það sjónarmið vel fram að 

vegna þyngri og erfiðara mála er nauðsynlegt að efla enn frekar samstarf 

barnaverndar og lögreglu einnig að lögreglan komi fyrr inn í erfiðustu málunum: 

Barnaverndarmálin eru orðin þyngri og erfiðari viðfangs en áður, það er 

harður heimur í kringum þau, meira um hótanir og meira um það til dæmis að 

foreldrarnir séu í harðri neyslu. Þessi þróun kallar á breytingar á þeim kerfum 

sem eru til staðar, meiri samvinnu á öllum sviðum (Eyrún Magnúsdóttir, 

2010).  

Ljóst er af orðræðunni, er spannar yfir árin fimm sem tekin voru til skoðunar í 

rannsókninni, að þungi barnaverndarmála sem og vaxandi álag á starfsfólk 

barnaverndar fer stigvaxandi með hverju árinu. Hefur það bæði áhrif á 

starfsumhverfi barnaverndar sem og vinnulag. Orðræðan ber þess merki að um 

mikið áhyggjuefni sé að ræða og úrbóta sé þörf. 
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Samantekt. 

Orðræðan er oft á tíðum einhliða og í mörgum tilfellum eru það ættingjar sem 

stíga fram og fetta fingur út í vinnubrögð barnaverndaryfirvalda. Sjaldan birtist 

sjónarhorn barns og í þeim tilfellum sem sjónarhorn þeirra birtist þá er um að 

ræða unglinga sem segja frá reynslu sinni. Orðræðan einkennist af biturleika, 

úrræðaleysi og vöntun á eftirliti. Hins vegar kemur fram í orðræðunni að mikilvægt 

er að umræðunni sé haldið á lofti og nauðsynleg í lýðræðislegu samfélagi. Einnig 

kemur fram að heimur barnaverndar er harðnandi, mikil aukning er í tilkynningum 

til barnaverndarnefnda og álag mikið á starfsfólk.  

3.3 Orðræðan: Ólík sjónarmið og valdið 

Til þess að glöggva sig betur á þeim fjölda greina sem mynduðu það gagnasafn sem 

unnið var með í rannsókninni, þá var ákveðið að setja nokkra þætti í tölulegt form. 

Hér fyrir neðan má sjá einfalda flokkun á þeim sem tóku þátt í orðræðunni á 

árunum 2005-2010. Alls var 291 blaðagrein skoðuð í blöðunum tveimur. Fjöldi 

greina sem birtust á tímabilinu voru heldur fleiri hjá Morgunblaðinu er fjölluðu um 

starfshætti barnaverndar eða 205 alls. Í Fréttablaðinu voru þær alls 86 á umræddu 

tímabili. Eins og sést í töflu 3, hér fyrir neðan, þá eru starfsmenn barnaverndar 

hlutfallslega meira áberandi í umræðunni í Fréttablaðinu eða 39% á móti 26% hjá 

Morgunblaðinu. Greinar, þar sem aðstandendur stíga fram með skoðun sína, eru 

hlutfallslega fleiri í Morgunblaðinu eða 18% á móti 5% hjá Fréttblaðinu. Í báðum 

blöðunum koma barnaverndarstarfsmenn, einstaklingar eða aðstandendur í 

einstökum málum fram í tæplega 44% greinanna.  

Tafla 3. 

Hverjir stíga fram/ Við hverja er rætt  
í Morgunblaðinu og Fréttablaðinu 2005-2010 

  Morgunblaðið Fréttablaðið Alls 

Starfsmenn 
Barnaverndar 

 26%   39% 30% 

Einstakl./Aðstandendur  18%   5% 14% 

Aðrir  56%   56% 56% 

Alls   100%   100% 100% 
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Þegar skoðað er hvað hver hópur hefur fram að færa til orðræðunnar kemur 

ýmislegt í ljós. Í þeim tilfellum sem einstaklingar í einstökum málum eða 

aðstandendur þeirra stíga fram er það í flestum tilfellum að gagnrýna störf 

barnaverndar eða að benda á úrræðaleysi í „kerfinu“.  

Ég kom alls staðar að lokuðum dyrum. Ég reyndi allt til að veita honum hjálp 

en það voru engin úrræði að hafa í kerfinu. [...] Ég fékk þau svör að það væri 

ekkert hægt að gera strax í málinu. ... það myndi taka að minnsta kosti þrjá 

mánuði (Freyr Rögnvaldsson, 2008). 

Þegar orðræða starfsmanna barnaverndar er skoðuð kemur í ljós það hlutverk sem 

hún tekur sér í fjölmiðlunum með orðræðu sinni. Við nánari skoðun kemur í ljós að 

í áberandi hluta tilvika, þar sem barnaverndarstarfsmenn stíga fram, þá er verið að 

„harma umfjöllun“ um einstök mál eða varpa ljósi á hvað felst í starfi þeirra. Sú 

umfjöllun kemur áberandi fram í kjölfar neikvæðrar umfjöllunar um einstök mál 

eða gagnrýni sem beint er að barnavernd eða starfsmönnum hennar. Hér fyrir 

neðan má sjá nokkur dæmi þess: 

Umræða fjölmiðla undanfarið m.a um Breiðuvík og Byrgið hefur gefið okkur 

tilefni til að fjalla svolítið um barnavernd á Íslandi frá sjónarhorni 

félagsráðgjafa (Guðrún Marinósdóttir og Halldóra Gunnarsdóttir, 2007). 

Í umræðunni hefur mikið verið rætt um meðferð barnaverndarmála hér á 

landi. Ýmiss mál hefur borið á góma sem vakið hafa marga til umhugsunar. 

[...] Öllu fagfólki og jafnvel almenningi er ljóst að vinnsla barnaverndarmála er 

flókin, margbreytileg og vandasöm (Elín Gunnarsdóttir, 2007).  

Það er ekki ósjaldan sem greinar fagstéttarinnar byrja á þann veg eins og lýst er hér 

fyrir ofan. Einnig kemur í ljós við lestur greinanna að ýmiss ágreiningsefni koma til 

kasta fagstéttarinnar og annarra. Má þar nefna þann ágreining sem skapaðist í 

umræðunni um Barnahús, þar sem orðaskipti forstjóra Barnaverndarstofu og 

dómstjóra í Héraðsdómi Reykjavíkur voru áberandi um tíma og varðaði hlutverk 

Barnahúss. Fram að þeirri neikvæðu umfjöllun sem skapaðist um Barnhús hafði 

hún verið jákvæð. Alls staðar á Norðurlöndunum hafði verið opnað Barnahús að 

íslenskri fyrirmynd og talað var um að Ísland væri loksins hætt að „elta“ og væri 
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loks að gefa af sér til annarra þjóða. Umræðan breyttist þó og var þrætuefnið að 

Barnahús væri hundsað af Héraðsdómi Reykjavíkur. Það sjónarmið kom fram að 

reykvísk börn gengu ekki að sömu réttindum og önnur börn þegar um skýrslutökur 

væri að ræða (Þóra Andrésdóttir, 2006). 

Barnahús að íslenskri fyrirmynd hafa verið opnuð í 16 borgum í Svíþjóð, fimm 

hafa verið opnuð í Noregi, eitt í Danmörku og Grænlandi og Finnar hafa sýnt 

áhuga. Hins vegar vill svo til að reykvísk börn gefa ekki skýrslu í Barnahúsi 

heldur í dómhúsinu í Reykjavík. 

Vangaveltur voru uppi um það hvers vegna reykvísk börn fengju ekki „skjól“ í 

Barnahúsi og að þær skýrslutökur sem fram færu í dómshúsi væri börnunum 

íþyngjandi. Vinnubrögð þeirra sem unnu að skýrslutökum í Barnahúsi voru 

gagnrýnd og sagt að þeim sem sinntu skýrslutökum skorti þá þekkingu sem til þyrfti 

við vinnslu sakamáls. Bent var á að þær skýrslutökur sem fram færu í Barnahúsi 

væru ætlaðar til könnunar máls en ekki sem málsgagn í máli nema leitað væri eftir 

því. Einnig að mikilvægt væri að hafa „það sem barninu sér fyrir bestu í fyrirrúmi“. 

Fleiri þrætuefni komu til sögunar á umræddu tímabili og má þar nefna gagnrýni 

á starfshætti barnaverndar er varðar ófaglært fólk sem sinnir eftirliti með 

umgengni barns við foreldri. Greininni Opið bréf til Barnaverndar Rvíkur- 

sundkennari yfir dánarbúi er gott dæmi um það: 

Raunin er þó sú að í Reykjavík allri eru tveir menn sem sjá um þetta starf og 

skipta helgunum á milli sín. Annar þeirra er lærður fiskifræðingur en hinn 

hefur starfað sem sendibílstjóri. Það er samt sem áður fyrir neðan allar hellur 

að ófaglært fólk sé fengið til að hafa eftirlit með umgengni við foreldri sem 

talið er ofbeldishneigt, í neyslu, einfaldlega hættulegt og mögulega grunað 

um kynferðisbrot og ástæða þótt til að hafa eftirlit með umgengni. [...] Eru 

börnin ekki meira virði í augum barnaverndarnefnda... (Helga María Mosty, 

2010). 

Hægt er að segja að stór hluti orðræðu starfsmanna barnaverndar sé að verja 

ákvarðanir barnaverndar eða starfshætti hennar. Margar greinar komu inn á 

mikilvægi starfs barnaverndar, þar sem almenningur var upplýstur og fræddur um 

hvað fælist í starfi barnaverndar og eðli mála. En þar sem fræðslan til almennings 
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kom oft í kjölfar neikvæðrar umfjöllunar, þá virkuðu skrif barnaverndar frekar sem 

„orðræða til varnar“ barnavernd í stað „orðræðu fræðslu- eða upplýsinga“ til 

almennings. 

Hér fyrir neðan má sjá töflur þar sem blaðagreinarnar eru flokkaðar eftir því 

hvar þær birtust í blöðunum.  

 

Tafla 4. 

Hvar birtust fréttirnar eftir flokkum  

í Fréttablaðinu 2005-2010 

    

Fréttir   75% 

Umræðan  16% 

Skoðun   9% 

Alls 86 greinar   100% 
 

  

 

Tafla 5. 

Hvar birtust fréttirnar eftir flokkum í Morgunblaðinu 2005-2010 

         

Innlendar fréttir  57%  Daglegt líf  1% 

Aðsendar greinar   22%  Tímarit Morgunblaðsins 0.5% 

Ritstjóra greinar  3%  Lesbók   1,5% 

Bréf til blaðsins  3,5%  Velvakandi  0,5% 

Í dag   1%  24 stundir  5% 

Bókmenntir  1%  Sunnudagsmogginn  2% 

Blogg   0,5%  Innlendar greinar  3,5% 

Alls 205 greinar             100% 

 

Flestar greinarnar sem voru til skoðunar í rannsókninni töldust til frétta. Þó var 

áberandi fjöldi greina í flokkum eins og Aðsendar greinar, Umræðan og Skoðun. Í 

fyrirnefndum flokkum urðu oft hörð orðaskipti um starfshætti barnaverndar og 

gagnrýni á störf hennar. Einnig var það vettvangur fagfólks til þess að upplýsa 

almenning um starfshætti og eðli starfs barnaverndar. Hér má sjá dæmi um 
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aðsenda grein og felur hún í sér upplýsingar til almennings um störf barnaverndar 

sem birtist í flokknum Aðsendar greinar: 

Tilkynningar til  barnaverndarnefnda eru ein mikilvægasta forsenda þess að 

hægt sé að grípa inn í aðstæður barna, sem njóta ekki þeirra verndar og 

umönnun sem þau eiga rétt á og geta einnig verið byrjun á jákvæðum 

breytingum í umhverfi þeirra. Auðvelt er að nálgast barnaverndarnefndirnar 

ef koma þarf tilkynningu- það er gert með því að hringja í 112 (Anni G. 

Haugen, 2005).  

Ljóst er eftir lestur greinanna að fjölmiðlar eru vettvangur fólks til skoðanaskipta 

sem og málefnalegrar umræðu. Þó varð vart við að sá vettvangur var notaður að 

sumu leyti til þess að draga upp dökka mynd af starfsemi barnaverndarnefnda. 

Þáttur blaðamanna er þar ekki undanskilinn, þar sem umfjöllun um einstök mál 

virkaði einhliða, þar sem aðeins önnur hlið málsins var dregin fram. Orðræðan 

einkenndist því að mestu leyti af skoðunum fullorðinna. 

Þegar skoðað er hvar valdið liggur í orðræðunni kemur í ljós að valdið liggur hjá 

öllum þeim sem taka þátt í orðræðunni um starfshætti barnaverndar. Þar er átt við 

að samfélagið í heild stýrir því hvaða farveg umræðan fær í samfélaginu og að 

hluta til á síðum blaðanna.  

Fjölmiðlarnir hafa það vald að stjórna því hvernig fréttir af starfsháttum 

barnaverndarnefnda birtist. Mikilvægt er að umfjöllunin sé hlutlæg og ekki tekin 

einhliða afstaða til starfshátta barnaverndar. Einnig ber þeim að vanda frágang og 

vinnslu frétta og gæta að hagsmunum þeirra sem fjallað er um. Yfir heildina var 

umfjöllun blaðanna góð þegar horft er til fyrirnefndra atriða. Ef um var að ræða 

neikvæðar fyrirsagnir, umfjöllun eða vott um léleg vinnubrögð var oftast um að 

ræða „einstök mál“. Hér fyrir neðan má sjá greinina, Geta komið úr felum (2009) 

sem ber vott um einhliða frásögn á einstöku máli, þar sem skortur er á faglegum 

vinnubrögðum: 

Afi og amma þriggja ár drengs, sem hafa verið á flótta með drenginn undan 

barnaverndaryfirvöldum undanfarna 10 daga, geta nú komið úr felum. 

Kærunefnd barnaverndarmála ákvað í gær að fresta framkvæmd ákvörðunar 
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barnaverndarnefndar um að taka barnið frá þeim og setja það í fóstur annar 

staðar. 

Margar fréttir og umfjöllun var til þess fallin að opna umræðuna um mikilvæg 

málefni á greinagóðan hátt. Þar var leitað eftir ólíkum sjónarhorni fagstétta til þess 

að gefa sem besta mynd af málefninu. Dæmi um góða og málefnalega umfjöllun er 

greinin; Vilja bara að mamma og pabbi séu edrú. Í greininni er fjallað um starf 

barnaverndar og komið inn á marga þætti starfsins. Talað er við fagfólk sem starfar 

á sviðinu, ásamt því að fjallað er á ítarlegan hátt um það hvað felist í starfinu. Er 

það meðal annars gert með því að fylgja starfsmanni eftir á bakvakt, þar sem 

ýmsum málum er sinnt. Fjallað er um gagnsæi og ýmsar tölfræðilegar upplýsingar 

um tilkynningar dregnar fram. Blaðamaðurinn gefur til kynna í upphafi fréttar að sú 

neikvæða mynd sem dregin hefur verið upp af barnavernd í gegnum tíðna sé 

lífsseig og vitnar í eftirfarandi sögu sem við þekkjum flest um Línu langsokk: 

Í sögu Astrid Lindgren um Línu Langsokk er dregin upp heldur neikvæð mynd 

af fulltrúum barnaverndarnefndar. Konurnar í nefndinni bera vissulega 

umhyggju fyrir Línu en hugsun þeirra er svo kassaleg að þær virðast ekki geta 

komið auga á hvað er Línu fyrir bestu. Þessi mynd af starfsmönnum 

barnaverndar er býsna lífseig. Sumir virðast hafa efasemdir um að það sé 

unnið gott starf á vegum barnaverndarnefnda (Egill Ólafsson, 2009). 

Blaðamaður fjallar í framhaldinu um mikilvægi starfs barnaverndar, hvað felist í 

starfinu og kemur inn á marga mikilvæga þætti starfsins. Munurinn á fréttunum 

tveimur er sá að þegar blaðamenn fjalla um einstök mál, þá virðist sem að 

samkeppnin á markaðinum og hraðinn við að koma fyrstir með fréttirnar leiði í 

sumum tilfellum blaðamennina á veg „gulu pressunnar“.  

Samantekt . 

Kaflinn var settur upp á tölulegu formi með það að markmiði að sýna þann hóp 

sem kemur fram í orðræðunni, ásamt því að sýna hvar greinarnar birtust í 

fjölmiðlunum tveimur. Rannsakendur settu fram einfalda flokkun hópsins og er 

hann samansettur af starfsmönnum barnaverndar, einstaklingum/aðstandendum 

og öðrum. Áberandi er að orðræða einstaklinga eða aðstandenda er gagnrýnin og 
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þá helst á starfshætti barnaverndar, einnig á úrræðaleysi. Hvað viðkemur 

barnaverndarstarfsmenn, þá er orðræðan á þann veg að þeir stíga fram í kjölfar 

umfjöllunar um einstök mál. Í flestum tilfellum eru málin neikvæð og er áberandi 

að þeir stíga fram í kjölfar þeirra umfjöllunar. Oft má lesa úr orðræðunni að 

starfsmenn eru að verja á einhvern hátt starfshætti barnaverndaryfirvalda, ásamt 

því að harma umfjöllun í fjölmiðlum. Má lesa úr orðræðunni að tilgangur sé sá að 

fræða almenning um það fyrir hvað barnavernd standi og hvaða reglur og lög gilda 

um starfshætti þeirra. Varpað var ljósi á vald orðræðunnar og hvar hún liggi. 

Orðræðan sýnir að valdið liggur hjá öllu samfélaginu í heild. Hins vegar hafa 

fjölmiðlar það vald að stjórna á hvaða hátt umfjöllunin er birt.   

3.4 Orðræðan í netheimum um starfssemi barnaverndar 

Umræðuþræðirnir tíu endurspegluðu ólík sjónarmið og sitt sýndist hverjum. 

Algengt var að umræðuþræðirnir yrðu til í kjölfar spurninga er vörðuðu 

tilkynningar, þar sem annað hvort viðkomandi eða einhver honum nákominn hafði 

verið tilkynnt/tilkynntur og þarfnaðist svara um hvert framhaldið yrði í kjölfar 

tilkynningar. Einnig var algengt að fólk óskaði eftir svörum um hvað gerðist ef það 

„klagaði“ einhvern til barnaverndar. Nafnleyndin var einnig áberandi í 

umræðuþráðunum sem og almenn umræða um starfshætt barnaverndar. 

Tilkynningar og nafnleynd. 

Umræðuþræðirnir (Í sambandi við tilkynningu til BVN, 2010; Barnavernd vantar 

upplýsingar, 2009; Barn beitt ofbeldi, 2010; Vinnuaðferðir BVN, 2010; Barnavernd 

og nafnleynd?, 2010) endurspegluðu vel umræðuna og vangaveltur um það hvað 

felst í tilkynningu til barnaverndaryfirvalda. Ríkjandi sjónarmið umræðnanna var að 

fólk virtist „misnota“ tilkynningarskylduna sem „hefndaraðgerð“ gagnvart 

viðkomandi einstaklingi. Því tengt var mikið rætt um nafnlausar tilkynningar og 

réttmæti þeirra. 

Þeir sem tóku þátt í umræðunum skiptust í tvo hópa, með nafnleyndinni eða á 

móti henni. Á meðan öðrum fannst mikilvægt að nafnleynd ríkti, til þess að tryggja 

það að fólk veigraði sér ekki við að tilkynna vegna barna sem sættu illri meðferð 

eða vanrækslu, þá fannst öðrum nafnleyndin verða til þess að fólk misnotaði hana 

„til að ná sér niður á fólki“. „Sumir hafa bara ekkert betra að gera en að klaga aðra 
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og búa til sögur“ var algengt sjónarmið og endurspeglaði umræðurnar vel. „En ef 

þetta er ekki nafnlaust, er fullt af fólki sem þorir ekki að tilkynna alvöru 

barnaverndartilvik, þetta þarf að vera nafnlaust!“ Sumir einstaklinganna bjuggu 

sjálfir yfir reynslu þess að hafa verið tilkynntir til barnaverndar:  

Í mínu tilfelli var mjög augljóslega um „hefndaraðgerð“ að ræða svo þegar ég 

spurði hvort þetta væri [viss] aðili sem tilkynnti þetta þá var því játað. 

Viðkomandi aðili hafði líka sent nánast alveg eins tilkynningu mjög stuttu áður 

um kærasta minn ... 

Öðrum fannst það ekkert „grín“ að tilkynna ef ekki ríkti nafnleynd. Fannst þeim 

heimurinn fara harðnandi með aukinni fíkniefnaneyslu og ofbeldi og slæmt ef að 

„eiturlyfjaneytendur sem sjá ekkert athugavert við sitt uppeldi komast að því hver 

klagaði þá“. Öðrum fannst það beinlínis „hættulegt“ ef ekki ríkti nafnleynd þess 

sem tilkynnti og yrði það til þess að fólk veigraði sér við því.  

Algengt sjónarmið í umræðunum var að mikilvægt væri að yfirvöld brygðust við 

þeim tilkynningum sem ekki ættu við rök að styðjast. Að af stað ætti að fara „ferli“ 

þegar einstaklingar yrðu uppvísir af því að tilkynna aðra án þess að tilkynningin 

hefði nokkur rök við að styðjast og ættu þeir að „svara fyrir gjörðir sínar“. Að mati 

þeirra sem tóku þátt í umræðunum, þá voru tilefnislausar tilkynningar ekkert 

annað en „rottuskapur“ eða „dónalegt“ gagnvart vinnu barnaverndar, þar sem 

verið væri að gera lítið úr þeirra góðu vinnu og eyða dýrmætum tíma sem annars 

mætti nýta í þágu þeirra sem virkilega þyrftu á aðstoð að halda. Öðrum fannst 

mikilvægara að tilkynna allan grun, sama hversu veikur hann væri og leyfa barninu 

að njóta vafans. 

Í umræðunum (Vinnuaðferðir BVN, 2010; Barnavernd vantar upplýsingar, 2009) 

lýstu margir þeim tilfinningum sem koma í kjölfar tilkynningar og þá þeirra sem að 

þeirra mati voru tilefnislausar og áttu ekki við nein rök að styðjast. Ein lýsir reynslu 

sinni eftirfarandi: 

... ég var svefnlaus í margar vikur á eftir ... það eina sem ég hugsaði var bara 

hver væri svona ógeðslegur að tilkynna okkur foreldrana fyrir vanrækslu!!! 

Stelpan mín er ALLTAF hrein og fín... og bara ekkert athugavert ... mér finnst 

allavega að það þarf að endurskoða lögin hjá [barnaverndarnefnd].... 



 

51 

Algengt var að tilkynningar kæmu einstaklingunum í opna skjöldu og fannst þeim 

mikilvægt að þeir hefðu rétt á því að vita hver stóð á bak við tilkynninguna. Önnur 

lýsir upplifun sinni eftirfarandi: 

Ég hef verið tilkynnt og það var svakalega sárt .... þetta var rosalega 

niðurlægjandi, ég meina það var talað við skólann og leikskólann .... Þó ég hafi 

verið saklaus þá er alveg svakalegt að fá svona á sig. 

Sumum fannst að tilefnislausar tilkynningar gætu skaðað sálarlíf fjölskyldunnar og 

vildu frekar að sá/sú sem hygðist tilkynna ræddi það fyrst við sig til þess að forðast 

misskilning. Aðrir tóku hinn pólinn á umræðunni og sögðust „taka því vel ef einhver 

hefði áhyggjur“. Að betra væri að tilkynna grun í stað þess að aðhafast ekkert og 

„að fólk ætti að vera minna hörundssárt og meira þakklát fyrir að það sé einhver 

þarna úti sem lætur þetta skipta sig máli“. Margir sögðust ekki veigra sér við því að 

tilkynna ef um minnsta grun væri að ræða, stundum vissi fólk hreinlega ekki betur 

og þyrfti jafnvel á stuðningi að halda heim. Flestir voru þó sammála um mikilvægi 

tilkynningarskyldunnar og að ávallt eigi að hafa hagsmuni barns í fyrirrúmi. 

Starfshættir barnaverndar: Ólík sjónarmið. 

Umræður um starfshætti barnaverndar voru ekki óalgengar á vefsvæðinu. Mikið 

var rætt um réttmæti þess að taka börn í fóstur og hvað lægi að baki slíkra 

ákvarðana. Í umræðunum (Að barnaverndarnefnd taki barn í 8 vikna fóstur, 2010; 

Barnaverndarmál á Íslandi, ein rós í viðbót, 2010; Barnavernd, 2010; Vanhæf 

barnavernd, lögregla og skólayfirvöld, 2010) fékk barnavernd misjafnar einkunnir 

og sitt sýndist hverjum. Sumir þræðirnir voru sprottnir upp af reynslusögum af 

„kerfinu“ en aðrir settir fram sem skoðanakönnun til þess að kanna reynslu eða álit 

á barnavernd eftir sveitafélögum. Þeir sem höfðu eitthvað út á starfshætti 

barnaverndar að setja, höfðu þá ímynd af barnavernd að hún „telji það best að 

taka barnið því þá þyrfti þau ekki að sjá eins mikið um þetta“. Öðrum fannst 

barnavernd of oft fara fram úr sér og væri því ekki ávallt með hagsmuni barns að 

leiðarljósi. Þeir sem gagnrýndu störf barnaverndar hvað mest, fannst skorta viljann 

til þess að styðja við bakið á foreldrunum og of hörðum úrræðum væri beitt til 

lausnar mála. Einnig var ríkjandi sjónarmið að barnavernd gerði einfaldlega „of 
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lítið“ þegar þörf væri á meira inngripi, en „of mikið“ þegar nóg væri að styðja við 

bakið á foreldrunum. 

„... furðulegt hvað fólk hefur tröllatrú á *barnaverndarnefnd+ þegar það hefur 

ekki lent í henni sjálf og svörin því engan veginn í samræmi við hvernig það 

myndi bregðast við.... Hef heyrt mörg dæmi um furðuleg vinnubrögð 

[barnaverndarnefndar]... langt frá því að vera fullkomin stofnun. 

Aðrir töldu barnvernd stinga höfðinu í sandinn og neita að viðurkenna að þau 

gerðu mistök eins og aðrir. 

„*Barnaverndarnefnd+ er samsett af fólki sem gerir aldrei mistök þegar kemur 

að velferð barnanna, ekki frekar en fjármálafyrirtæki geri mistök þegar kemur 

að peningum...“. 

Sumir einstaklinganna tóku hanskann upp fyrir barnavernd og litu til að mynda á 

tímabundið fóstur sem tækifæri fyrir foreldra til þess að ná tökum á lífi sínu í 

samvinnu við barnavernd. Að oft væru „afskiptin“ ekki vel þegin í fyrstu en seinna 

meir kynni fólk að meta þá aðstoð sem barnavernd veitti þeim: 

„Ég þakka guði fyrir afskipti barnaverndar. Það bjargaði því að sonur minn 

þurfti ekki á fóstri að halda“. 

Aðrir komu inn á það sjónarmið að barnavernd væri „mjög treg“ við að taka börn 

og koma þeim í fóstur. En auðvitað væri barnavernd ekki regluverkið eitt og á bak 

við stofnunina væru starfsmenn sem væru mannlegir og gerðu mistök í sínu starfi 

eins og aðrar starfsstéttir. Einnig að barnaverndaryfirvöld hér á landi ynnu starf sitt 

vel á margan hátt og það rataði sjaldnast á síður fjölmiðlanna. „Hef aldrei séð 

manneskju koma í fjölmiðla með hrós handa þeim“ segir ein sem tekur þátt í 

umræðunum.  

 „Það eru einmitt neikvæðu hlutirnir sem rata í fjölmiðlana en aldrei þeir 

jákvæðu. Því miður er það þannig. Aldrei neitt jákvætt í þessum fjölmiðlum“. 

Einnig kom það sjónarmið að erfitt væri fyrir barnavernd að verja sig opinberlega 

gagnvart gagnrýni sem ekki teldist réttmæt. Að lokum segir: 
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„Mér finnst svo mikið drullað yfir fólkið sem að starfar í nefndunum. Allur 

skíturinn og drullið sem það þarf að þola. Svo mega þau ekki tjá sig um 

einstaka mál þannig að hlið skjólstæðingsins er alltaf notuð sem skot á 

barnaverndaryfirvöld“. 

Samantekt. 

Almenn umræða um barnavernd og þau sjónarmið er komu fram voru eins 

fjölbreytt eins og þau voru mörg. Margir byggðu sjónarmið sín á reynslu en aðrir af 

þekkingu í gegnum nám sitt eða störf. Þeir sem voru jákvæðir gagnvart störfum 

barnaverndar virtust síður þekkja til hennar af eigin raun. Þeir sem voru hvað 

neikvæðastir þekktu til starfa barnaverndar af eigin raun eða í gegnum einhvern 

nákominn sér. Ýmsar skoðanir voru um tilkynningarskylduna og komu þau 

sjónarmið fram að tilkynningarskyldan væri misnotuð til þess að ná sér niðri á 

einstaklingum. Öðrum fannst mikilvægt að nafnleynd ríkti við tilkynningu á meðan 

öðrum fannst að hún ætti ekki að vera sökum þess að það leiddi til misnotkunar á 

henni, eins og komið hefur fram. Það sjónarmið kom fram að ef ekki ríkti 

nafnleynd, þá kæmi það í veg fyrir að fólk tilkynnti um tilfelli þar sem aðstæðum 

barna væri ábótavant. 

Ríkjandi voru í umræðunni sjónarmið byggð á sögum frá þriðja aðila. Aðrir 

virtust þekkja vel til og vísuðu jafnvel í rannsóknir tengdar námi sínu máli sínu til 

stuðnings. Megin þorrinn er tók þátt í umræðunum var þó sammála um að 

mikilvægt væri að hagur barns væri í fyrirrúmi en leitast mætti við að styðja en 

betur við bakið á foreldrunum; „að það mætti alltaf gera betur“. 
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4 Umræða og lokaorð 

Í upphafi ritgerðar var lagt upp með að kanna orðræðuna um starfshætti 

barnaverndar í fjölmiðlum. Til þess að auðvelda rannsakendum að kanna 

orðræðuna var notast við nokkrar undirspurningar sem varpað gætu ljósi á 

orðræðuna í fjölmiðlum. Á hvaða hátt birtist orðræða fjölmiðla um störf 

barnaverndar almenningi? Hvað einkennir orðræðuna og hvað hefur áhrif á hana? 

Sjónarhorn hvers liggur að baki umfjölluninni? Hver er staða barnaverndar í 

fjölmiðlaumfjöllun? Og að lokum: Hvaða sjónarmið birtast í umfjöllun um 

starfshætti barnaverndar?  

Eftir að hafa skoðað orðræðu fjölmiðlanna Morgunblaðsins og Fréttblaðsins á 

tímabilinu 2005-2010 kemur ýmislegt áhugavert í ljós. Eldri mál er vörðuðu slæma 

reynslu einstaklinga af vistunarheimilum voru áberandi í umræðunni árin fimm 

sem voru til skoðunar. Þar voru starfshættir barnaverndar harðlega gagnrýndir og 

vildi umræðan um málefni fortíðarinnar og viðhorfin þeim tengdum lita orðræðu 

samtímans og þá starfshætti sem nú eru við líði. Heimspekingurinn Foucault bendir 

á að orðræðan sé í eðli sínu skapandi og þau fyrirbæri sem verða til í henni séu 

tengd félags- og sögulegum þáttum. Þó er mikilvægt að skoða frásagnir 

einstaklinga út frá sögulegu samhengi og þeim ríkjandi venjum sem eru við líði 

hverju sinni. Einnig var áhugavert að sjá að þeir einstaklingar sem höfðu átt við 

bitra reynslu að stríða eftir að hafa dvalið á vistunarheimilunum hér á árum áður, 

blönduðu sér einnig í orðræðuna um einstök mál samtímans. Að þeirra mati hafði 

lítið sem ekkert breyst í starfsháttum barnaverndar.  

Til þess að svara þeirri gagnrýni sem barnaverndarstarf nútímans þurfti að sæta 

í fjölmiðlum í kjölfar vistheimilaumræðnanna, þá bentu forsvarsmenn 

barnaverndar á að ekki væri sanngjarnt að bera það barnaverndarstarf sem nú 

væri viðhaft saman við það sem áður þekktist. Einnig að vegna þeirrar 

þagnarskyldu sem krafist væri af starfsmönnum barnaverndar, þá sé erfitt að koma 

réttum upplýsingum á framfæri vegna trúnaðar um málsatvik og benda þeir á að 

jákvæð umræða um barnavernd sé sjaldgæf. Þegar skoðuð var orðræðan þessi 

fimm ár sem tilgreind hafa verið, þá var áberandi að í kjölfar umfjöllunar um eldri 

mál, þá jókst önnur neikvæð umræða um starfshætti barnaverndar samhliða því. 
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Starfsmenn barnaverndar samtímans voru því þvingaðir fram með 

fjölmiðlaumfjöllun, þar sem þeir tóku við höggum vegna mistaka sem gerð voru í 

fortíðinni. Án vafa er hægt að segja að málefni fortíðarinnar hafi áhrif á skoðanir 

fólks, þar sem ítrekað var minnst á eldri mál fortíðarinnar í umfjöllun fréttblaðanna 

og margir fundu sig knúna til þess að stíga fram og taka þátt í orðræðunni. 

Í orðræðunni komu ólík sjónarmið fram um starfshætti barnaverndar. Eins og 

kemur fram í kaflanum Kenningarlegur bakgrunnur og rannsókn Dumbrill (2006), 

þá býr barnavernd yfir valdi, valdi sem hún getur beitt í vinnu sinni með foreldrum 

á ólíkan hátt. Í orðræðu þeirra foreldra eða ættingja sem stigu fram til þess að 

gagnrýna starfshætti barnaverndar, kom skýrt fram það sjónarmið að barnavernd 

fari fram með lögníði og valdníðslu í starfi sínu. Í rannsókn Patrick‘s Ayre (2001) 

kemur sama sjónarmið fram og telur Ayre að skilaboð um starfshætti barnaverndar 

á þennan hátt skapi vantraust á starfssemi þeirra. Önnur sjónarmið er komu fram í 

orðræðu þeirra sem þekktu starfshætti barnaverndar af eigin raun, voru að 

barnavernd væri ábyrgðarlaus og brygðist skyldum sínum. Við lestur 

blaðagreinanna voru fyrirsagnir og framsetning frétta um einkalíf fólks áberandi og 

til þess fallnar að vekja hörð og sterk viðbrögð lesenda.  

Rannsóknir hafa sýnt að fjölmiðlar hafi góð áhrif á þá vitundarvakningu sem 

orðið hefur á meðal almennings um málefni er snúa að börnum og aðstæðum 

þeirra, sem og um einkalíf fólks. Jafnframt hafa þeir áhrif á mótun viðhorfs 

almennings gagnvart starfsháttum barnaverndar. Því verður að vanda alla 

umfjöllun er snýr að þessum viðkvæma málaflokki, þar sem að slæmt álit og 

viðhorf til starfshátta barnaverndar getur valdið því að einstaklingar veigri sér við 

því að sækja þangað aðstoð þegar nauðsyn ber til.  

Orðræða starfsmanna barnaverndar kom yfirleitt í kjölfar neikvæðrar 

umfjöllunar um starfshætti þeirra. Þar var áberandi að starfsmennirnir stigu fram 

og hörmuðu umfjöllun um einstök mál. Reyndu þeir jafnframt að skýra hvað fælist í 

starfi sínu, en þar sem að umfjöllun þeirra kom nær undantekningalaust í kjölfar 

neikvæðrar umfjöllunar, þá virkaði hún að mati rannsakenda frekar sem varnarrit 

en fræðsla til almennings. Þagnarskyldan var einnig áberandi í orðræðu þeirra og 

lýstu þeir hvað eftir annað yfir því hvað fælist í þagnarskyldunni og áhrifum hennar 

á starf sitt. Að mati rannsakenda mættu fleiri úr starfstéttinni stíga fram með það 
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að markmiði að fræða og upplýsa almenning um það hvað felist í starfi 

barnaverndar og starfsháttum hennar, en áberandi var, eins og fyrr segir, að til 

þess að barnaverndarstarfsmenn stigju fram, þá þurfti neikvæðar umræður til. Þá 

voru forsvarsmenn Barnaverndarstofu eða nefndanna í því hlutverki að verja 

starfssemi stofnana eða til þess að harma umfjöllun um einstök mál.  

Í skýrslu Munro (2011) kemur fram að mikilvægt sé að miðla upplýsingum til 

almennings um þá siðferðislegu og tilfinningalegu togstreitu sem myndast við að 

taka erfiðar ákvarðanir um börn og fjölskyldur þeirra. Mikilvægt er að 

barnaverndarstarfsmenn stígi fram og tali á heiðarlegan og opinskáan hátt um þau 

mál er varða trúnað og önnur lagaleg atriði í stað þess að fela sig á bak við þau. Að 

mati rannsakenda er mikilvægt að gott upplýsingarflæði ríki á milli barnaverndar, 

fjölmiðla og almennings og að nauðsynlegt sé að fjalla bæði um jákvæðar hliðar 

starfsins, sem og neikvæðar.  

Að mati rannsakenda var margt gott við umfjöllun fréttablaðanna tveggja. Til að 

mynda voru margar góðar greinar sem byggðust á sjónarhornum margra fagstétta. 

Við lestur greinanna fundu rannsakendur oft fyrir jákvæðum þáttum er snéru að 

framsetningu og vinnslu fréttanna. Einnig að blaðamennirnir voru oft á tíðum 

hlutlausir í umfjöllun sinni en þó síst í umfjöllun um einstök mál. Orðræðan um 

starfshætti barnaverndar var ekki einvörðungu neikvæð, heldur varð vart við 

foreldra sem lýstu yfir þakklæti af afskiptum barnaverndar. Við lestur greinanna 

veltu rannsakendur því fyrir sér hvernig hægt væri að meta og vega hvort fréttir og 

frásagnir væru hlutlausar, neikvæðar eða jákvæðar. Niðurstaða rannsakenda var sú 

að stór hluti þeirrar umfjöllunar er snýr að starfi barnaverndar sé um málefni er 

varða viðkvæma þætti einkalífsins. Því var að mati rannsakenda eðlilegra að spyrja 

sig hvort umfjöllunin væri óvægin, sanngjörn og siðferðislega rétt, þar sem erfitt er 

að fjalla um „jákvæðar“ fréttir um þennan viðkvæma málaflokk, þar sem málefnin 

snerta oft á tíðum einstaklinga og börn sem eiga undir höggi að sækja í lífinu.  

Almenn umræða um barnavernd og þau sjónarmið er komu fram í 

netheimunum, þar sem skoðaðir voru tíu spjallþræðir, voru fjölbreytt. Sjónarhorn 

sumra byggðust á reynslu þeirra en önnur sjónarhorn voru byggð á kunnáttu sem 

einstaklingar hafa öðlast í gegnum starf eða nám. Þeir sem voru jákvæðir gagnvart 

störfum barnaverndar virtust síður þekkja til hennar af eigin raun. Þeir sem voru 
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hvað neikvæðastir þekktu til starfa barnaverndar af eigin raun eða í gegnum 

einhvern nákominn. Ríkjandi voru þau sjónarmið sem byggð voru á sögum frá 

þriðja aðila. Flestir þeirra sem tóku þátt í umræðunni í netheimunum voru 

sammála því að hagur barna ætti ávallt að vera í fyrrirúmi. En hins vegar mætti 

styðja betur við foreldana. Hvað viðkemur tilkynningarskyldunni komu ýmsar 

skoðanir fram og má þar nefna það sjónarmið að hún væri misnotuð til þess að ná 

sér niðri á einstaklingum. Öðrum fannst mikilvægt að nafnleynd ríkti við tilkynningu 

á meðan öðrum fannst að hún ætti ekki að vera, sökum þess að meiri líkur væri að 

tilkynningarskyldan væri misnotuð. Það sjónarmið kom fram að ef ekki ríkti 

nafnleynd, þá kæmi það í veg fyrir að fólk tilkynnti um tilfelli, þar sem aðstæðum 

barna væri ábótavant.  

Eins og kom fram í kaflanum um kenningarlegan bakgrunn, þá er fjölgun í 

tilkynningum til barnaverndarnefnda. Komu þeir Miller-Perrin og Perrin (2007) inn 

á það að eftir því sem tilkynningum og málum fjölgaði, þá ykist gagnrýni á yfirvöld 

samhliða því. Gagnrýnin er á þann veg að starfsmenn barnaverndar eru vanhæfir í 

starfi sínu og verndi ekki börn sem búa við óviðunandi aðstæður. Benda þeir á að 

tenging sé á milli gagnrýninnar og brotfalls starfsmanna á sviði barnaverndar. 

Rannsakendur urðu varir við það í orðræðu fréttablaðanna að aukið álag væri á 

barnaverndarstarfsmenn og tilkynningum hafi fjölgað. Einnig að heimur 

barnaverndar væri harðnandi og málum varðandi vímuefnaneyslu foreldra, 

kynferðisofbeldi og vanrækslu hefði fjölgað verulega. Dökk mynd er dregin upp í 

fréttablöðunum af ímynd barnaverndarstarfsmanna. Vaxandi álag virðist vera á 

starfsfólk barnaverndar og viðist aukast með ári hverju og minni tími er til þess að 

sinna erfiðustu málunum. 

Að mati rannsakenda er ekki hægt að staðsetja valdið á einum stað, líkt og 

Foucault kom inn á. Valdið er reikult í samfélaginu og þær tilraunir til þess að finna 

þann sem býr yfir valdinu eru í raun ómarktækar að mati Foucault. Því álíta 

rannsakendur að fjölmiðlar hafa vald hvað viðkemur því hvaða fréttir eru birtar, 

með hvaða hætti og hvenær þær eru birtar, ásamt því að hafa áhrif á það í hvaða 

farveg umræðan fer í samfélaginu og hvaða skoðanir almenningur hefur á 

opinberum stofnunum, líkt og barnavernd. Samfélagið hefur einnig vald, þar sem 

það er í höndum almennings hvaða málefni fá hljómgrunn í samfélaginu hverju 
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sinni. Sem dæmi má nefna vistheimilin sem fengu ekki hljómgrunn á árum áður í 

samfélagsumræðunni. Starfsmenn barnaverndar búa yfir valdi og það er undir 

þeim komið hvernig þeir beita því í starfi sínu. Þegar skoðað er valdasamband á 

milli fjölmiðla, barnaverndar og samfélagsins, þá er niðurstaðan sú, að mati 

rannsakenda, að barnavernd getur síst beitt valdi sínu á opinberum vettvangi. Til 

að mynda til þess að verja starfshætti sína sem oft á tíðum sæta harðri gagnrýni á 

opinberum vettvangi.   

Við framkvæmd rannsóknarinnar og þá sérstaklega við gagnaöflun, þá urðu 

rannsakendur varir við áhrif fjölmiðla í fréttaflutningi, þar sem þeir fundu fyrir 

neikvæðni. Ýmsar spurningar og viðbrögð komu í kjölfar gagnaöflunar og við 

vinnslu ganga. Í fyrstu veltu rannsakendur, sem báðir eru verðandi félagsráðgjafar, 

því fyrir sér hvort að þessi vettvangur væri sá sem þeir hefðu hug á að starfa í 

framtíðinni. En þegar leið á rannsóknina, þá sáu rannsakendur þá miklu þörf sem 

er fyrir því að umræða málaflokksins líti dagsins ljós og þörfina fyrir því að 

almenningur fái vitneskju um það hvað felist í starfi barnaverndar. Þessi 

málaflokkur fjallar um viðkvæma þætti sem snerta einstaklinga og börn, sem hafa á 

einhverjum tímapunkti þörf á afskiptum barnaverndar. Því er erfitt að fjalla um 

þætti sem snúa að eins viðkvæmum þáttum eins og einkalífi fólks á þann hátt að öll 

sjónarmið komi fram. Almenn umræða um málaflokkinn er þörf að mati 

rannsakenda og þá hvað snýr að fræðslu og almennum upplýsingum um 

starfshætti nefndarinnar til almennings. Að mati rannsakenda á umfjöllun um 

einstök mál ekki að rata á síður fjölmiðlanna, þar sem það þjónar engum tilgangi. 

Með umfjöllun um einstök mál er ekki verið að veita barnavernd aðhald. Það fæst 

frekar með gagnrýnni og sanngjarnri umfjöllun um það hvað betur megi fara í starfi 

þeirra.  

Áhugavert var að skoða orðræðuna um starfshætti barnaverndar á síðustu 

árum, hvort sem um var að ræða á síðum blaðanna eða í netheimum. Aðferðin var 

áhugaverð og skilaði af sér aukinni þekkingu til rannsakenda á sviðinu. Með 

rannsókninni vonast rannsakendur til þess að varpa ljósi á mikilvægi þess að 

umræðan um stofnun eins barnavernd sé málaefnaleg, sanngjörn og hlutlaus, og 

þá með hagsmuni skjólstæðinga hennar að leiðarljósi. Einnig vonast rannsakendur 

til þess að starfsmenn barnaverndar stigi fram í framtíðinni af eigin frumkvæði til 
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að fræða almenning um starfsemi og mikilvægi barnaverndar, og þá að fjölmiðlar 

leggi sig fram á móti og fjalli í auknu mæli um starfshætti barnaverndar út frá 

víðara samhengi. Að fjölmiðlar geri sér grein fyrir því að aðhald á opinberum 

stofnunum fáist ekki með æsifréttamennsku, heldur með umfjöllun sem er 

sanngjörn og hlutlaus.  
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