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Ágrip 

Barnavernd – Handbók fyrir starfsfólk í leikskóla er lokaverkefni til B.Ed. gráðu í 

leikskólakennarafræði við Háskóla Íslands – Menntavísindasvið. Lokaverkefnið 

inniheldur handbók um barnavernd og greinargerð sem fylgir handbókinni. Í 

handbókinni koma fram mikilvægar upplýsingar fyrir starfsfólk varðandi 

barnavernd. Markmið handbókarinnar er að upplýsa starfsfólk í leikskólum um 

ferli barnaverndarmála og hverjar eru skyldur starfsfólks gagnvart börnunum 

samkvæmt barnaverndarlögum. Í handbókinni er fjallað um skilgreiningar á 

ofbeldi og vanrækslu og hvaða líkamleg og andleg einkenni geti komið fram hjá 

börnum sem verða fyrir slíku ofbeldi. Árvekni og viðbrögð starfsfólks leikskóla 

skipta því miklu fyrir velferð og vellíðan barns. Í handbókinni eru leiðbeiningar 

um það hvernig bregðast skuli við í slíkum aðstæðum. Í greinargerðinni er fjallað 

um ábyrgð og skyldur foreldra, leikskólakennara og annarra sem koma að uppeldi 

og menntun barna. Þar er jafnframt fjallað um birtingarmyndir vanrækslu, ofbeldis 

og áhættuhegðunar hjá börnum. Oft eru áhrif ofbeldis dulin og koma ekki fram 

fyrr en á fullorðinsárum en afleiðingar ofbeldis geta einnig komið fram í hegðun 

barnsins hér og nú. Því fyrr sem kemst upp um vanrækslu eða ofbeldi og barn fær 

tækifæri til að vinna úr reynslu sinni því minni verða langtímaafleiðingarnar. 
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Inngangur  

Börn eru sá hópur fólks sem er hvað berskjaldaðastur gagnvart ofbeldi. Þeim sem 

starfa með börnum ber skylda til að bregðast við ef þá grunar að séu börn beitt 

harðræði eða vanrækslu innan sem utan heimilis. Margar ólíkar fagstéttir koma að 

vinnslu barnaverndarmála. Auk starfsmanna barnaverndar koma að slíkum málum 

leikskólar, skólar, heilsugæsla, lögregla og fleiri aðilar. Samskiptin sem fara fram 

um þessi mál snerta því oft margar stofnanir. Þessar stofnanir liggja þá oft á  

mikilvægum upplýsingum sem geta nýst þegar verið er að fá yfirsýn um málið. 

Leikskólinn er sú stofnun sem oftast er í hvað mestum samskiptum við barnið 

sjálft og þekkir því barnið best, næst á eftir foreldrum. Það er því í verkahring 

starfsfólks leikskóla að tilkynna um mál barna en það er hlutverk barnaverndar að 

rannsaka og kanna málin.  

Handbókin Barnavernd – Handbók fyrir starfsfólk í leikskólum er einfalt 

uppflettirit um ferli barnaverndarmála og hvernig bregðast skuli við ef barn hefur  

orðið fyrir vanrækslu eða ofbeldi á heimili sínu. Markmiðið með handbókinni er 

að búa til aðgengilegar upplýsingar um barnaverndarmál fyrir starfsfólk leikskóla. 

Við teljum ábyrgð leikskólakennara vera mikla þegar kemur að 

barnaverndarmálum þar sem leikskólakennarar verja miklum tíma með börnunum 

og eru oft á tíðum eina tenging barnanna við aðra fullorðna fyrir utan heimili 

þeirra. Þegar við horfum yfir farinn veg í starfi okkar með börnum áttum við 

okkur betur á því hve mikilvægt það er að leikskólakennarar og aðrir sem starfa 

með börnum þekki vel til barnaverndar og þeirra einkenna sem fram geta komið 

hjá börnum sem verða fyrir ofbeldi eða vanrækslu. Við berum öll samfélagslega 

ábyrgð gagnvart börnum og erum skyldug samkvæmt barnaverndarlögum nr. 

80/2002 að tilkynna ef við höfum rökstuddan grun um að barn hafi orðið fyrir 

ofbeldi eða vanrækslu. Til þess að starfsfólk í leikskólum geti sinnt þessari skyldu 

þarf að okkar mati að auka fræðslu um málaflokkinn og bæta aðgang að  

upplýsingum þannig að starfsfólk verði hæfara til að bregðast við og bera kennsl á 

þegar slík mál koma upp. Aðstæður barna fyrir utan leikskóla eru misjafnar og 

hlutverk leikskóla er að koma til móts við og styðja foreldra í foreldrahlutverkinu. 

Oft á tíðum er það svo að starfsfólk í leikskólum lætur hjá líða að tilkynna mál 

barna til barnaverndar vegna þess að þeir telji sig geta náð betri árangri með 

barnið með því að hlúa vel að því á meðan það er í leikskólanum (Anna María 

Jónsdóttir, 2006, bls. 26).  
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Í þessari greinargerð sem fylgir með handbókinni rökstyðjum við mikilvægi 

þess að handbók af þessu tagi sé aðgengileg í öllum leikskólum. Í upphafi 

greinargerðarinnar förum við yfir lög sem tengjast réttindum barna, þar á eftir 

fjöllum við um hlutverk og skyldur þeirra sem koma að uppeldi barna eins og 

hlutverk foreldra, leikskólakennara og leikskólans sjálfs. Fjallað er um erlendar 

rannsóknir á sviðinu og sagt frá verkefnum sem unnin hafa verið hér á landi og 

tengjast þekkingu leikskólakennara á tilkynningarskyldu í barnaverndarmálum. 

Þær vísbendingar sem koma þar fram eru sambærilegar við niðurstöður erlendra 

rannsókna en þar kemur fram að vöntun er á meiri upplýsingum fyrir starfsfólk 

leikskóla um tilkynningarskyldu og hvernig hægt er að bera kennsl á einkenni 

vanrækslu og ofbeldis. Þá er enn fremur fjallað um tölulegar upplýsingar um 

barnaverndarmál og þrjá algengustu flokka tilkynninga til barnaverndar sem eru 

vanræksla, ofbeldi og áhættuhegðun barna.  

 

1.Réttur barna til verndar 

Barnavernd má skilgreina sem hverja þá starfsemi sem hefur það að markmiði að 

vernda og bæta hag barna og fjölskyldna bæði með sértækum aðgerðum ef hætta 

steðjar að, eða ef ekki er nógu vel búið að barni. Barnavernd sem málaflokkur er 

flókinn og margs konar starfsemi fellur þar undir. Það eru margir aðilar sem koma 

að barnaverndarstarfi, svo sem læknar, dómstólar, lögregla, starfsfólk leikskóla, 

barnaverndarstarfsmenn og ýmis félagasamtök sem láta sig málefni barna varða. 

Barnavernd nýtur ákveðinnar sérstöðu þar sem það er eina úrræðið samkvæmt 

lögum sem getur komið inn í einkalíf fjölskyldna (Guðrún Kristinsdóttir, 2001, 

bls. 10).  

Þær kannanir sem gerðar hafa verið hér á landi sýna að starfsfólk í 

íslenskum leikskólum telur sig skorta þekkingu á barnavernd, svo sem 

tilkynningarskyldu og málsmeðferð (Sandra Anne Marie Vachon, 2007; Anna 

Egilsdóttir og Elsa Rut Róbertsdóttir, 2010). Árið 2009 dvöldu 18.716 börn á 

aldrinum 0-5 ára í leikskólum (Hagstofa Íslands, 2010). Tilkynningar til 

barnaverndar frá leikskólum og gæsluforeldrum voru 196 talsins það árið 

(Barnaverndarstofa, 2010, bls. 49). 

Í mörgum tilfellum þar sem barn hefur orðið fyrir ofbeldi geta fyrstu 

grunsemdir komið fram vegna undarlegrar eða breyttrar hegðunar hjá barninu. 

Beiðni um hjálp frá barninu getur komið fram í hegðun þess eða frásögnum. Það 
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er því mikilvægt að starfsfólk leikskóla sé vel upplýst um þau einkenni sem geta 

verið lýsandi hjá börnunum sem þolað hafa ofbeldi, þannig að hægt sé að bregðast 

við strax. Ábyrgð þeirra sem fyrsta grunar að barn sé þolandi ofbeldis eða 

vanrækslu er því mikil (Vigdís Erlendsdóttir, 1999, bls. 64). 

 

Barnaverndarlög 

Fyrstu lög um barnavernd tóku gildi árið1932 en með þeim var kveðið á um að 

barnaverndarnefndir skyldu starfa í öllum kaupstöðum landsins. Hlutverk 

nefndanna var skilgreint þannig að þær skyldu hafa eftirlit með uppeldi barna 

innan 16 ára aldurs og kanna kærur og kvartanir um illa meðferð á börnum og 

útvega þeim góðan samastað ef þurfa þætti (Lýður Björnsson, 1979, bls. 209-

210). Núgildandi lög eru frá árinu 2002, helstu breytingar voru þær að 

frumúrskurðarvaldið var fært til dómstóla og að börn sem náð hafa 15 ára aldri eru 

sjálfstæðir aðilar í málefnum sem varða þau (Anni G. Haugen, 2004, bls. 9). 

Markmið barnaverndarlaga nr. 80/2002 er að tryggja að börn sem búa við 

óviðunandi aðstæður eða stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega 

aðstoð. Einnig er með lögunum leitast við að styðja fjölskyldur í uppeldishlutverki 

sínu.  

Markmiðum laganna má skipta í tvo flokka, annars vegar markmiðum sem 

lúta að stuðningi við börn, unglinga og fjölskyldur þeirra og hins vegar markmið 

sem beinast að aðgerðum til að vernda börnin gegn vilja foreldra og barna 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2001, bls. 10). Samkvæmt 4. kafla í barnaverndarlögum er 

fjallað um tilkynningarskyldu. Þar kemur fram að öllum beri skylda til að tilkynna 

til barnaverndar ef grunur er á að barn verði fyrir vanrækslu eða ofbeldi. 

Tilkynningarskyldunni er skipt í þrennt: 

 

 Tilkynningarskyldu almennings  

 Tilkynningarskyldu þeirra sem hafa afskipti af börnum  

 Tilkynningarskyldu lögreglu  

 

Öllum þeim sem starfa að málefnum barna og almenningi í landinu ber að 

bregðast við ef þeir telja að barn sé vanrækt eða beitt ofbeldi. Í 17. grein er fjallað 

um tilkynningarskyldu þeirra sem hafa afskipti af börnum. Í greininni er 
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sérstaklega fjallað um tilkynningarskyldu starfsstétta eins og leikskólakennara og 

annarra sem koma að uppeldi og menntun barna. Þar segir meðal annars að: 

Hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa vegna hefur afskipti af málefnum  

og verður í starfi sínu var við að barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði, 

verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu sinni og þroska í 

alvarlega hættu er skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart. Sérstaklega er 

leikskólastjórum, leikskólakennurum, dagmæðrum, skólastjórum, kennurum, 

prestum, læknum, tannlæknum, ljósmæðrum, hjúkrunarfræðingum, 

sálfræðingum, félagsráðgjöfum, þroskaþjálfum og þeim sem hafa með 

höndum félagslega þjónustu eða ráðgjöf skylt að fylgjast með hegðun, uppeldi 

og aðbúnaði barna eftir því sem við verður komið og gera barnaverndarnefnd 

viðvart ef ætla má að aðstæður barns séu með þeim hætti sem lýst er í 1. mgr. 

Tilkynningarskylda samkvæmt þessari grein gengur framar ákvæðum eða 

siðareglum um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta. 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002) 

Tilkynningu um grun á að senda til barnaverndarnefnda í viðkomandi sveitafélagi, 

það er síðan í verkahring barnaverndarstarfsmanna að meta og kanna 

tilkynninguna. Almenningur getur óskað eftir nafnleynd en leikskólar tilkynna 

undir nafni skólans (Guðrún Kristinsdóttir, 2001, bls. 28), þá er það yfirleitt 

leikskólastjórinn sem sendir inn tilkynninguna.  

Leikskólar eru mikilvægur samstarfsaðili barnaverndarnefnda og sinna 

annarri mikilvægri skyldu auk tilkynningarskyldu sem er upplýsingaskyldan. Í 44. 

grein barnaverndarlaga er fjallað um upplýsingaskylduna, en hún kveður á um 

skyldu aðila til að veita barnaverndarnefndum upplýsingar um barn og foreldra 

þess. Upplýsingaskyldan er óháð því hvort að það hafi verið leikskólinn sjálfur 

sem tilkynni um málefni barnsins eða einhver annar. Samkvæmt 

upplýsingaskyldunni ber:  

Öllum heilbrigðis- og sjúkrastofnunum, þar með töldum sjálfstætt 

starfandi heilbrigðisstarfsmönnum, sérfræðingum sem veita félagslega 

þjónustu, geðdeildum, meðferðardeildum og meðferðarstofnunum fyrir 

áfengissjúklinga og fíkniefnaneytendur, og stofnunum sem veita félagslega 

þjónustu eða aðstoð, er skylt eftir að barnaverndarnefnd hefur tekið 

ákvörðun um könnun máls að láta nefndinni endurgjaldslaust í té 

upplýsingar um heilsu barns og foreldra þess, þar á meðal upplýsingar um 

ástand viðkomandi og batahorfur, auk annarra upplýsinga sem nefndin 

telur að skipt geti máli fyrir úrlausn málsins. Með sama hætti er öllum 

stofnunum og öðrum aðilum þar sem barn hefur dvalist eða kemur 

reglulega, svo sem skólum, dagvistarheimilum og félagsmiðstöðvum fyrir 

börn og unglinga, skylt að láta nefndinni í té upplýsingar sem hún telur að 

skipt geti máli fyrir úrlausn málsins. Þá skulu lögregla og sakaskrá 

ríkisins með sama hætti láta nefndinni í té upplýsingar sem þessar 

stofnanir búa yfir um barn og foreldra þess og varðað geta málið. 
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Upplýsingar samkvæmt þessari grein skal veita svo fljótt sem auðið er og 

eigi síðar en 14 dögum eftir að beiðni berst. Upplýsingaskylda samkvæmt 

þessari grein gengur framar ákvæðum laga eða siðareglna um 

þagnarskyldu einstakra starfsstétta. 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002) 

 

Barnasáttmálinn  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna fjallar um réttindi barna. Hann varð til í 

kjölfar umræðu um almenn mannréttindi og setningu alþjóðlegs 

mannréttindasáttmála. Barnasáttmálinn var samþykktur árið 1989 á 

Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og var fullgiltur fyrir hönd Íslands árið 1992 

nr.18/1992. Í Barnasáttmálanum eru 54 greinar sem fjalla um réttindi barna 

(Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 1992). Í ákvæðum sáttmálans er 

megininntak hans um réttindi barna þrenns konar, í fyrsta lagi að börn eigi rétt á 

að líkamleg og andleg afkoma þeirra sé tryggð, í öðru lagi að þau eigi rétt á vernd 

gegn hvers kyns misnotkun og í þriðja lagi að þau eigi rétt á að taka þátt í og hafa 

áhrif í samfélaginu. Í Barnasáttmálanum birtist vilji þjóða til þess að ala önn fyrir 

börnum, vernda þau og jafnframt að auka áhrif barna á eigið líf. Lög er fjalla um 

börn, barnaverndarlög, ákvæði félagsþjónustulaga eru merki um hið sama 

(Guðrún Kristinsdóttir, 2001, bls. 11-12). 

 

Lög um leikskóla 

Leikskólar starfa samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (1999) og starfa eftir lögum 

um leikskóla. Markmið laga um leikskóla nr. 90/2008 styðja við 

barnaverndarlögin en þar kemur fram að: 

í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu starfi. 

Veita skal börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og hvetjandi 

uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Stuðla skal að því að 

nám fari fram í leik- og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra 

uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og 

kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, 

virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar. 

 (Lög um leikskóla nr. 90/2008) 

 

2. Hlutverk og skyldur gagnvart börnum 

Máltækið „það þarf heilt þorp til að ala upp barn“ segir nokkuð til um þá 

samfélagslegu ábyrgð sem allir þegnar samfélagsins gegna gagnvart börnum þess. 
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Það eru ýmsir aðilar sem koma að uppeldi barna, það eru meðal annars foreldrar 

og fjölskylda en einnig starfsfólk leikskóla.  

 

Kenning Bronfenbrenners 

Í kenningum Bronfenbrenners er lögð áhersla á að líta á barnið út frá heildrænu 

samhengi félagslegra, sögulegra, menningarlegra og umhverfislegra þátta. Hann 

gerir ráð fyrir því að náttúrulegt umhverfi og samfélagið í kringum manneskjuna 

hafi mest áhrif á þroska hennar. Hann skilgreinir samfélagið eins og hringlaga 

hreiður með barnið innst í hreiðrinu (Schaffer og Kipp, 2007, bls. 68-69). 

Samkvæmt kenningum hans er barnið í miðjunni umlukið fjórum kerfum. Það 

kerfi sem er næst barninu nefnir hann nærkerfi (microsystem), þetta er leiksvið 

hversdagslífsins, það er heimilið, vinir, nágrennið og leikskólinn. Kerfið sem 

umlykur nærkerfið nefnist millikerfi (mesosystem) og felur það í sér tengslin á 

milli nærkerfanna, til dæmis tengslin á milli heimilis og leikskóla. Utan um þetta 

kerfi er síðan stofnanakerfið (exosystem), það eru stofnanir sem barnið er ekki í 

beinu sambandi við, til dæmis fjölmiðlar, vinnustaðir foreldra og skólakerfið. Ysta 

kerfið er síðan lýðkerfi (macrosystem) en það snertir allt samfélagið og tekur til 

þjóðmenningar, gildismats og siða samfélagsins, lagasetninga og efnahagslífs 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 77). 

Barn á leikskólaaldri er hluti af og hefur reynslu af nærkerfinu heimili og 

leikskóla. Nærkerfið er sá vettvangur sem barnið í upphafi lærir um heiminn, 

hvernig augum þau líta hann og hvaða viðmið þau skapa sér. Nærkerfið getur veitt 

barninu umhverfi sem þau blómstra í eða umhverfi sem getur stefnt heilsu þeirra 

og þroska í hættu (Swick og Williams, 2006, bls. 372). Börn verða fyrir beinum 

áhrifum af því sem gerist heima hjá þeim og það sem gerist heima hefur óbein 

áhrif á reynslu þeirra í leikskólanum (Cole, Cole og Lightfoot, 2005, bls. 563-

564). Á grundvelli þessara kenninga, sem fjalla um barnið í heildrænu samhengi, 

hefur fagfólk sem vinnur að velferð ungra barna tekið þátt í miklum breytingum 

hvernig litið er til foreldrasamstarfs. Þar sem árangursríkara er talið að efla 

foreldrana í uppeldishlutverkinu og líta frekar á barnið sem hluta af félagslegu 

kerfi (Jóna Guðbjörg Ingólfsdóttir, 2008, bls. 126).  

Í kenningum Bronfenbrenners kemur fram mikilvægi þess að börn fái 

skilyrðislausa ást og nægan tíma með foreldrum sínum til þess að þau nái að 

þrífast í samfélaginu. Hann telur það vera ábyrgð samfélagsins að breytast þannig 
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að foreldrar geti stutt betur við börnin sín, við eigum ekki að setja ábyrgð á börnin 

sem þau ráða ekki við, þau geta ekki breytt aðstæðum sínum heldur er það 

samfélagsins að veita börnunum aðstoð í aðstæðum sínum. Börn þurfa að vera í 

kringum fólk sem styður við þau, veitir þeim öryggi og umhyggju, hér skipar 

leikskólinn veigamiklu hlutverki (Boemmel og Briscoe, 2001).  

 

Foreldrar 

Hlutverk og skyldur foreldra gagnvart börnum sínum eru miklar. Samkvæmt 

barnaverndarlögum nr. 80/2002 kemur fram að foreldrum beri að sýna börnum 

sínum nærfærni og umhyggju í öllum samskiptum. Einnig er það skylda foreldra 

að veita börnum sínum viðunandi uppeldisaðstæður og gæta ávallt velfarnaðar 

þeirra. Foreldrum ber að veita börnum sínum kjölfestu sem felur það í sér að 

útskýra fyrir barninu hvaða hegðun er við hæfi og vera barninu góð fyrirmynd. 

Foreldrar þurfa að virða skoðanir barnsins og lífsreynslu  og stuðla þannig að 

auknum þroska þess og efla sjálfsvitund barnsins (Barnaverndarstofa, e.d.). 

 

Leikskólakennarar 

Samkvæmt starfslýsingum um leikskólakennara (e.d.) ber honum að starfa 

samkvæmt þeim lögum og reglugerðum sem fjalla um leikskóla en einnig 

samkvæmt öðrum lögum sem eiga við um börn, lög eins og barnaverndarlög. 

Meginverkefni leikskólakennara er að vinna að uppeldi og menntun barnanna sem 

eru í hans umsjá. Honum ber að fylgjast með velferð barnanna og hlúa að þeim 

andlega og líkamlega. Þá vinnur leikskólakennari í nánu samstarfi við foreldra 

barnanna. Einnig er kveðið á hlutverk leikskólakennara að taka þátt í samstarfi við 

aðrar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum.  

 

Leikskólinn 

Upphaf leikskólastarfs á Íslandi má rekja til Barnavinafélagsins Sumargjafar sem 

meðal annars beitti sér fyrir því að efla umræðu og starfsemi sem stæði vörð um 

velferð barna. Tilgangur félagsins var upprunalega að stuðla að andlegu og 

líkamlegu heilbrigði og þroska barna og að vernda þau fyrir óæskilegum áhrifum. 

Félagið stóð fyrir ýmsu sem snerti hag barna og uppeldi þeirra og stuðlaði að 

fræðslu um uppeldi og hagi barna (Gils Guðmundsson, 1949, bls. 18-19). Félagið 

stofnaði fyrsta leikskólann 1931. Á þessum árum sinnti starfsfólk í leikskólum 

mikilvægu barnaverndarhlutverki, ekki síst dagheimilin þar sem börn dvöldu sem 
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bjuggu við erfiðar félagslegar aðstæður heima fyrir (Kristjana Stefánsdóttir, 1996, 

bls. 99). Eftir stríðið fjölgaði börnum í Reykjavík mikið og tók staða kvenna að 

breytast og fráhvarf frá öld heimavinnandi húsmæðra var hafið sem skapaði aukna 

þörf á barnaheimilum (Bergur Felixson, 2007, bls. 15).  

Í dag er leikskólinn skilgreindur sem fyrsta stigið í skólakerfinu og hlutverk 

hans er meðal annars að annast uppeldi og menntun barna. Á síðari árum hefur 

stöðugt verið lögð meiri áhersla á menntunarþáttinn í starfi leikskólanna. Í 

leikskólanum gefst tækifæri til að jafna stöðu barna þar sem unnt er að veita þeim 

börnum, sem standa höllum fæti, viðeigandi umönnun og atlæti (Umboðsmaður 

barna, e.d.).  

Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi barnanna sinna en leikskólinn er 

síðan viðbót við það uppeldi sem barnið hlýtur heiman frá (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999, bls. 7). 

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 kemur fram að eitt af hlutverkum 

leikskólans er að leggja grundvöll að því að börnin verði sjálfstæðir, virkir og 

ábyrgir þátttakendur í lýðræðislegu þjóðfélagi. Ábyrgð leikskólans og starfsmanna 

hans er því mikil. Leikskólinn er ekki eingöngu menntastofnun heldur einnig 

uppeldisstofnun. Þar einkennist starfið af daglegum föstum athöfnum. Börnin eru 

við leik og störf meirihluta dagsins í umsjón starfsfólks. Leikskólinn sinnir 

ákveðnu hlutverki í lífi barnanna, hann skapar þeim ákveðna festu í lífinu með 

föstu daglegu skipulagi. En í leikskólanum fer ekki eingöngu menntun fram 

heldur er það svo að leikskólinn sinnir einnig mikilvægu uppeldishlutverki. Við 

matarborðið í leikskólunum eru börnunum kenndir borðsiðir og hvernig það er að 

taka þátt í borðhaldi. Í leikskólanum læra börnin einnig góðar hreinlætisvenjur, 

hvernig handþvottur skuli vera og ástæður þess að við þvoum hendur okkar. Í 

fataherberginu læra börnin smám saman með aðstoð starfsfólks að klæða sig í og 

úr fötunum sínum og hvernig best sé að ganga frá þeim (Aðalnámskrá leikskóla, 

1999, bls. 17-18).  

Þar sem börn dvelja daglangt í leikskólanum skapast óhjákvæmilega mikil 

nálægð og tengsl á milli barna og starfsfólks. Vegna þessarar nálægðar og tengsla 

gegnir starfsfólk í leikskólum oft veigamiklu hlutverki í lífi barnanna og trúnaður 

myndast milli barns og starfsfólks. Þessi trúnaður getur leitt til þess að barnið 

leitar til starfsfólksins þegar eitthvað kemur uppá. Vegna þessarar nálægðar sem 

skapast nær starfsfólkið að kynnast barninu vel, líðan þess og hegðun og getur því 
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greint ef breytingar verða á hegðun þess eða högum. Leikskólinn er einnig 

mikilvægur stuðningsaðili fyrir fjölskyldur sem standa höllum fæti og þannig 

gegnir leikskólinn enn að hluta til einu af þeim markmiðum sem Sumargjöf setti í 

upphafi, að tryggja velferð barna.   

Leikskólinn er mikilvægur samstarfsaðili barnaverndar, starfsfólkið í 

leikskólanum þekkir börnin og foreldrana vel og geta verið lykilaðilar í því að 

skapa barninu öryggi og stuðning við erfiðar aðstæður. Leikskólinn getur því skipt 

sköpum fyrir börn sem búa við erfiðar aðstæður. Ýmsir atburðir og erfiðleikar í 

lífi barns geta haft djúp áhrif á hegðun barnsins og líðan þess. Leikskólanum ber 

að hjálpa barninu að vinna bug á ótta sínum og öryggisleysi (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999, bls. 16). 

  

Hlutverk kennara í lífi barnanna 

Í 2. grein laga um leikskóla nr. 90/2008 kemur fram að í leikskólum skuli velferð 

og hagur barna vera hafður að leiðarljósi í öllu starfi. Veita skuli börnum 

umönnun og menntun. Starfshættir leikskóla eiga meðal annars að mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju 

og virðingu fyrir manngildi. 

Þegar kennari ber umhyggju fyrir barni og lætur sér annt um velferð þess 

stuðlar hann að því að barnið vaxi og dafni. Umhyggja verður til í samskiptum 

milli tveggja einstaklinga, veitanda og þiggjanda. Leikskólakennarinn er yfirleitt 

veitandinn og barnið þiggjandi. Til þess að leikskólakennari geti veitt barni 

umhyggju þarf hann að skilja barnið, átta sig á líðan þess og hafa skilning á 

þörfum þess. Leikskólakennarinn þarf því að vera næmur á þarfir hvers einstaks 

barns svo að öll fái þá umhyggju sem þau þarfnast á hverjum tíma (Sigríður Síta 

Pétursdóttir, 2009, bls. 130). Ef barnið finnur fyrir nánum tilfinningatengslum og 

trúnaðartrausti á milli sín og leikskólakennara veitir það barninu öryggi til að láta 

í ljós tilfinningar sínar, leika sér frjálst og skapandi, eiga frumkvæði, kanna 

umhverfi sitt og að standa á eigin fótum eftir því sem þroski þeirra leyfir 

(Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 7).  

Börn dvelja sífellt lengur í leikskólanum, leikskólakennarar gegna því 

stærra hlutverki í lífi barnanna og kynnast bæði þeim og fjölskyldum þeirra vel. 

Það er mikilvægt að kennari sé meðvitaður um heildarmyndina í kringum barnið 

og sé stöðugt vakandi fyrir líðan þess. Umönnun er stór hluti af starfinu sem fram 
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fer í leikskóla, Broström skiptir umönnun barna í þrennt, þarfir barnsins, uppeldi 

og kennslu. Með þörfum barnsins er átt við grundvallarþarfir fyrir öryggi og 

tengsl við kennarann sem byggjast á hlýju og samlíðan. Uppeldi felur það í sér að 

styðja við barnið þegar það er að læra ný gildi, reglur, aðferðir og hegðun sem 

æskilegar eru í samskiptum við aðra. Kennsla miðar að því að kennarinn styðji við 

barnið í þekkingaröflun sinni og færnimótun (Jóhanna Einarsdóttir, 2005, bls. 14). 

Samkvæmt Broström (2003, bls. 32) er það að setja umönnun í uppeldisfræðilegt 

samhengi að búa til eina einingu sem samanstendur af umönnun, uppeldi og 

kennslu. Umönnun lýsir hann bæði á einka- og opinberum vettvangi, annars vegar 

náttúruleg umönnun og hins vegar almenn umönnun. Náttúruleg umönnun fer 

fram innan fjölskyldu og meðal vina, sú umönnun tengist samskiptum milli náinna 

og ástríkra einstaklinga. Almenn umönnun er formlegri, hún á sér stað þegar 

fagleg þjónusta er veitt eins og í leikskólum og birtist sem væntumþykja.  

Börn á leikskólaaldri líta oft mikið upp til leikskólakennara sinna og segja 

þeim frá ýmsu sem á daga þeirra hefur drifið. Oft á tíðum er það svo að börn velja 

að gera starfsmann leikskólans að trúnaðarmanni sínum og treysta þeim fyrir 

erfiðleikum sem þau hafa lent í (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2007, bls. 50-51). Aðaltjáningarleið barna á leikskólaaldri er í gegnum leik sinn 

eða teikningar sem starfsfólki ber að fylgjast vel með. Ef barn sýnir óeðlilega 

hegðun í leik, til dæmis ef barnið virðist hafa meiri upplýsingar um kynferðislega 

hegðun heldur en eðlilegt mætti teljast þarf að fylgjast nánar með leiknum. 

Leikskólakennarinn á alltaf að fylgjast með leiknum, vera reiðubúinn að taka þátt 

í honum og örva hann. Leikskólakennarinn þarf að vera næmur á andlegar og 

líkamlegar þarfir barnanna og fylgjast vel með því sem fram fer í leik þeirra 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 14). Hlutverk leikskólakennarans í leikskóla 

eru víðtæk og með óskilgreindum mörkum. Leikskólakennarinn þarf að sinna 

margvíslegum ábyrgðarhlutverkum. Meðal þeirra verkefna eru að sinna og 

fylgjast með líðan barnsins, aðbúnaði, tilfinningaþroska, félagsþroska og 

málþroska. Einnig er það í hlutverkahring leikskólakennarans að fylgjast með því 

hvernig barnið tjáir sig í gegnum leik sinn og störf en jafnframt hvort breytingar 

verði á hegðun barnsins og samskiptamynstri í barnahópnum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2003, bls. 105). Þessi ábyrgðarhlutverk leikskólakennara eru studd í 

Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 15). 
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Það er nauðsynlegt að starfsfólk leikskóla sé vel upplýst um lög og reglur sem 

gilda um börn, þá sérstaklega um tilkynningarskylduna. Þó að mikilvægt sé að 

virða þagnarskylduna er brýnt að starfsfólk geri sér grein fyrir því að 

tilkynningarskyldan gengur framar ákvæðum þagnarskyldunnar. Vegna náinna 

tengsla leikskólakennara við börnin getur stuðningur þeirra verið börnunum 

ómetanlegur. 

  

3. Tilkynningar til barnaverndarnefnda 

Á árinu 2008 bárust barnaverndarnefndum 8.241 tilkynningar er vörðuðu 5.032 

börn, börnunum hefur fjölgað um 15% frá árinu 2005. Árið 2009 hefur 

tilkynningum fjölgað enn eða í 9.299. Tilkynningarnar sem vörðuðu börn á 

aldrinum 0-5 ára voru 889 á árinu 2008. Árið 2009 bárust 898 tilkynningar frá 

grunnskólum, sérfræðiþjónustu skóla, fræðslu- eða skólaskrifstofu en 196 

tilkynningar frá leikskólum eða gæsluforeldrum (Barnaverndarstofa, 2010, bls. 

49). Nýjustu tölur eru frá árinu 2010 þar sem fjöldi tilkynninga er 9.233, en börn, 

sem tilkynnt var um, voru 7.605. Árið 2010 bárust 902 tilkynningar frá 

grunnskólum, sérfræðiþjónustu skóla, fræðslu- eða skólaskrifstofu en 133 

tilkynningar frá leikskólum eða gæsluforeldrum (Barnaverndarstofa, 2011, bls. 9). 

Tilkynningar frá leikskólum árið 2010 voru því 1,4% af öllum tilkynningum.  

Ástæðum tilkynninga er skipt í þrjá yfirflokka: vanrækslu, ofbeldi og 

áhættuhegðun (Barnaverndarstofa, 2010, bls. 50). Hér á eftir verður fjallað um 

hvern flokk fyrir sig.  

 

Vanræksla 

Vanræksla felur í sér endurtekinn skort á viðeigandi umönnun sem getur valdið 

barninu skaða eða er líkleg til að skaða eðlilegan þroska barns. Það er þó ekki um 

vanrækslu að ræða þegar þörfum barns er ekki sinnt í einstaka skipti heldur þegar 

það gerist síendurtekið. Vanræksla skiptist í líkamlega vanrækslu, vanrækslu 

varðandi umsjón og eftirlit, vanrækslu varðandi nám og tilfinningalega vanrækslu 

(Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.). Fjöldi tilkynninga vegna vanrækslu árið 2010 

var 2.818 (Barnaverndarstofa, 2011, bls. 8).  

Þegar barn verður fyrir líkamlegri vanrækslu hefur foreldri brugðist þeirri 

skyldu sem það á að gegna með því að sinna líkamlegum þörfum barnsins. Undir 

líkamlega vanrækslu falla sex flokkar, þeir eru döfnunarferill, fæði ábótavant, 
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klæðnaði ábótavant, hreinlæti ábótavant, húsnæði ábótavant og 

heilbrigðisþjónustu ábótavant. Döfnunarferill kemur fram hjá börnum undir eins 

árs aldri, helstu einkenni eru að barnið hvorki lengist né þyngist og hreyfiþroski 

þess er langt á eftir jafnöldrum, en staðfesting á þessu verður að koma frá lækni. 

Þegar fæði er ábótavant hefur foreldri ekki veitt barni sínu nægilega fæðu miðað 

við aldur og þroska þess. Þegar klæðnaði er ábótavant getur fatnaður og 

skófatnaður verið of lítill, þröngur eða ekki nógu hlýr miðað við veður til þess að 

vernda barnið gegn kulda. Þegar hreinlæti er ábótavant hefur foreldri ekki gætt 

þess að það sé fullnægjandi fyrir heilsu og velferð barnsins. Þegar húsnæði er 

ábótavant hefur foreldri ekki veitt barninu fullnægjandi búsetuaðstæður. Þegar 

heilbrigðisþjónustu er ábótavant þá er foreldri ekki að sinna þörf barnsins fyrir 

heilbrigðisþjónustu, birtingarform þess getur verið að foreldri sé ekki að fylgja 

fyrirmælum læknis varðandi veikindi barna. 

Þegar foreldri veitir ekki barninu sínu viðeigandi umsjón eða eftirlit getur 

velferð barnsins verið í hættu. Birtingarmyndir þess geta verið að foreldri fylgist 

ekki vel með barninu sínu þannig að það fari sér ekki að voða eða skilur það eftir 

hjá óhæfum eftirlitsaðila.  

Vanræksla foreldra gagnvart námi barnsins getur birst í því að barn mætir 

illa í skóla og foreldrar láta það afskiptalaust þrátt fyrir ábendingar skólayfirvalda. 

Foreldri vanrækir tilfinningalegar þarfir barnsins með því að bregðast seint 

eða ekki við þörfum barnsins og getur birtingarmynd þess verið skortur á eðlilegri 

tengslamyndun á milli foreldris og barns (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d., bls. 4- 

6).  

 

Ofbeldi 

Með ofbeldi er átt við tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi, 

kynferðislegt ofbeldi og heimilisofbeldi. Tilkynningar til Barnaverndarstofu um 

ofbeldi gegn börnum árið 2010 voru 1.995 (Barnaverndarstofa, 2011, bls. 8). 

Tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi á sér stað þegar foreldrar leggja það í vana sinn að 

koma fram við barnið á ómanneskjulegan eða niðrandi máta (Ólöf Ásta Farestveit 

og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007, bls. 39). Það getur birst í því að foreldri komi 

fram við barnið á niðurlægjandi máta með því að vera í sífellu að setja út á það, 

útlit þess og aðgerðir. Þegar foreldri uppnefnir barn sitt og kallar það illum 

nöfnum. Tilfinningalegt ofbeldi getur einnig komið fram ef foreldri gerir 



 

18 

 

óraunhæfar kröfur til barnsins miðað við aldur þess og þroska, virðir ekki barnið 

sem sjálfstæðan einstakling og notar það til að sinna sínum eigin tilfinningalegum 

þörfum. Það telst einnig til tilfinningalegs/sálræns ofbeldis ef barn verður vitni að 

ofbeldi milli annarra fjölskyldumeðlima (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d., bls. 7). 

Líkamlegt ofbeldi á sér stað þegar barn er viljandi meitt. Birtingarmyndir 

líkamlegs ofbeldis geta verið fjölmargar. Dæmi um líkamlegt ofbeldi er ef barn er 

slegið, kýlt, sparkað í það eða einhverju er hent í það, það er brennt, bundið eða 

hrist. Barn getur einnig borið áverka sem ekki eru sýnilegir þetta geta verið innri 

blæðingar, höfuðáverkar, hljóðhimnuskaði, tognanir, sprungur í beinum og margt 

fleira (Freydís J.  Freysteinsdóttir, e.d., bls. 7-8). 

Það telst vera kynferðislegt ofbeldi þegar barn innan 15 ára aldurs tekur þátt 

í kynferðislegri athöfn, hvort sem það er með eða án vilja barnsins. Börn eru ekki 

með andlegan þroska til að meta eða skilja það sem felst í kynferðislegum 

athöfnum og þau eru ekki í aðstöðu til að veita samþykki sitt (Ólöf Ásta Farestveit 

og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007, bls. 10). Greina má í fimm þætti það sem máli 

skiptir fyrir afleiðingar kynferðislegs ofbeldis gagnvart barni. Þessir þættir eru 

hversu langt ofbeldið gengur, hversu nákominn barninu gerandinn er, hversu lengi 

ofbeldið varir, hversu oft það gerist og aldur barnsins (Freydís J. Freysteinsdóttir, 

e.d., bls. 9). 

 

Áhættuhegðun barna 

Innan áhættuhegðunar barna fellur neysla barns á vímuefnum, barns sem stefnir 

eigin heilsu og þroska í hættu með sjálfskaðandi hegðun, afbrot barns, barn sem 

beitir annað barn eða fullorðinn ofbeldi og erfiðleikar barna í skóla (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, e.d., bls. 10). Fjöldi tilkynninga til barnaverndarnefnda af slíku 

tagi árið 2010 voru 4.366 (Barnaverndarstofa, 2011, bls. 8). 

  

4. Þekking kennara á tilkynningarskyldu 

Í Bandaríkjunum koma að meðaltali 16% tilkynninga til barnaverndar frá grunn- 

og leikskólum. Sambærilegar tölur á Íslandi fyrir árið 2010 eru 11,2% tilkynninga 

frá grunn- og leikskólum (Barnaverndarstofa, 2011, bls. 9). Í Bandaríkjunum líkt 

og á Íslandi er það lagaleg skylda kennara að tilkynna um vanrækslu eða ofbeldi 

gagnvart börnum. Þrátt fyrir það gera þeir það ekki og vinna því í raun ekki í 

samræmi við lög um barnavernd. Ýmsir þættir hafa verið nefndir sem mögulegar 
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ástæður fyrir því að ekki berist fleiri tilkynningar, meðal annars að ekki sé 

nægileg áhersla lögð á barnavernd í námi kennara og fræðslu á lagalegum 

skyldum sínum (Kenny, 2004, bls. 1312). 

Í rannsókn Kenny (2004) á þekkingu kennara á barnaverndarmálum var 

kannað hvort þeir teldu sig geta borið kennsl á einkenni vanrækslu og ofbeldis, 

viðhorf þeirra gagnvart líkamlegum refsingum, þekkingu á tilkynningarskyldu og 

hvort þeir væru meðvitaðir um hversu alvarleg vanræksla og ofbeldi gagnvart 

börnum væri. Í niðurstöðum kom fram að einungis 34% af þeim 200 kennurum 

sem tóku þátt í rannsókninni hafði fengið fræðslu um barnavernd í háskólanámi 

sínu. Um 13% kennaranna hafði þekkingu á því ferli sem fór af stað innan skólans 

ef upp kom grunur um vanrækslu eða ofbeldi gagnvart barni. Þá töldu 76% 

kennara að stjórnendur skólans myndu ekki styðja þá ef þeir tilkynntu mál til 

Barnaverndar. Ennfremur kom fram að 28% þeirra kennara sem fengið höfðu 

fræðslu um vanrækslu og ofbeldi gagnvart börnum höfðu tilkynnt mál til 

Barnaverndar og 23% þeirra sem höfðu ekki fengið fræðslu um barnavernd höfðu 

tilkynnt um slík mál. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu skort á þekkingu 

kennara á því að bera kennsl á einkenni vanrækslu og ofbeldis gagnvart börnum 

og vanþekkingu á tilkynningarferlinu. Næstum tveir þriðju kennara sögðust hvorki 

hafa fengið fræðslu um barnavernd í námi sínu né á starfsferli sínum, einnig voru 

mjög fáir meðvitaðir um tilkynningarferlið. Kennarar sögðust vera óhæfir í því að 

bera kennsl á og koma auga á allar tegundir vanrækslu og ofbeldis gagnvart 

börnum, jafnvel þó að þeir hefðu fengið fræðslu í þeim efnum (Kenny, 2004, bls. 

1313-1316). Sambærileg kanadísk rannsókn Tite (1994), sem gerð var meðal 500 

kennarar og 100 skólastjórnenda í Kanada, sýndi sambærilegar niðurstöður og 

rannsókn Kennys (2004). Um 40% kennaranna sögðust ekki vita hvort skólinn 

hefði ákveðna stefnu í barnaverndarmálum. Ef skólinn hafði stefnu þá voru 

kennarar ekki meðvitaðir um í hverju hún fólst. Kennararnir voru meðvitaðir um 

að þá skorti upplýsingar um viðbrögð við vanrækslu og ofbeldi gegn börnum og 

fannst þeir ekki vera í stakk búnir til að bera kennsl á vanrækslu eða ofbeldi hjá 

börnum (Tite, 1994, bls. 3, 9). Aðrar hindranir sem kennarar sáu einnig var hversu 

erfitt var að fá staðfestingu á því að barn hefði orðið fyrir einhverri vanrækslu eða 

ofbeldi. Nær allir kennarar sem tóku þátt í rannsókninni eða 96,8% sögðu að erfitt 

væri að fá upplýsingar frá foreldrum um aðstæður barna. Einnig sögðust 

kennararnir hafa áhyggjur af að afskipti þeirra myndu hafa áhrif á 
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foreldrasamstarf eða um 53,6%. Um 90% kennara vildu helst ekki tilkynna grun 

þó að barnið væri búið að segja frá vegna hræðslu við að foreldri hefndi sín á 

barninu (Tite, 1994, bls. 9). 

Ekki hafa verið gerðar sambærilegar rannsóknir hér á landi en fyrir liggja 

nokkrar kannanir á meðal leikskólakennara (Sandra Anne Marie Vachon, 2007; 

Anna Egilsdóttir og Elsa Rut Róbertsdóttir, 2010). Niðurstöður þeirra gefa 

vísbendingar sem styðja við þær erlendu niðurstöður sem vísað er til hér að 

framan um að starfsfólk í leikskólum sé ekki nægilega vel upplýst um ábyrgð sína, 

samanber tilkynningarskylduna, og virtist ekki telja sig hafa þekkingu til að greina 

vanrækslu eða ofbeldi gegn börnum né hvenær það ætti sér stað. Þá koma einnig 

fram vísbendingar um að vöntun er á greinarbetri upplýsingum um einkenni 

vanrækslu og ofbeldis til starfsmanna leikskólanna. Í báðum könnununum kom 

fram lágt hlutfall tilkynninga frá leikskólum til barnaverndar miðað við hlutfall 

þess starfsfólks sem svaraði að það grunaði að barn yrði fyrir vanrækslu eða 

ofbeldi. Ein af ástæðunum fyrir því var talin vera náin samskipti starfsfólk í 

leikskólum við foreldra. 

Anna María Jónsdóttir (2006) kannaði samstarf Leikskóla Reykjavíkur og 

Barnaverndar Reykjavíkur á árunum 2002-2003. Könnunin sýndi að samstarf 

þessara tveggja stofnana var lítið og var yfirleitt þannig háttað að Barnavernd 

Reykjavíkur aflaði sér upplýsinga um börn í leikskólum Reykjavíkur, en ekki 

virtist vera um eiginlegt samstarf að ræða. Vísbendingar komu fram um að 

togstreita væri á milli þessara tveggja stofnana, ýmsar skýringar komu fram af 

hverju þessi togstreita stafaði. Skýringar sem fram komu voru meðal annars ólíkt 

lagaumhverfi stofnana, skortur á upplýsingum, trúnaðarskylda við foreldra, 

hlutverk leikskóla í barnaverndarmálum er óskýrt og mikil áhersla á 

foreldrasamstarf. Leikskólinn er oft eftirlitsaðili fyrir Barnavernd og veitir 

upplýsingar um barnið en fær oftast litlar upplýsingar til baka frá Barnavernd um 

það hvernig framganga mála er og skapar það togstreitu á milli þessara stofnana. 

Fram kom í könnuninni að leikskólakennurum finnist erfitt að tilkynna til 

Barnaverndar þar sem þeir eigi í nánum daglegum samskiptum við foreldrana. 

Þeir veigri sér við að tilkynna slík mál þar sem þeir óttist viðbrögð foreldra og 

finnist þeir jafnvel brjóta gegn foreldrunum með því að hafa samband við 

Barnavernd. Starfsfólk leikskólanna reyni því frekar að hlúa vel og alúðlega að 

barninu á meðan það er í leikskólanum.  
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Í frumvarpi til laga um breytingar á barnaverndarlögum er tillit tekið til 

þeirrar gagnrýni sem fram hefur komið um vöntun á samstarfi milli ýmissa 

stofnana og Barnaverndar, þar eru heimildir Barnaverndar til að veita upplýsingar 

um mál barns rýmkaðar (Þingskjal 947, 2009–2010).  

Töluvert hefur verið rætt um hvers vegna svo fáar tilkynningar berist til 

Barnaverndar frá leikskólunum miðað við fjölda barna sem þar dvelur. Ýmsar 

ástæður hafa verið nefndar eins og náin tengsl starfsfólks við foreldra og löngun 

starfsfólks til að bæta sjálft aðstæður barnanna á meðan þau dvelja í leikskólanum 

(Guðrún Frímannsdóttir, 2005; Anna María Jónsdóttir, 2006). En hluti af 

ástæðunni gæti einnig verið, eins og fram kemur í könnununum, vanþekking 

starfsmanna á skyldum sínum samkvæmt barnaverndarlögum og vöntun á fræðslu 

um það hvernig hægt er að bera kennsl á einkenni ofbeldis eða vanrækslu. 

 

5. Áhrif ofbeldis 

Börn sem alast upp á ofbeldisheimili hafa oft ekki búið við þann stuðning og það 

öryggi sem börn þurfa að fá. Þarfir þessara barna eru því oft sérstakar, þau þurfa 

að fá tækifæri til að tjá hugsanir sínar og upplifanir, fá aðstoð við að skilja að 

ofbeldið er ekki þeim að kenna og læra að ofbeldi er ekki ásættanlegt eða eðlilegt. 

Börn eru í raun í verri stöðu en fullorðnir þegar kemur að ofbeldi í nánasta 

umhverfi þar sem þau eru ekki sjálfráða og hafa ekki öðlast fullan þroska til að 

skilja hvað er rétt og hvað er rangt (Ingólfur V. Gíslason, 2008, bls. 103). Atferli 

barna sem beitt eru ofbeldi einkennist oft í ofbeldisfullri hegðun í umgengni þeirra 

við önnur börn. Börn sem beitt eru ofbeldi heima fyrir geta bæði orðið gerendur 

og þolendur eineltis (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir 

Gunnlaugsson, 2004, bls. 42). Þeir þættir sem birtast hjá börnum sem koma frá 

ofbeldisheimilum eru hegðunarvandkvæði, tilfinningalegur sársauki, lítið 

sjálfsálit, lítil félagsleg færni og erfiðleikar við lausn félagslegra vandamála, 

þunglyndi og áfallastreituröskun (Ingólfur V. Gíslason, 2008, bls. 92).   

Afleiðingar líkamlegs og andlegs ofbeldis geta fylgt börnum til fullorðinsáranna. 

Þær geta verið meðal annars þunglyndi ef barn elst upp í mjög órólegu umhverfi, 

þar sem reiði og neikvæðni eru ríkjandi. Þá eru meiri líkur á að það verði þunglynt 

síðar í lífinu. Barn sem verður fyrir ofbeldi eða vanrækslu getur einnig þróað með 

sér lágt sjálfsmat; af því að barnið er stanslaust að móta sjálfsmynd sína er hún 

mjög brothætt og hefur barnið þörf fyrir sterkan tilfinningalegan bakhjarl sér til 
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stuðnings, áfall sem barn verður fyrir í barnæsku getur því haft mikil áhrif á 

sjálfsmynd þess í framtíðinni. Einnig geta fórnarlömb ofbeldis eða vanrækslu 

fundið fyrir samviskubiti, einangrun, skömm, gert tilraunir til sjálfsvígs og framið 

sjálfsvíg. Stór hluti barna sem fara á Barna- og unglingageðdeild Landspítalans 

eru fórnarlömb ofbeldis (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir 

Gunnlaugsson, 2004, bls. 42; Guðrún Jónsdóttir, 1993, bls. 260; Hörður 

Þorgilsson og Jakob Smári, 1993, bls. 65 og 756). 

Þegar fólk verður fyrir áföllum sem geta ógnað sjálfsmynd þess, hefst ferli 

innra með okkur þar sem við reynum að ná aftur tökum á tilverunni. Þetta ferli 

hefur verið kallað tilvistarglímutök. Það eru hugsanir og/eða viðbrögð sem leiða 

til þess að við fjarlægjum eða ýtum frá ógn sem beinist að sjálfsmynd okkar, hvort 

sem við gerum það meðvitað eða ómeðvitað. Ógn er reynsla sem er okkur huglæg. 

Einstaklingurinn metur þær aðstæður sem hann lendir í og þá möguleika sem hann 

hefur þegar einhver ógn steðjar að sjálfsmynd hans. Það er misjafnt hvort 

einstaklingurinn notar tilvistarglímutök meðvitað eða ómeðvitað (Guðrún 

Jónsdóttir, 1994, bls. 272).  

Ef barn verður fyrir áfalli í bernsku hefur það alvarleg áhrif á framtíðarsýn 

þess og viðmót gagnvart öðrum. Ungt fólk sem hefur orðið fyrir áfalli á yngri 

árum lætur sér oft nægja að gera aðeins ráðstafanir til eins dags í einu og treystir 

engum. Stúlkur sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi forðast oft karlmenn en 

geta einnig sýnt þeim kynferðislega áleitni. Börn sem hafa orðið fyrir áföllum eru 

glögg á varnarleysi fólks og sérstaklega sitt eigið. Einnig geta börn sem hafa þolað 

áföll orðið fyrir innri breytingum sem segja til sín síðar, einkum á unglingsárum 

eða snemma á fullorðinsárum, þessar innri breytingar geta þá leitt til 

hegðunarvanda eins og ofbeldis eða óvirkni eða tilhneigingar til sækjast í að vera 

fórnarlömb eins og börn sem hafa orðið fyrir sifjaspelli eða nauðgunum reyna 

ekki að verjast nauðgunum (Pruitt, 2000, bls. 276-277). 

Rannsókn Guðrúnar Jónsdóttir (1994, bls. 280-282) sýnir að fórnarlömb 

kynferðislegs ofbeldis reyna sjálfsvíg eða fremja sjálfsvíg. Konur sem verða fyrir 

kynferðislegu ofbeldi eru oft varnarlausari en aðrar konur og eru líklegri til að 

lenda í kynferðislegu ofbeldi síðar á ævinni. Konurnar reyndu að útiloka ofbeldið 

með því að skilja það frá daglegu lífi, einangra það og þær töluðu um viljastyrkinn 

sem þurfti til að lifa af og bregðast við eftirköstum ofbeldisins. 
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Samkvæmt rannsókn Hindberg frá 2001 eru mæður sem beittar höfðu verið 

líkamlegum refsingum sem börn líklegri til að beita börnin sín líkamlegum 

refsingum. Ekki fannst hins vegar sams konar samhengi þarna á milli hjá feðrum 

(Guðrún Jónsdóttir, 1993, bls. 260). Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2005, bls. 136-

137) bendir á að þó að foreldrar sem hafa orðið fyrir ofbeldi eða vanrækslu í æsku 

séu líklegri til að beita sín eigin börn ofbeldi eða vanrækslu er það þó ekki 

nauðsynleg eða nægjanleg forsenda þess að foreldrar beiti börnin sín ofbeldi eða 

vanrækja þau. Um 30% foreldra sem orðið hafa fyrir misbresti í uppeldi gera það 

sama við börnin sín.  

Mikilvægt er að hafa í huga að því fyrr sem barn fær aðstoð og stuðning til 

þess að losna undan ofbeldi og vinna úr reynslu sem það hefur orðið fyrir, því 

minni verða langtímaafleiðingarnar (Ingólfur V. Gíslason, 2008, bls. 104). 

 

Samantekt 

Barnavernd - Handbók fyrir starfsfólk í leikskóla er ætlað að auka þekkingu 

starfsfólks í leikskólum á málaflokknum barnavernd. Rannsóknir sýna að kennara 

skortir meiri þekkingu á barnavernd, um tilkynningarskyldu sína, 

upplýsingaskyldu og hvernig þeir eigi að bera sig að þegar grunur vaknar um að 

barn verði fyrir vanrækslu eða ofbeldi. Handbókinni er ætlað að benda starfsfólki í 

leikskólum á þau einkenni sem geta komið fram í hegðun barna ef þau eru beitt 

vanrækslu eða ofbeldi. Í henni eru jafnframt leiðbeiningar um það hvernig eigi að 

tala við börn þegar þau segja frá ofbeldi.  

Börn á leikskólaaldri eru einlæg og full af trúnaðartrausti en þau þekkja 

ekki hvað er rétt og hvað er rangt, hvaða aðstæður eru þeim boðlegar og hverjar 

ekki. Flestir foreldrar gera sitt besta við uppeldi barna sinna miðað við vit sitt og 

kunnáttu. Hins vegar er það þó svo að foreldrar eru misjafnlega vel í stakk búnir 

til að takast á við uppeldi og framfærslu barns, einnig skiptir þeirra eigið uppeldi 

máli.  

Starfsfólk í leikskólum á í nánum daglegum tengslum við börnin. Það þekkir 

þar af leiðandi oft á tíðum börnin mjög vel og er því í lykilaðstöðu til að greina ef 

einhverjar breytingar verða á högum barnsins. Starfsfólk í leikskólum hefur 

hagsmuni barnsins ávallt að leiðarljósi í starfi og er að aðstoða barnið í 

þekkingarleit sinni. Ábyrgð starfsfólks í leikskóla er mikil þar sem hluti af 

daglegu starfi er að fylgjast með og örva málþroska barna, félagsþroska þeirra og 



 

24 

 

vitsmunaþroska. Hluti af þessari miklu ábyrgð er að fylgjast með velferð barnsins. 

Þörfin fyrir að upplýsa starfsfólk í leikskólum um einkenni ofbeldis og vanrækslu 

og tilkynningarskyldu þess getur verið ein helsta forvörnin gegn því að starfsfólk 

veigri sér ekki við að tilkynna um málefni barna.  

Það er von okkar að handbók af þessu tagi aðstoði starfsfólk við að bera fyrr 

kennsl á börn sem verða mögulega fyrir ofbeldi eða vanrækslu. Af því að 

handbókin er smá í sniðum getur hún verið einfalt uppflettirit þar sem nálgast má 

helstu upplýsingar um það hvernig skuli bregðast við þegar grunur leikur á að 

barnið verði fyrir ofbeldi eða vanrækslu og hvar hægt er að fá leiðbeiningar og 

ráðgjöf. 
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