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Útdráttur 

Í ritgerðinni er leitast við að svara hvað felst í vanrækslu barna og þeim áhrifum 

sem vanræksla getur haft á börn. Einnig verður skoðað lagaumhverfi 

barnaverndar og skipulag barnaverndarmála hér á landi sem lýtur að vanrækslu. 

Erfitt getur verið að skilgreina vanrækslu en það er einna helst vegna þess hve 

lítið málið hefur verið rannsakað og að rannsakendur hafa ekki verið sammála 

um hver grunnskilyrði í aðstæðum barns eru. Mun færri rannsóknir hafa verið 

gerðar á vanrækslu barna en öðrum flokkum misbeitingar gegn börnum. Þær 

rannsóknir sem þó hafa verið gerðar á vanrækslu barna sýna fram á skaðleg áhrif 

bæði til lengri og skemmri tíma. Það að vanræksla er ekki sýnilegra vandamál en 

raun ber vitni skýrir ef til vill hvað vandamálinu hefur verið veitt lítil athygli og 

ekki verið rannsakað eins mikið og aðrar tegundir misbeitingar gegn börnum. 

Mikilvægt er að veita vanrækslu barna meiri athygli meðal annars þar sem um 

30% allra tilkynninga til barnaverndaryfirvalda á árunum 2005-2009 vörðuðu 

vanrækslu. 
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1  Inngangur 

Í ritgerðinni er leitast við að svara því hvað vanræksla barna er með því að skoða 

skilgreiningar hugtaksins vanræksla. Umfang vandamálsins er skoðað ásamt því 

að skilgreina hvaða vandamál felast í vanrækslu barna. Lagaumhverfi 

barnaverndar og skipulag barnaverndarmála sem lúta að vanrækslu eru gerð skil. 

Einnig er leitast er við að svara því hvaða áhrif vanræksla getur haft á börn.  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á vanrækslu barna og þeim áhrifum 

sem vanræksla getur valdið. Hugtakið vanræksla gæti virst einfalt en þó hefur 

reynst erfitt að svara spurningunni hvað vanræksla er og hvernig best er að 

skilgreina hugtakið. Það getur reynst mjög falið og jafnvel gleymt vandamál 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). Í ritgerðinni verður reynt að draga upp mynd af 

því hvaða afleiðingar það getur haft fyrir börn að verða fyrir vanrækslu, til að 

mynda með því að kanna hvort rannsóknir hafi verið gerðar sem sýna fram á 

aukna áhættuhegðun eða andleg vandamál hjá einstaklingum sem búið hafa við 

vanrækslu í æsku. Leitast verður við að skoða afleiðingar vanrækslu bæði til 

lengri og skemmri lengri tíma litið.  

Ljóst er að uppeldi og aðbúnaður barna skiptir mjög miklu máli svo þau nái 

að verða heilsteyptir einstaklingar. Börn eru viðkvæm og stöðugt að mótast og 

þroskast og því mikilvægt að atlæti þeirra sé gott. Öll vanræksla getur haft 

skaðleg áhrif á börn sem fyrir henni verða. Vanræksla getur verið mis alvarleg og 

haft mis alvarlegar afleiðingar í för með sér. Þó liggur ljóst fyrir að hún getur haft 

mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir þann sem fyrir henni verður 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2001).  

Ekki er alltaf nóg að taka börn úr aðstæðum þar sem vanræksla á sér stað 

heldur þarf að huga að þeim börnum sem fyrir henni verða því þau kunna að hafa 

orðið fyrir skaða sem erfitt er að greina. Þar sem vanræksla verður oft útundan í 

umræðunni gleymist einnig að skoða hversu alvarlegar afleiðingar hún getur haft 

í för með sér (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Hlutverk barnaverndaryfirvalda hér á landi er að standa vörð um réttindi 

barna, reyna eftir fremsta megni að koma í veg fyrir vanrækslu og aðra 
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misbeitingu ásamt því að bregðast við þegar aðstæður barna eru óviðunandi og 

grunnskilyrði þeirra eru ekki tryggð. Hagsmunir barns skulu alltaf hafðir að 

leiðarljósi eða eins og segir í 76. grein Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands skal 

börnum alltaf tryggð vernd og umönnun sem þau þurfa með (Stjórnarskrá, lög nr. 

33/1994). Einnig segir í lögum um barnavernd að hverjum þeim sem hefur grun 

um að barn sé beitt misrétti sé skylt að tilkynna það til barnaverndaryfirvalda 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002 ). Í Stjórnarskránni segir að börnum skuli tryggð í 

lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst (Stjórnarskrá, lög nr. 

33/1944). 
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2 Vanræksla 

Uppeldisskilyrði og umönnun skipta börn miklu máli og hafa sitt að segja um það 

hvernig einstaklingar þau verða síðar meir. Huga þarf að tilfinningalegum, 

félagslegum, líkamlegum og huglægum þáttum í umönnun barna (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2001). Með umönnun er átt við að barn upplifi áhuga, hlýju, 

nærgætni og athafnir sem gæta að velferð þess (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt að auknar líkur eru á því að það skapist traust 

tilfinningatengsl milli barns og foreldris ef foreldri er næmt fyrir þörfum barns og 

er fljótt að sinna þessum þörfum. Börn sem hljóta þess konar umönnun upplifa 

meðal annars tilfinningalegt öryggi og sjálfstæði, traust gagnvart foreldrum 

sínum sem þau yfirfæra síðar á aðra og eru líklegri til að fara eftir reglum 

foreldris þegar það sér ekki til. Hins vegar eru börn sem ekki er sinnt fljótt og vel 

líklegri til að upplifa sig óverðug, eru líklegri til að þróa ótraust tilfinningatengsl 

við foreldra og upplifa vantraust gagnvart foreldrum sínum sem þau svo yfirfæra 

á aðra síðar á lífsleiðinni (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2001).  

Ef litið er til baka má sjá að vanræksla er ekki nýtt fyrirbæri, frekar en 

annað ofbeldi, en það var ekki fyrr en snemma á 20. öldinni í Bandaríkjunum sem 

farið var að líta á vanrækslu sem félagslegt vandamál (Miller-Perrin og Perrin, 

2007). Vanræksla barna hefur átt sér stað í gegnum aldirnar og lengi vel var talið 

að orsök vandans lægi eingöngu hjá foreldrum barns. Enn er talið að stærstur 

hluti ábyrgðar vanrækslu barna liggi hjá foreldrum en þó ekki eingöngu því ýmsir 

aðrir þættir geta aukið líkurnar og jafnvel valdið vanrækslu (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2001).  

Vanræksla kann að virðast léttvægari en önnur form misbeitingar á börnum 

og vandamálið þar af leiðandi ekki litið jafn alvarlegum augum og ekki nægilega 

vel sinnt. Almennt gerir fólk sér ekki grein fyrir því hversu víðtækt hugtakið 

vanræksla getur verið, vitneskja um vanrækslu er oft á tíðum lítil og hugmyndir 

bjagaðar, ekki leggja heldur allir sömu merkingu í skilgreiningu hugtaksins. Barn 

getur orðið fyrir alvarlegum og varanlegum skaða vegna vanrækslu í æsku 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007).  
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Umfjöllun um alvarleika vanrækslu er víða ábótavant og er málefnið ef til 

vill falið í samfélaginu. Howard Dubowitz er sá sem hefur skoðað eðli vanrækslu 

einna mest og var með þeim fyrstu sem vakti máls á viðfangsefninu og 

rannsakaði það. Hann komst svo að orði að vanræksla væri vanrækt vandamál 

(Dubowitz, 2007). Sögulega séð hefur vandamálinu ekki verið veitt nægilega mikil 

athygli og að mörgu leyti ekki enn þann dag í dag. Ofbeldi gegn börnum hefur 

verið skoðað mun meira en vanræksla og er viðurkenndara vandamál ef svo má 

að orði komast (Tang, 2008). Ein skýring þessa kann að vera sú að starfsmenn 

barnaverndarnefnda líti líkamlegt ofbeldi og misnotkun barna alvarlegri augum 

en vanrækslu sem frekar er litið á sem aðgerðaleysi. Nokkrar leiðir eru þó taldar 

skýra betur vandann, einkum aukin fagleg þekking og það að setja tímamörk á 

það hvenær skuli bregðast við aðgerðaleysi foreldra (Dubowitz, 2007).  

Foreldrahlutverkið er krefjandi og mikil ábyrgð sem því fylgir. Eðlilegt getur 

talist að foreldrum verði einstaka sinnum á þegar kemur að umönnun og uppeldi 

barna sinna, til að mynda ef foreldri lítur af barni sem er nýbyrjað að ganga og 

það dettur eða ef barn er einhvern tíma ekki nægilega vel klætt miðað við veður 

þegar það er úti að leika sér. Þegar tilfelli sem uppfylla ekki grunnþarfir um 

umönnun barns eru síendurtekin flokkast það sem vanræksla (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2001). Einnig flokkast til vanrækslu ef þörfum barns er ekki 

nægilega sinnt þannig að því sé hætta búin eða vanbúnaðurinn geti leitt til skaða 

á þroska barns (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Vanbúnaður í aðstæðum barns og 

skortur af einhverju tagi getur einnig verið til kominn vegna þátta í umhverfi 

þess. Fátækt er einn þessara þátta en hana má meðal annars rekja til 

aðgerðaleysis stjórnvalda eða lélegs fjárstuðnings við barnafjölskyldur. Einnig 

getur vanræksla komið fram af hálfu fagaðila þegar kemur að því að bregðast við 

vanda barns og vinna að hagsmunum þess (Harpa Njálsdóttir, 2009; Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2001).  

Brýn þörf er á frekari rannsóknum á vanrækslu og þá helst varðandi það 

hvernig hægt er að koma í veg fyrir að börn verði vanrækt og hvernig megi 

bregðast við vandanum. Einnig er þörf á breyttri stefnu, forgangsröðun og 
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áætlun sem bregst við vanmætti foreldra og reynir að tryggja að grunnþörfum 

barna sé mætt (Dubowitz, 2007).  

2.1 Skilgreining 

Vanræksla er flókið fyrirbæri og erfitt getur verið að skilgreina hvað fellur undir 

hana. Skýring þess kann að vera að takmarkaðar upplýsingar eru til um einkenni, 

orsakir og afleiðingar. Hins vegar er vanræksla oftar tilkynnt til yfirvalda heldur 

en aðrar tegundir ofbeldis á börnum. Rannsakendur sem skoðað hafa 

misbeitingu á börnum eru einnig ekki alltaf sammála hvernig hugtakið vanræksla 

skuli skilgreint. Það má til dæmis skilgreina vanrækslu sem aðgerðaleysi foreldra 

eða þegar grunnþörfum barns er ekki sinnt. Þessi ágreiningur er einn þáttur í því 

hversu erfitt hefur reynst að setja fram skilgreiningu á hugtakinu vanræksla 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Rannsakendur eru alla jafna sammála um að ef grunnþörfum barns er ekki 

mætt sé um vanrækslu að ræða. Þær grunnþarfir sem almennt er talið að foreldri 

beri að veita barni sínu eru andleg heilsa, eftirlit, næring, persónulegt hreinlæti, 

tilfinningaleg umönnun, menntun og öruggt heimili. Margir rannsakendur hafa 

kallað eftir alhliða skilgreiningu sem felur í sér þá fjölbreyttu þætti sem gætu leitt 

til vanrækslu. Ekki eru þó allir á einu máli um hverjar grunnþarfir barns séu en 

það er enn ein ástæða þess hve erfitt hefur reynst að skilgreina vanrækslu 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Þarfir barns ættu að vera í forgrunni þegar vanræksla er skoðuð og hvort 

barn búi við skort af einhverju tagi. Áherslan á hagsmuni barns ætti að vera í 

forgrunni frekar en að einblínt sé á mistök foreldra. Eins og sjá mátti á 

skilgreiningu á umönnun barna í upphafi kaflans getur hún spannað mjög vítt 

svið, allt frá því að barn búi við mjög góð skilyrði og til þess að grunnþörfum þess 

sé ekki fullnægt. Erfitt er að ákvarða nákvæmlega hvenær grunnþörfum barns er 

ekki mætt. Til dæmis getur verið erfitt að ákvarða hvort, hvenær og hvernig skuli 

grípa inn í ef barn er yfir kjörþyngd (Dubowitz, 2007). 

Þegar misbrestur verður á uppeldi og umönnun barns má flokka það sem 

ofbeldi eða vanrækslu. Samkvæmt Freydísi Jónu Freysteinsdóttur (2001) er um 
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ofbeldi gegn barni að ræða þegar foreldri gerir eitthvað sem getur valdið því 

skaða. Það flokkast hins vegar til vanrækslu ef umönnun barns er ábótavant. 

Algengara er að börn verði fyrir vanrækslu heldur en ofbeldi. Vanræksla varir oft í 

langan tíma og afleiðingarnar geta verið óljósar og koma seint í ljós. Margir 

þættir spila saman þegar meta á vanrækslu en þeir eru meðal annars aldur og 

þroskastig barns, líkamleg og andleg heilsa, skilningur og viðleitni foreldra 

gagnvart vandamálinu og tilkynningar til barnaverndar (Dubowitz, 2007).  

Samkvæmt Dubowitz, Black og Starr gera tveir meginþættir það að verkum 

að erfitt getur reynst að skilgreina vanrækslu. Annar þeirra er sá að erfitt getur 

verið að sjá hvort skaði hafi átt sér stað og hinn sá að erfitt er að ákvarða 

alvarleika þess skaða sem barn getur orðið fyrir. Þessir fræðimenn eru einnig á 

þeirri skoðun að hugsanlegur skaði sé hafður í huga þegar vanræksla er skilgreind 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Til þess að hægt sé að skilgreina að barn sé vanrækt þarf það að hafa orðið 

fyrir skaða eða að grunur leiki á hugsanlegum skaða. Alvarleiki vanrækslu er 

yfirleitt metinn út frá því hversu umfangsmiklar afleiðingarnar eru taldar vera og 

þeim sýnilega skaða sem barnið hefur orðið fyrir. Erfitt getur þó reynst að meta 

þann skaða ef um er að ræða til dæmis andlegan skaða eða eins og í mörgum 

tilfellum þar sem skaðinn kemur ekki strax fram (Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Oft er litið á vanrækslu sem ákveðið aðgerðaleysi frekar en misbeitingu 

gagnvart barninu en það getur skýrt þá röngu mynd sem almennt ríkir um 

vanrækslu. Með aðgerðaleysi er til að mynda átt við það ef barn hlýtur ekki 

tilfinningalega umönnun eða hreinlæti þess er ekki nægilega vel sinnt. Umfjöllun 

er einnig oft önnur þegar kemur að vanrækslu heldur en annarri misbeitingu á 

börnum, til að mynda líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi. Þessar tegundir 

ofbeldis hafa jafnan verið taldar alvarlegri en vanræksla en við nánari athugun 

má sjá að hún getur haft allt eins alvarlegar afleiðingar í för með sér. Ef tannhirðu 

barns er til dæmis ekki sinnt getur það haft bæði líkamlegar afleiðingar í för með 

sér og félagsleg vandamál svo sem skerta sjálfsmynd seinna meir (Miller-Perrin 

og Perrin, 2007).  
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2.2 Flokkar vanrækslu 

Vanrækslu hefur verið skipt niður í flokka til að til að hægt sé að skilgreina betur 

hina ýmsu þætti sem til hennar teljast. Barnaverndaryfirvöld hér á landi notast 

við eitt skilgreiningar- og flokkunarkerfi en það eykur meðal annars samræmi 

milli barnaverndarnefnda og auðveldar starfsmönnum þeirra vinnslu mála. 

Samkvæmt skilgreiningar- og flokkunarkerfi Barnaverndarstofu eru flokkar 

vanrækslu fjórir og eru þeir líkamleg vanræksla, vanræksla varðandi umsjón og 

eftirlit, vanræksla varðandi nám og tilfinningaleg/sálræn vanræksla (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2004). Til viðbótar við þessa flokka Barnaverndarstofu er fagleg 

og samfélagsleg vanræksla (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2001). Einnig hefur 

vanræksla varðandi ófædd börn verið skoðuð meðal rannsakenda á sviðinu og 

hvernig verðandi mæður geta valdið ófæddu barni sínu skaða til dæmis með 

áfengi og eiturlyfjum. Þörf er á enn frekari rannsóknum á því hvernig vanræksla 

getur verið ólík, sem og skoða tengsl þessara flokka og hvaða áhrif þeir hafa hver 

á annan. Mörkin milli þessara ólíku flokka geta verið óljós og fjölmörg atriði sem 

tilheyra hverjum flokki (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

2.2.1 Líkamleg vanræksla  

Líkamleg vanræksla er það form vanrækslu sem helst er brugðist við. Börn sem 

ekki eru veitt grunnlífsskilyrði eins og matur, föt og heimili teljast líkamlega 

vanrækt (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Ef foreldri hugar ekki nægilega vel að 

hreinlæti barns síns eða tannheilsu tilheyrir það einnig þessum flokki, sem og ef 

öðrum heilbrigðisþáttum er ekki sinnt, líkt og að fara með barn til læknis ef þörf 

krefur. (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2001). Mikilvægt er að barn þroskist og 

dafni eðlilega en með því er átt við að barn þyngist og lengist til jafns við önnur 

börn sem og að hreyfiþroski þess sé eðlilegur. Ef barn þroskast ekki samkvæmt 

því sem eðlilegt getur talist gefur það vísbendingu um að um líkamlegt og andlegt 

ofbeldi geti verið að ræða af hálfu foreldris (Barnaverndarstofa, 2005).  

2.2.2 Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit 

Þegar umsjón og eftirliti er ábótavant í umönnun barns og öryggi og velferð þess 

stofnað í hættu er talið að um vanrækslu sé að ræða. Átt er við þegar barn hefur 

ekki líkamlega, andlega, sálræna, tilfinningalega eða praktíska færni til að vernda 
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sjálft sig í aðstæðum (Barnaverndarstofa, 2005). Þannig getur barn verið í 

aðstæðum sem því stafar hætta af og foreldri kemur því ekki til hjálpar. Dæmi 

um vanrækslu af þessu tagi er ef foreldri ungabarns fer endurtekið frá skiptiborði 

með þeim afleiðingum að barnið dettur niður af því. Einnig ef barn er skilið eftir 

eftirlitslaust án þess að hafa aldur eða þroska til (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2001).  

2.2.3 Vanræksla varðandi nám 

Nauðsynlegt er að barn fái örvun til að geta þroskast en menntun er dæmi um 

örvun sem barn þarf á að halda til að öðlast þroska (Miller-Perrin og Perrin, 

2007). Hlutverk foreldra er að tryggja að barn sé skráð í skóla, að það mæti og 

hafi allt til alls sem nauðsynlegt þykir til eðlilegs skólastarfs. Ef foreldri sinnir ekki 

ábendingum skóla um að barn þurfi á greiningu að halda vegna námsörðugleika 

eða þurfi á einhvers konar sértækri þjónustu að halda telst það til vanrækslu 

(Barnaverndarstofa, 2005).  

2.2.4 Tilfinningaleg/sálræn vanræksla 

Þeir þættir sem taldir eru heyra undir tilfinningalega vanrækslu eru skortur á 

tilfinningalegum stuðningi, öryggi og hvatningu. Tilfinningalega vanrækslu hefur 

reynst erfitt að skilgreina en vafi leikur á því hvaða einkenni tilheyri þeim flokki 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). Mikilvægt er að tilfinningalegum þörfum barns sé 

fullnægt til að það þroskist á eðlilegan hátt. Þannig telst það til vanrækslu þegar 

foreldri bregst seint og illa við tilfinningalegum þörfum barns með því til dæmis 

að sinna ungabarni ekki þegar það grætur (Barnaverndarstofa, 2005). Ef foreldri 

endurtekið veitir barni sínu ekki athygli og hlustar ekki á hvað það hefur að segja 

er um vanrækslu að ræða (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2001). Tilfinningaleg 

vanræksla er jafnframt talin vera til staðar þegar foreldri setur barni ekki eðlileg 

mörk og beitir það aga eða ef foreldri örvar ekki hugrænan þroska barns 

(Barnaverndarstofa, 2005).  

2.2.5 Fagleg og samfélagsleg vanræksla 

Ef litið er á foreldrahlutverkið sem einkamál hvers og eins mætti telja það til 

vanrækslu. Sem betur fer gerir samfélagið sem við búum í ráð fyrir ákveðnu 
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eftirliti og félagslegu aðhaldi þegar kemur að uppeldi barna sem kemur meðal 

annars fram innan skólakerfisins og með lagasetningu um tilkynningarskyldu ef 

grunur leikur á að barn sé beitt misrétti (Garbarino og Collins, 1999). 

Samfélagsleg ábyrgð er þáttur sem lengi vel var ekki tengdur við vanrækslu barna 

en ábyrgð foreldra var talin stærsti orsakavaldurinn. Þessi sýn hefur breyst og 

hafa rannsóknir sýnt að tilteknir þættir samfélagsins auka líkur þess að barn verði 

fyrir vanrækslu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2001). Þau börn sem verða fyrir 

vanrækslu af hálfu foreldra sinna njóta ekki alltaf nægilegrar aðstoðar fagaðila 

sem og samfélagsins en með því er átt við þætti sem koma í veg fyrir vanrækslu 

og eiga að koma börnum til hjálpar er ábótavant eða alls ekki til staðar. Félags- 

og heilbrigðisþjónusta er meðal þeirra þátta sem geta átt stóran þátt í velferð 

barns og komið í veg fyrir að það hljóti skaða ef misbeiting á sér stað (Minty og 

Pattinson, 1994).  

Þessi tegund vanrækslu er þegar samfélagið sér ekki nægilega vel um 

barnafjölskyldur og börn. Með þessu er meðal annars átt við þegar úrræði fyrir 

lágtekjuforeldra svo sem einstæðar mæður eru ekki nægilega góð. Átt er meðal 

annars við mikilvægi velferðarkerfisins sem ljóst er að margt fólk verður að setja 

allt sitt traust á. Velferðarmarkmið hins opinbera hér á landi hafa verið skýr en þó 

hafa fundist vankantar þar á, meðal annars hvað varðar velferðaröryggi barna. 

Síðustu ár hefur þó verðið unnið að úrbótum til dæmis með því að auka 

fjárframlag til einstæðra foreldra en enn má gera betur þar sem tekjur 

einstaklinga, og þá sérstaklega kvenna, duga vart fyrir lágmarksframfærslu 

(Harpa Njálsdóttir, 2006). Sýnt hefur verið fram á að einstæðar mæður eru 

líklegri en aðrir til að búa við skort og fátækt því konur eru oftar í láglauna 

störfum en karlar. Það er á valdi stjórnvalda að bæta þau kjör. Þeir þættir sem 

nefndir hafa verið geta leitt til þess að grunnþörfum barns er ekki mætt til dæmis 

hvað fæði, fatnað og húsaskjól varðar. Einnig geta fjárhagsáhyggjur valdið 

tilfinningalegri vansæld og streitu sem bitnað getur á barni (Harpa Njálsdóttir, 

2009). 

Einn stærsti samfélagslegi þátturinn er fátækt en misjafnt er eftir löndum 

hvort og hvernig stjórnvöld reyna að sporna gegn fátækt og þeim áhrifum sem 
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hún getur haft á börn og barnafjölskyldur. Átt er við fátækt sem kemur meðal 

annars til af því að samfélagið sinnir ekki ákveðnum börnum þó þörfin sé augljós. 

Sem dæmi má nefna þegar heilsugæslu barna er ekki sinnt vegna fjárskorts 

foreldra. Í fjölskyldum sem búa í samfélagi þar sem fátækt er lítil og tekjur 

heimilisins eru háar eru minni líkur á vanrækslu barna (Dubowitz, 2007). Aðrir 

samfélagsþættir eru atvinnuleysi og félagsleg einangrun. Einnig er um 

samfélagslega ábyrgð að ræða ef lögum er ekki framfylgt en það gæti til dæmis 

átt við ef tilkynningar til barnaverndar eru ekki teknar alvarlega eða ef ekki er 

farið eftir verklagsreglum barnaverndarnefnda. Mismunandi menning og 

menningarviðhorf hefur þá jafnan mikil áhrif á umfang samfélagslegrar ábyrgðar 

og almennt á viðhorf til barna og málefna þeim tengd (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2001).  

2.3 Áhættu- og verndandi þættir 

Ýmislegt eykur líkur á því að barn verði fyrir vanrækslu en jafnframt eru til staðar 

þættir sem draga úr líkum þess. Bæði formlegir og óformlegir verndandi þættir 

geta vegið upp á móti þeim áhættuþáttum sem kunna að vera til staðar í lífi 

barns og geta þannig minnkað líkur þess að barn verði fyrir vanrækslu (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2001). Félagslegir og sálrænir erfiðleikar hafa almennt 

verið taldir stafa af slæmum fjölskylduaðstæðum og/eða eiga sér 

einstaklingsbundnar og jafnvel erfðafræðilegar skýringar. Rannsóknir á samspili 

áhættu- og verndandi þátta hafa hins vegar sýnt fram á flóknara ferli og ákveðna 

heildarsýn ýmissa samverkandi þátta. Áhættuþættir hafa stigmagnandi áhrif, það 

er að segja að því fleiri slæm atriði sem eru til staðar í lífi barns því meiri líkur eru 

á því að barn verði fyrir vanrækslu, en þessi áhrif eiga einnig við um verndandi 

þætti (Guðrún Kristinsdóttir, 2000).  

Helstu áhættuþáttum hefur verið skipt niður í fimm flokka en þeir tengjast 

foreldrum, börnum, fjölskyldunni, samfélaginu og menningu (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2001). Óhófleg áfengis- og fíkniefnaneysla foreldra, þunglyndi 

eða aðrir andlegir kvillar og greindarskortur eru allt þættir sem auka líkur á því að 

foreldrar sinni ekki grunnþörfum barns. Beiting ofbeldis á milli foreldra barns 

eykur einnig hættu á vanrækslu. Áhættuþættir tengdir börnum fela í sér að ýmis 
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einkenni barna geta aukið líkur þess að þau verði vanrækt. Til að mynda er 

líklegra að börn með fatlanir, hegðunarvanda, sérþarfir og fyrirburar séu vanrækt 

en önnur. Einnig eykur það líkur á vanrækslu ef vandi foreldris og barns er í 

andhverfu eins og ef foreldri glímir við geðræn vandamál og barn við ofvirkni. 

Tilteknir fjölskylduþættir hafa verið tengdir við auknar líkur á vanrækslu, einn 

þeirra er óstöðugleiki innan veggja heimilis (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2001). 

Samspil margra þátta úr fortíð og nútíð hefur áhrif á þroska barns. Breytingar 

sem á ytra borði virðast samskonar hafa mismunandi tilfinningaleg og félagsleg 

áhrif, styrkja og viðhalda reynslu, atferli og líðan sumra einstaklinga en hafa 

þveröfug áhrif á aðra. Það er börnum farsælt í daglegu lífi að búa yfir félagslegri 

færni og styrkri sjálfsmynd ásamt því að lifa í umhverfi þar sem þau eru í 

jákvæðum tengslum við aðra (Guðrún Kristinsdóttir, 2000).  

Innan hvers menningarheims ríkja ákveðin gildi og hugmyndafræði en það 

er enn einn þáttur þess sem hefur áhrif á hvernig lögum og reglum barnaverndar 

er háttað. Menningargildi geta ýtt undir vanrækslu barna og skapað viðmið 

gagnvart umönnun þeirra. Til dæmis telst það eðlilegt hér á landi að barn undir 

tíu ára aldri sé heima án eftirlits á daginn, jafnvel klukkustundum saman, en það 

telst hins vegar lögbrot bæði í Svíþjóð og Bandaríkjunum (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2001). 

Vistfræðilíkan Bronfenbrenner felur í sér að vanræksla og misnotkun barna 

byggist á þáttum í einstaklingnum, í fjölskyldunni, í nærsamfélagi og í 

samfélaginu almennt. Þessi ákvörðunaröfl tengjast svo hvert öðru innbyrðis 

(Bronfenbrenner, 1979). Nánasta umhverfi barns hefur mikil áhrif á líf þess til 

dæmis skortur á öruggum aðbúnaði, ef börn alast upp við heimilisofbeldi, ef 

glæpir eru algengir í nágrenni heimilis og fá úrræði sem standa fjölskyldum til 

boða. Þessi atriði teljast til umhverfisþátta sem aukið geta líkur á vanrækslu 

barns (Miller-Perrin og Perrin, 2007; Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg H. 

Harðardóttir, 2008). Þá geta þeir einstaklingar sem standa barninu næst átt þátt í 

misbeitingu á því, til dæmis foreldrar, ættingjar og starfsfólk leikskóla. Ef einhver 

í nánasta umhverfi barns, svo sem barnfóstra, kennari eða ættingi, beitir barn 
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ofbeldi eða vanrækir það á einhvern hátt með vitund foreldris sem bregst ekki 

við flokkast það sem vanræksla (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2001).  

Rannsakendur hafa velt upp spurningunni um hver beri ábyrgðina þegar 

kemur að vanrækslu. Borin hefur verið saman ábyrgð foreldra og undirliggjandi 

félagslegra, sálfræðilegra og efnahagslegra þátta í samfélaginu. Niðurstöður 

rannsókna hafa sýnt að það sé samspil margra þátta sem skýri hvar ábyrgðin 

liggur (Dubowitz, 2007).  

Með verndandi þáttum er átt við þá þætti sem geta komið barni til hjálpar 

eða geta unnið með því ef það verður fyrir, eða býr við mótlæti. Ef barn verður 

fyrir mótlæti geta verndandi þættir minnkað líkur á félagslegum og sálrænum 

erfiðleikum (Guðrún Kristinsdóttir, 2000). Sem dæmi um formlega verndandi 

þætti má nefna fjárhagslegan stuðning við barnafjölskyldur, svo sem barnabætur 

og fæðingarorlof, en einnig má líta á þetta sem samfélagslega þætti. Óformlegir 

verndandi þættir eru til dæmis stuðningur frá fjölskyldu og vinum sem getur 

verið mjög mikilvægur (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2001).  

Í hverjum einstaklingi býr ákveðin þrautseigja eða seigla, mis mikil þó. Það 

má gera ráð fyrir að því sterkari sem þessir eiginleikar eru því meiri líkur séu á að 

einstaklingi eigi eftir að farnast vel þrátt fyrir mótlæti í uppvexti (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2000).   
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3 Lagaumhverfi barnaverndar og skipulag barnaverndarmála  

Yfirumsjón með barnavernd hér á landi er í höndum Barnaverndarstofu og 

starfar hún undir Velferðarráðuneyti. Helstu hlutverk Barnaverndarstofu eru tvö; 

annars vegar að sinna hinum ýmsu verkefnum sem við koma starfsemi 

barnaverndarnefnda og hins vegar að hafa yfirumsjón og eftirlit með rekstri 

meðferðarheimila fyrir börn (Barnaverndarstofa, e.d.b). Einnig vinnur 

Barnaverndarstofa að samhæfingu og eflingu barnaverndarstarfs og sinnir 

daglegum störfum barnaverndarmála (Reglugerð um Barnaverndarstofu nr. 

264/1995). Hér verður einungis skoðað hlutverk barnaverndarnefnda en það er 

hlutverk þeirra að taka á málum sem upp koma varðandi vanrækslu barna.  

 Barnaverndarhlutverkið er fyrst og fremst í höndum foreldra barnanna 

sjálfra en foreldrum ber að gegna uppeldis- og forsjárskyldum sínum með hag og 

þarfir barns að leiðarljósi. Forsjá barns felur í sér að foreldrum ber að vernda 

barn sitt gegn líkamlegu og andlegu ofbeldi og annarri misbeitingu. Börnum skal 

sýnd umhyggja og virðing af hálfu foreldra sinna. Það er ábyrgð foreldra að afla 

barni sínu lögmætrar fræðslu sem og efla því siðgæði og iðjusemi. Einnig að sjá til 

þess að barn fái menntun sem hentar hæfileikum og áhugamálum þess. Barn á 

rétt á því að vera með í ráðum þegar kemur að persónulegum ákvörðunum sem 

það varðar, þó með tilliti til aðstæðna og þroska barns (Barnalög nr. 76/2003).  

3.1 Barnaverndarlöggjöf  

Í 76. grein Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands segir að með lögum skuli börnum 

tryggð sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst (Stjórnarskrá, lög nr. 

33/1944). Barnaverndarlögin ná til allra barna sem heyra undir íslenska ríkið en 

allir einstaklingar undir 18 ára aldri teljast samkvæmt lögunum vera börn. 

Markmið laganna er að tryggja börnum sem ekki búa við viðunandi aðstæður eða 

þegar heilsa og þroski barna er í hættu nauðsynlega aðstoð. Með lögin að 

leiðarljósi er leitast við að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu og beita 

lögum þegar þörf er á í tilteknum málum (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

 Í 1. grein barnaverndarlaganna kemur fram að foreldrum beri að sýna 
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börnum sínum vernd og umönnun. Að börn skuli njóta réttinda í samræmi við 

aldur sinn og þroska. Að foreldrum beri að sýna börnum sínum umhyggju og 

nærfærni og gegna forsjár- og uppeldisskyldum við börn sín svo sem best hentar 

hag þeirra og þörfum. Einnig að þeim beri að búa börnum sínum viðunandi 

uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar þeirra í hvívetna. Aðrir sem koma að 

uppeldi barna skulu sýna þeim virðingu og umhyggju (Barnaverndarlög nr. 

80/2002). 

Barnaverndaryfirvöld eru nauðsynleg til að unnt sé að koma í veg fyrir 

misbeitingu gegn börnum. Barnaverndaryfirvöld skulu ávallt hafa hagsmuni barns 

að leiðarljósi og taka tillit til óska og sjónarmiða þess eins og kostur er miðað við 

aldur þess og þroska. Ef barnaverndaryfirvöld þurfa að hafa afskipti af barni 

og/eða foreldrum reynist það erfitt öllum þeim sem málið snertir og því 

mikilvægt að sýna fyllstu nærgætni og virðingu. Mikilvægt er að málefnum barna 

sem er hætta á að verði fyrir skaða vegna vanrækslu sé sinnt jafnt við málefni 

þeirra barna sem í raun verða fyrir skaða (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Í lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga eru málefni sem varða börn og 

ungmenni tekin sérstaklega fyrir en þau hafa það markmið að tryggja þeim 

þroskavænleg uppeldisskilyrði. Í samvinnu við foreldra og aðra sem koma að 

uppeldi barns ber félagsmálanefnd að tryggja að ávallt sé unnið að því að tryggja 

velferð barna og ungmenna. Einnig skal tryggt að barn njóti hollra og 

þroskavænlegra uppeldisskilyrða, að aðbúnaður þess sé fullnægjandi og að 

aðstæður í umhverfi þess ógni ekki öryggi þess (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991).  

Haustið 1989 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar samning um réttindi 

barnsins og samþykkti Ísland samninginn árið 1992 (Barnaverndarstofa, e.d.c). 

Þau grundvallarsjónarmið sem fram koma í Samningi um réttindi barnsins 

endurspeglast í barnaverndarlögum en sem dæmi má nefna að velferð barns skal 

ávallt höfð í fyrirrúmi og að stuðlað sé að bæði líkamlegum og andlegum þroska 

þess. Skilgreining á aldri barns sem bæði barnaverndarlög og samningurinn ná til 

er einnig sá sami. Samkvæmt 1. grein samningsins segir: „Í samningi þessum 
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merkir barn hvern þann einstakling sem ekki hefur náð átján ára aldri...” 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, lög nr. 18/1992).  

3.2 Barnaverndarnefndir 

Hér á landi starfar 31 barnaverndarnefnd og er þeim skylt að taka á móti öllum 

þeim tilkynningum sem berast. Barnaverndarstofa hefur eftirlit með störfum 

nefndanna og beitir sér fyrir því að þær starfi samkvæmt lögum. Hvert tiltekið 

mál er metið út frá alvarleika og beint til réttra aðila. Barnaverndarnefnd vinnur 

með það að leiðarljósi að aðgerðum sem beitt er séu barni fyrir bestu. Hagsmunir 

barns skulu ávallt vera í fyrirrúmi. Hlutverk barnaverndarnefnda er að kanna 

uppeldisskilyrði, aðbúnað og hátterni barna og út frá því meta þarfir þeirra sem 

ekki eru talin búa við viðunandi aðstæður, talin sæta illri meðferð eða eigi í 

félagslegum erfiðleikum. Barnaverndarlög hafa ýmis úrræði og skulu nefndir 

beita þeim til verndar börnum eftir því sem best á við hverju sinni til að tryggja 

hagsmuni og velferð þeirra eftir fremsta megni. Einnig sinna barnaverndarnefndir 

ýmsum öðrum verkefnum sem þeim eru falin samkvæmt lögum 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Hjá nær öllum barnaverndarnefndum starfar sérhæft starfsfólk og ef þörf 

krefur skulu nefndir tryggja sér aðgang sérþekkingar með öðrum hætti 

(Barnaverndarstofa, e.d.a). Sérþekking er mikilvæg svo hægt sé að veita 

foreldrum, stofnunum og öðrum sem koma að uppeldi og aðbúnaði barna 

fræðslu, ráðgjöf og leiðbeiningar sem samræmast gildandi lögum. 

Barnaverndarnefndum er skylt að aðstoða foreldra eftir fremsta megni við að 

gegna forsjárskyldum sínum sem og notast við þau úrræði sem barnaverndarlög 

búa yfir ef þess telst þörf (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

3.3 Tilkynningarskylda 

Tilkynningar um vanrækslu hafa aukist jafnt og þétt síðustu ár og er rúmlega 

helmingur þeirra tilkynninga sem berst barnaverndaryfirvöldum í Bandaríkjunum 

vegna vanræksla (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Hugsanlega má rekja þessa 

þróun til aukinnar vitundarvakningar og breyttrar lagasetningar. Hér á landi er 

hverjum þeim sem grunar að barn búi ekki við viðunandi aðstæður, verði fyrir 
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áreiti eða ofbeldi eða að heilsu barns og þroska sé stofnað í hættu skylt að 

tilkynna það barnaverndarnefnd. Hvert tilvik sem einstaklingur telur 

barnaverndarnefnd varða um skal tilkynnt. Einnig hafa þeir auknar skyldur, sem 

vegna stöðu sinnar eru líklegir til að þekkja aðstæður barns, að tilkynna til 

barnaverndarnefndar ef grunur um einhverskonar misbeitingu á því er að ræða. 

Sem dæmi má nefna kennara, lækna, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga og fleiri 

sem koma að málefnum barna. Tilkynningarskylda gengur framar þagnarskyldu 

viðkomandi starfsstéttar (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Lögreglu ber einnig 

skylda að tilkynna þau atvik þar sem grunur leikur á refsiverðum verknaði bæði af 

hálfu barns sem og gegn því (Barnaverndarstofa, e.d.a). 

Allar tilkynningar sem berast barnavernd skulu teknar alvarlega og er 

afstaða tekin til allra mála sem koma inn á borð nefndanna. Ef tekin er ákvörðun 

um að kanna mál í kjölfar tilkynningar verður það að barnaverndarmáli. 

Barnaverndarnefndum berast tilkynningar bæði skriflega og munnlega. Öllum 

þeim sem tilkynna atvik sem barnavernd varða ber að geta nafns síns. Hins vegar 

geta einstaklingar óskað nafnleyndar gagnvart öðrum en nefndinni. Allar 

tilkynningar sem berast eru skráðar með kerfisbundnum hætti og þær 

varðveittar. Þær upplýsingar sem nefnd skráir við tilkynningu eru hvenær 

tilkynning barst, nafn, kennitala og heimilisfang tilkynnanda, tengsl tilkynnanda 

við barn og foreldra, hvort óskað hafi verið nafnleyndar, nafn barns sem 

tilkynning beinir sjónum að og heimili þess, nöfn foreldra barns og efni 

tilkynningar. Foreldrum ber að fá um það vitneskju ef tilkynning hefur borist sem 

varðar hagsmuni barns þeirra sem og að þau séu upplýst um afstöðu 

barnaverndar til málsins. Foreldrar fá hins vegar ekki alltaf vitneskju um 

tilkynningu ef það er talið geta skaðað rannsóknarhagsmuni (Reglugerð um 

málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004).  

Í 17. grein Barnaverndarlaga nr. 80/2002 sem fjallar um tilkynningarskyldu 

þeirra sem afskipti hafa af börnum segir:  

Hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa vegna hefur afskipti af 

málefnum barna og verður í starfi sínu var við að barn búi við 

óviðunandi uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að barn 
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stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu er skylt að gera 

barnaverndarnefnd viðvart. 

Starfsmönnum leik-, grunn-, og framhaldsskóla er gert að meta hvort umönnun, 

líðan eða ástandi barns sé hugsanlega ábótavant og hvort tilkynna eigi um það til 

barnaverndarnefndar. Tilkynna skal til barnaverndarnefndar þegar grunur leikur 

á misbresti í aðbúnaði og umönnun barns, þó ekki liggi fyrir staðfestar sannanir. 

Það er barnaverndarnefndar að meta hvort grunur sé nægilega vel rökstuddur og 

hvort gera þurfi frekari könnun á efni tilkynningar. Gerðar hafa verið 

verklagsreglur um það hvernig tilkynningum skuli háttað og við hvaða aðstæður 

ástæða geti talist til tilkynningar. Mikilvægt er að allir starfsmenn skólans þekki 

reglurnar vel og tryggt sé að upplýsingar komist eins fljótt og unnt er til 

barnaverndarnefndar (Barnaverndarstofa, 2006). Leitast skal við að samstarf milli 

þessara aðila og barnaverndaryfirvalda sé gott (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Í skýrslu sem Rannsóknarstofnun um barna- og fjölskylduvernd gerði fyrir 

félags- og tryggingamálaráðuneytið kemur fram að flokkun ástæðna sem 

tilgreindar eru fyrir tilkynningum til barnaverndaryfirvalda er skipt í þrjá 

meginflokka sem eru vanræksla gagnvart barni, ofbeldi sem barn er beitt og 

áhættuhegðun barnsins sjálfs (Halldór S. Guðmundsson, 2009).  
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Mynd 1. Helstu flokkar tilgreindra ástæðna tilkynninga á landinu öllu fyrstu sex 

mánuði ársins, árin 2005-2009 (Halldór S. Guðmundsson).  

Aukning tilkynninga milli áranna 2008 og 2009 virðist vera mest vegna 

tilkynninga um vanrækslu samkvæmt mynd 1, á sama tíma hægir á aukningu á 

tilkynningum um áhættuhegðun barns (Halldór S. Guðmundsson, 2009). Fyrstu 

sex mánuði ársins 2008 var 29% tilkynninga vegna vanrækslu en 34,7% árið 2009. 

Fyrstu þrjá mánuði ársins 2010 var 32,7% tilkynninga vegna vanrækslu (Þingskjal 

1359, 2009-2010). Vanræksla er sá flokkur misbeitingar sem næst flestar 

tilkynningar berast um til barnaverndarnefndar. Flestar tilkynningar berast hins 

vegar vegna áhættuhegðunar barna og ungmenna en komið verður nánar að því 

síðar (Halldór S. Guðmundsson, 2009). Í heildina fjölgaði 

barnaverndartilkynningum um rösklega eitt þúsund milli áranna 2008-2009. 

Forstjóri Barnaverndarstofu telur það vísbendingu um hvaða áhrif 

efnahagshrunið hefur haft (Halla Björk Marteinsdóttir, 2010). Í skýrslu félags- og 

tryggingamálaráðherra er komist að andstæðri niðurstöðu en þar kemur fram að 

fátt ef nokkuð þyki benda til að fjölgun tilkynninga fyrri hluta árs 2009 sé 

afleiðing efnahagsþrenginga eða aukins atvinnuleysis í kjölfar 

efnahagskreppunnar þó ekki sé hægt að útiloka það með öllu þar sem áhrif 

kreppu á börn koma oft ekki endanlega í ljós fyrr en að nokkrum árum liðnum 

(Halldór S. Guðmundsson; Þingskjal 1359, 2009-2010).  



19 
 

3.4 Aðgerðaráætlun  

Allar tilkynningar sem berast barnaverndarnefnd eru skoðaðar og tekin er 

afstaða til þess hvort ástæða sé til að kanna mál betur. Skal það gert innan sjö 

daga frá því tilkynning berst. Innihald tilkynninga sem mikilvægt er að taka 

afstöðu til án tafar er ef líkamleg og andleg heilsa barns eða þroski geti verið í 

hættu vegna vanrækslu, óviðeigandi framferði foreldris, ofbeldi eða áreitni af 

hendi annarra eða eigin hegðunar barns. Barnavernd getur fengið upplýsingar 

um eitthvað af ofantöldu með öðrum leiðum en með tilkynningu. Við rannsókn 

barnaverndarmála getur meðal annars vaknað grunur um önnur börn sem ekki 

búa við viðunandi aðstæður (Reglugerð um málsmeðferð fyrir 

barnaverndarnefnd nr. 56/2004).  

Ákveðið ferli fer af stað þegar tilkynning berst barnaverndarnefnd og þar til 

afstaða til máls hefur verið tekin. Til dæmis er kannað hvort eldri mál séu til 

staðar varðandi tiltekið barn og foreldra þess sem og aflað upplýsinga um 

tilkynnanda. Þessar upplýsingar eru notaðar ásamt efni tilkynningar til að taka 

afstöðu til þess hvort ástæða þyki til að kanna mál frekar. Ákvörðun um að kanna 

efni tilkynningar frekar er ekki tekin nema tilefni sé talið til og rökstuddur grunur 

liggi fyrir að misbrestur geti verið á aðstæðum barns. Það sem felst í því að mál er 

kannað frekar er að aflað er nauðsynlegra upplýsinga um aðstæður barns og 

metið hvort beita þurfi úrræðum barnaverndarlaga (Reglugerð um málsmeðferð 

fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004).  

Mikilvægt er að reynt sé eftir fremsta megni að beita almennum úrræðum 

til stuðnings fjölskyldu áður en gripið er til annarra úrræða. Einnig skal vægustu 

mögulegu úrræðum beitt til að ná fram markmiðum sem stefnt er að 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Ef niðurstaða könnunar er sú að beita þurfi 

úrræðum barnaverndarlaga skal gerð skrifleg áætlun um meðal annars það hver 

skuli vera ávinningur úrræðis, lengd og hlutverk þeirra sem málið varða. Áætlun 

þessi skal endurskoðuð eftir fyrirfram ákveðinn tíma og ákvörðun tekin um hvort 

áframhaldandi úrræðum skuli beitt. Ef aðstæður barns hafa batnað samkvæmt 

þeim markmiðum sem fram komu í áætlun er máli lokað. Við undirbúning, gerð 

og framkvæmd áætlunar skal meta þörf á samstarfi við þá aðila sem koma að 
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umönnun barns, svo sem leikskóla, skóla, lögreglu, heilbrigðisstarfsmenn og 

dómstóla (Reglugerð um málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd nr. 56/2004).  

Þó svo að til séu verklagsreglur um hvernig bregðast skuli við ef barn 

verður fyrir misrétti er erfitt að fullyrða og útlista hvernig þeim er í raun 

framfylgt. Engin tvö tilfelli sem berast barnaverndarnefndum eru eins og því þarf 

að meta hvert tilfelli fyrir sig eins og komið hefur fram. Það ásamt öðru getur leitt 

til þess að reglum sé ekki framfylgt á sama hátt í öllum barnaverndarmálum sem 

og að tilteknum málum sé veitt meiri eftirtekt en öðrum. Því miður eru til börn 

sem búa við slök uppeldisskilyrði og aðstæður sem valdið geta þeim skaða. Með 

það í huga er mikilvægt að verklagsreglur sem þessar séu í lagi, að þeim sé 

framfylgt og að eftirlit sé með því hvort og hvernig það er gert. Einnig að 

endurskoðun á þeim fari fram reglulega þar sem alltaf má bæta við nýrri 

þekkingu ásamt því að koma í veg fyrir vissa stöðnun.  
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4  Áhrif vanrækslu 

Vanræksla getur verið skaðleg þeim börnum sem fyrir henni verða og haft slæm 

áhrif á þroska þeirra. Vanræksla getur talist óviljandi af hálfu foreldra en hún er 

ekki síður alvarleg og skaðleg en þar sem börn eru beitt annars konar ofbeldi 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). Skaðleg áhrif vanrækslu geta komið fram með 

ýmsum hætti en þeim hefur oft verið skipt í tvo meginflokka, innhverf og úthverf 

vandamál þegar litið er til einstaklinga sem fyrir henni verða. Sem dæmi um 

innhverf vandamál eru kvíði og þunglyndi en þau eru algengari hjá stúlkum. 

Úthverf vandamál eru sem dæmi hegðunarvandamál og koma oftar fram hjá 

drengjum. Vandi drengja er sýnilegri og er því algengara að þeir fái aðstoð heldur 

en stúlkur (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2001).  

Þegar barn er beitt ofbeldi eða er vanrækt af foreldrum sínum getur það 

haft bein skaðleg áhrif á barnið en einnig geta foreldrar haft óbein áhrif á börn 

sín með hegðun sinni og gjörðum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2001). Til að 

mynda hefur Edelson bent á í rannsóknum sínum að heimilisofbeldi milli 

fullorðinna fer oft saman við ofbeldi og vanrækslu á börnum sem veldur þá 

margföldu álagi. Þetta á við í 30-60% tilvika. Áhrif ofbeldis og vanrækslu geta 

verið allt frá því að barn verði fyrir skaða í móðurkviði til ótta, ógnunar, lífshættu 

og dauða (Guðrún Kristinsdóttir, 2007).  

Þegar reynt hefur verið að skilgreina vanrækslu gleymist oft að skoða 

hvaða afleiðingar hún getur haft (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Þær rannsóknir 

sem þó hafa verið gerðar hafa sýnt fram á tengsl milli vanrækslu barna og 

skertrar virkni þeirra á mismunandi sviðum (Shannon, Allison og Winsler, 2006).  

Tilvik vanrækslu eru ólík og óvíst hvaða áhrif það hefur á barn og þá 

hversu alvarlegar. Við andstreymi vaknar oft færni sem ráð við mótlæti, það 

getur gert barn færara um að komast í gegnum erfiðan uppvöxt án teljandi 

skaða. Hins vegar hefur verið sýnt fram á að vanræksla barns getur haft alvarlegri 

skaðleg áhrif heldur en þegar barn er beitt líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007; Guðrún Kristinsdóttir, 2000). Þessi staðreynd 

vekur upp spurningar um hvar áherslur barnaverndar liggi og hvort vanræksla sé 
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álitin minna alvarleg en ofbeldi gegn börnum. Til dæmis hvort litið sé alvarlegri 

augum og brugðist fyrr við ef barn hefur líkamlega áverka heldur en ef það býr 

við skort af einhverju tagi þó svo að vanrækslan kunni að valda barni meiri skaða 

en ofbeldið.  

Alvarleiki vanrækslu er yfirleitt metinn út frá sýnilegum afleiðingum og 

umfangi en ef líkamleg einkenni eru til staðar er oftar litið alvarlegri augum á 

málið. Til að mynda gæti verið litið mun alvarlegri augum á það ef barn hefur 

marbletti eða brunasár á líkama heldur en ef barn er beitt andlegu ofbeldi þó svo 

að skaðinn verði í báðum tilfellum vegna misbrests og eftirlitsleysis foreldra 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). Samkvæmt þeim upplýsingum sem liggja fyrir er 

ljóst að vanræksla getur haft langtímaáhrif á þann sem fyrir henni verður. Þær 

afleiðingar eru meðal annars þunglyndi og kvíði, persónuleikatruflanir og áfengis- 

og vímuefnaneysla. Það sem er ef til vill alvarlegasta afleiðingin er að þeir sem 

hafa orðið fyrir vanrækslu í æsku vanrækja í 30% tilfella sín eigin börn (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2001).  

Út frá vistfræðilíkani Bronfenbrenner má ætla að ef lífsgæði fjölskyldu 

eða einstaklings batna hafi það áhrif út í samfélagið með ýmsum hætti. Þessi 

áhrif koma einnig fram í umhverfi barns sem ákveðin kerfi, fólk, hlutir, menning 

og stofnanir sem hafa víxlverkandi áhrif á líf þess (Bronfenbrenner, 1979). 

Mannlegir þættir innan fjölskyldunnar geta þróast og breyst svo sem vegna 

samspils erfða og umhverfisþátta. Tengsl milli fjölskyldu og annarra áhrifavalda 

hafa einnig áhrif á þessa þróun en með þeim er til dæmis átt við skóla, 

sjúkrastofnanir, jafningja, vinnustað og hverfi og sveitarfélag sem búið er í. 

Opinber stefna stjórnvalda hvað varðar fjölskyldur og börn getur haft áhrif á 

þessa þróun (Bronfenbrenner, 1986). 

4.1 Um rannsóknir á áhrifum vanrækslu 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á ofbeldi gegn börnum og hvaða áhrif 

það getur haft en þau áhrif sem vanræksla getur haft á börn hafa ekki verið eins 

mikið skoðuð. Sú staðreynd kemur á óvart þar sem vanræksla barna er sú tegund 

misbeitingar sem næst oftast er tilkynnt til barnaverndaryfirvalda. Rannsóknir 



23 
 

sem gerðar hafa verið beina flestar sjónum sínum að áhrifum vanrækslu á þroska 

ungbarna, barna og unglinga. Sameiginlega hafa rannsóknir þessar komið fram 

með upplýsingar varðandi ýmis vandamál tengd vanrækslu barna. Félagslegir 

erfiðleikar, tilfinningaleg vandamál og hegðunarvandamál, skortur á 

vitsmunalegri færni og líkamlegar afleiðingar eru meðal þeirra þátta sem 

rannsóknir sýna að geta komið fram hjá barni ef það verður fyrir vanrækslu 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Börn eru sífellt að þroskast og breytast og mikilvægt er að tekið sé tillit til 

þess þegar rannsóknir eru gerðar. Rannsóknir á misbeitingu á börnum getur verið 

erfitt að skilgreina og túlka þar sem barn verður oft fyrir fleiri en einum þætti 

vanrækslu. Einnig hafa aldur, kyn og aðrir þættir áhrif á rannsóknir og 

niðurstöður þeirra, en samkvæmt þessum þáttum er misjafnt hvaða áhrif 

vanræksla getur haft á barn. Vegna þessa reynist erfitt að skilgreina áhrif 

tiltekinna þátta við birtingarmyndir vanrækslu. Rannsakendur hafa í fleiri 

tilfellum einblínt á foreldra sem vanrækja börn sín í stað þess að rannsaka hvaða 

skaðlegu áhrif vanræksla getur haft á börn bæði til styttri og lengri tíma litið. Þær 

rannsóknir sem gerðar hafa verið hafa ekki allar borið árangur en það sýnir 

hversu erfitt það getur reynst að skoða jafn flókið fyrirbæri og vanrækslu (Miller-

Perrin og Perrin, 2007). Þó rannsóknum sem gerðar hafa verið á því hvaða áhrif 

vanræksla barna getur haft til lengri tíma litið hafi fjölgað og vitneskja aukist um 

málefnið virðist það ekki hafa leitt til þess að vanrækslutilfellum hafi fækkað 

(Shannon, Allison og Winsler, 2006). Þessa þróun má ef til vill rekja til breytinga í 

samfélaginu svo sem breyttar áherslur hjá barnaverndaryfirvöldum eða aukinnar 

vitundarvakningar sem leitt getur til þess að fleiri tilfelli vanrækslu komi upp á 

yfirborðið og séu meðhöndluð.  

4.2 Vitsmunaleg áhrif  

Vanræksla getur haft skaðleg vitsmunaleg áhrif á barn sem fyrir henni verður. 

Sýnt hefur verið fram á að vanræksla geti meðal annars haft áhrif á 

tungumálakunnáttu, sköpunargáfu, lestur, greind og færni í að leysa úr 

vandamálum. Yfir heildina litið hefur einnig komið í ljós að börn sem orðið hafa 
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fyrir misbeitingu af einhverju tagi sýna lakari námsárangur heldur en önnur börn. 

Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið á áhrifum vanrækslu á vitsmuni 

má sjá að börn sem verða fyrir vanrækslu sýna almennt alvarlegri vitsmunalegan 

skaða en börn sem orðið hafa fyrir líkamlegu ofbeldi (Miller-Perrin og Perrin, 

2007).  

4.3 Félagsleg tengsl 

Félagsleg færni barns kemur fram sem hæfni, þekking og viðhorf sem börn búa 

yfir og nýta sér við að mynda félagsleg tengsl og viðhalda þeim. Sú færni leiðir til 

þess að einstaklingur öðlast aukinn skilning á aðstæðum sínum og möguleikum 

og er hún forsenda þess að einstaklingur nái félagslegri viðurkenningu og nái að 

mynda vináttusambönd (Guðrún Kristinsdóttir, 2000). Barn sem orðið hefur fyrir 

vanrækslu getur dregist aftur úr jafnöldrum sínum á ýmsum sviðum og þar á 

meðal í félagslegum tengslum. Þessi börn geta átt í erfiðleikum með samskipti við 

jafningja sem veldur því að oftar koma upp átök milli vina, barn dregur sig í hlé og 

sjaldnar er um gagnkvæm vináttusambönd að ræða. Einnig hafa vanrækt börn 

frekar tilhneigingu til að einangra sig frá öðrum börnum þegar þau leika sér í 

frjálsum leik (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

 Margt bendir til sambands milli umönnunar, líðanar og tengsla. Í því 

samhengi má skoða rannsókn á fósturbörnum en þar hefur verið sýnt fram á að 

fósturbörn sem nutu góðrar umsjár og atlætis fósturforeldra í æsku búi við betri 

aðstæður í dag en þau börn sem ekki nutu þess. Þetta getur meðal annars átt við 

börn sem búa við vanrækslu en jafnvel tímabundin dvöl hjá fósturforeldrum 

getur haft jákvæð áhrif á þau (Guðrún Kristinsdóttir, 2004). 

Samfélagið byggir á ákveðnum kerfum sem hafa mótandi áhrif á þroska 

einstaklinga. Félagsþroski og reynsla einstaklings af samskiptum við aðra getur 

sagt til um hvernig einstaklingurinn þroskar og metur eigin hæfileika. Samskipti 

milli einstaklings og umhverfis geta haft áhrif á þroska einstaklinga en 

vistfræðilíkan Bronfenbrenner gerir kleift að hægt sé að skoða til dæmis barn og 

fjölskyldu þess, skólann og samfélagið sem stór svæði (Bronfenbrenner, 1979).  
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Félagsleg tengsl barns hafa mikil áhrif á líf fólks, hvort sem þau eru góð eða 

slæm. Ýmis stuðningsúrræði eru til fyrir börn sem hafa ekki nægilega góð 

félagsleg tengsl, meðal annars innan skóla. Dæmi um úrræði af þessu tagi verða 

nefnd í lok kafla um sálrænar afleiðingar vanrækslu en mörg sameiginleg 

einkenni koma fram í þessum köflum.  

4.4 Sálrænar afleiðingar 

Sálræn vandamál eru algeng hjá þeim sem orðið hafa fyrir vanrækslu, einnig eru 

hegðunarvandamál algeng. Mismunandi er þó hvaða vandamál koma fram eftir 

því á hvaða aldri barn er. Börn með sálræn vandamál eiga oft erfitt með að 

þekkja og skilja tilfinningar annarra. Rannsóknir á börnum sem verða fyrir 

vanrækslu, líkamlegu eða andlegu ofbeldi sýna að hópur vanræktra barna er 

óhamingjusamasti hópurinn (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

 Þeir sem orðið hafa fyrir vanrækslu eða öðru ofbeldi sem börn eru líklegri 

en aðrir til að glíma við einhverskonar sálrænan vanda á fullorðinsárum. Dæmi 

um þá sálrænu kvilla sem komið hafa fram í rannsóknum á áhrifum vanrækslu og 

ofbeldis í æsku á fullorðinsárum eru þunglyndi, kvíði, persónuleikaröskun, 

almenn vanlíðan og stress. Þó misbeiting skilji eftir ör hjá þeim sem fyrir henni 

verður sem barn er oft samspil fleiri þátta sem móta líf hvers einstaklings og 

hefur áhrif á hvernig hann fer inn í fullorðinsárin (Horwitz, Widom, McLaughlin 

og White, 2001).  

Árið 2001 var gerð rannsókn sem skoðaði hvaða sálrænu áhrif misbeiting 

barna geti haft á fullorðinsárum. Rannsóknin sýnir að karlmenn sem orðið hafa 

fyrir ofbeldi eða vanrækslu eru líklegir til að eiga í vandræðum með félagsleg 

tengsl, persónuleikaröskun og glíma við vægt þunglyndi, en eiga ekki endilega við 

áfengisvanda að stríða. Þegar sömu áhrif vanrækslu í æsku eru skoðuð fyrir konur 

má sjá að þær eru líklegri til að glíma við alvarlegra þunglyndi og í verri stöðu 

hvað varðar félagsleg tengsl. Einnig eiga konur frekar í áfengisvanda af þessum 

orsökum heldur en karlar. Þó hefur reynst erfitt í rannsóknum sem þessari að 

afmarka nákvæmlega þau áhrif sem misbeitingin í æsku hefur til lengri tíma litið 
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frá öðrum áföllum sem einstaklingur hefur orðið fyrir á leið sinni til 

fullorðinsáranna (Horwitz, Widom, McLaughlin og White, 2001).  

Ýmis stuðningsúrræði eru í boði sem vinna með bæði félagsleg tengsl og 

sálræna erfiðleika barna en þar má nefna mentorverkefnið Vinátta sem hefur 

það að markmiði að háskóla- og framhaldsskólanemar veiti börnum á 

grunnskólastigi jákvæðan stuðning og hvatningu. Verkefnið vinnur meðal annars 

að því að bæta sjálfsmynd barns og auka félagsfærni þess (Þórunn 

Steindórsdóttir, 2007). Í mörgum skólum hefur verið notast við þá aðferð að 

veita þeim börnum sem eiga við erfiðleika að stríða stuðningsvin en það líkist að 

mörgu leiti mentorverkefninu (Nanna Þóra Andrésdóttir, 2008).  

4.5 Líkamlegar afleiðingar 

Hættara er við að börn sem verða fyrir vanrækslu þroskist líkamlega ekki eðlilega. 

Líkamleg einkenni sem komið geta fram hjá ungum vanræktum börnum er að 

þau dafni ekki vel (e. failure to thrive) en í því felst mjög alvarlegt ástand barns. 

Einkenni eru þau að barn þyngist ekki né lengist í samræmi við önnur börn sem 

og að hreyfiþroska barns er verulega ábótavant. Þetta er vandamál sem getur 

komið fram hjá börnum undir þriggja ára aldri. Alvarlegasta líkamlega afleiðing 

vanrækslu er þó dauði barns. Lífsskilyrði barna hér á landi eru talin betri en til 

dæmis í Bandaríkjunum þar sem eru skráð tilfelli um vanrækslu sem hefur leitt til 

dauða barns. Þetta má ef til vill rekja til þess að hér er minni fátækt auk þess sem 

velferðarkerfið hlúir betur að einstaklingnum hér á landi (Miller-Perrin og Perrin, 

2007; Barnaverndarstofa, 2005).  

4.6 Áhættuhegðun 

Tengsl eru milli áhættuhegðunar og þess að hafa orðið fyrir misbeitingu í 

uppvexti. Áhættuhegðun hefur verið skýrð á tvennan hátt út frá því hvort hegðun 

eigi rætur að rekja til barnæsku:  

 annars vegar út frá atferliskenningum  

 hins vegar kenningum sem byggja á tengslamyndun 
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Líkan sett fram af Petterson, Debaryshe og Ramsey sem skýra á andfélagslega 

hegðun gerir ráð fyrir því að þróun óæskilegrar hegðunar barna megi rekja til 

skorts á stuðningi, ögunar og eftirlits í æsku. Þessi misbrestur getur valdið 

hegðunarvanda hjá barni strax á leikskólaaldri. Í mörgum tilfellum telja þeir 

foreldra beinlínis þjálfa barn til óþekktar með því að styrkja óæskilega hegðun á 

sama tíma og æskileg hegðun barns er hunsuð. Uppeldisaðstæður sem þessar 

auka líkur á að barn sýni óæskilega hegðun annars staðar en heima fyrir, svo sem 

í skóla. Þess konar uppeldi hefur einnig þau áhrif að þau hafa litla færni í að taka 

tillit til annarra og litla sjálfsstjórn en það getur leitt til höfnunar af hálfu 

jafnaldra. Þau skortir einnig hjálp heima fyrir varðandi heimanám og dragast því 

oft aftur úr á því sviði sem getur ýtt enn frekar undir einangrun. Hætta er á að 

þessi þróun aukist enn frekar á unglingsárum og birtingarmyndir 

áhættuhegðunar verði alvarlegri. Ef ekkert er aðhafst og barni ekki veitt 

viðeigandi aðstoð eru líkur á að á fullorðinsárum haldi andfélagsleg hegðun 

áfram og að einstaklingur virði ekki reglur samfélagsins (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2008).  

 

Mynd 2. Líkan Petterson, Debaryshe og Ramsey sem útskýrir þróun 

andfélagslegrar hegðunar (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2008). 

Grazyna Kochanska setti fram hugmyndir sem fela í sér hvernig hægt sé að koma 

í veg fyrir áhættuhegðun hjá börnum og unglingum. Tengslamyndun milli 

foreldris og barns er grunnur hugmyndarinnar og lögð er áhersla á mikilvægi 

þessara tengsla. Tengslamyndun er talin sérstaklega mikilvæg börnum sem eru 

með erfiða skapgerð, eru til að mynda hvatvís og óhrædd að eðlisfari. Ef örugg 

tengslamyndun á sér stað eykur það líkur á því að barn taki mark á foreldrum 
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sem hjálpar því að tileinka sér reglur samfélagsins (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2008).  

Samanburður á líkani Petterson, Debaryshe og Ramsey og hugmyndum 

Grazyna Kochanska leiðir í ljós að óæskilega hegðun barns má að mörgu leyti 

skýra með ófullnægjandi foreldrahæfni. Einnig að misbrestur í aðbúnaði barna 

getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér, til dæmis áhættuhegðun þegar 

barn kemst á unglingsár. Mögulega má vinna gegn því að skaði hljótist af 

uppeldisaðferðum sem nefndar hafa verið með því að bregðast við á meðan barn 

er ungt og er foreldraþjálfun ein leið sem foreldrum er fær (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2008).  

Þegar ungmenni sýna áhættuhegðun eða grunur leikur á henni ber að 

tilkynna það til barnaverndarnefnda. Tilkynningar vegna áhættuhegðunar barna 

hafa jafnan verið um helmingur allra tilkynninga sem berast 

barnaverndarnefndum. Tilkynningar til barnaverndarnefnda vegna 

áhættuhegðunar barna voru 46,4% árið 2009 sem er heldur minna en árið áður 

en þá voru tilkynningar 51,9% af þeim tilkynningum sem barst. Af þessu má sjá 

að fleiri tilkynningar berast vegna barna sem gerenda heldur en þolenda (Halla 

Björk Marteinsdóttir, 2010). Ef til vill er ekki fullkomlega hægt að taka mið af 

þessum tölum þar sem lögregla skráir til dæmis öll tilvik þar sem um brot á 

útivistarreglum er að ræða. Ekki er endilega um alvarlegt vandamál að ræða og 

því spurning hvort raunveruleg áhættuhegðun barns er til staðar.  

4.7 Langtímaáhrif 

Ekki hafa verið gerðar margar langtímarannsóknir á skaðlegum áhrifum 

vanrækslu barna. Þær rannsóknir sem þó hafa verið gerðar hafa sýnt tengsl milli 

vanrækslu í æsku og vitsmunaþroska, aukningu á afbrotahegðun og auknar líkur 

á að barn strjúki að heiman. Einnig hafa rannsóknir sýnt tengsl milli vanrækslu í 

æsku og persónuleikaröskunar á fullorðinsárum. Algengt er að fullorðnir sem 

urðu fyrir vanrækslu sem börn þjáist af áfallastreitu og þunglyndi og leiðist út í 

áfengis- og vímuefnaneyslu. Ef áhrif sem hljótast af vanrækslu eru borin saman 

við áhrif líkamlegs ofbeldis má sjá að ofangreind vandamál koma oftar fram hjá 
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þeim sem hafa orðið fyrir vanrækslu. Niðurstöður rannsókna sýna að 

einstaklingar sem orðið hafa fyrir vanrækslu geti einnig átt við sömu vandamál að 

stríða á fullorðinsárum (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  
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5 Niðurstöður 

Erfitt getur verið að skilgreina vanrækslu en það er einna helst vegna þess hve 

lítið málið hefur verið rannsakað sem og að rannsakendur hafa ekki verið 

sammála um hver grunnskilyrði í aðstæðum barna eru. Barnaverndaryfirvöld hér 

á landi vinna eftir ákveðnu skilgreiningar- og flokkunarkerfi. Flokkar þess kerfis 

eru líkamleg vanræksla, vanræksla varðandi umsjón og eftirlit, vanræksla 

varðandi nám og tilfinningaleg/sálræn vanræksla. Fagleg og samfélagsleg 

vanræksla er þáttur sem ekki telst til skilgreiningar- og flokkunarkerfis 

Barnaverndarstofu en er þó mikilvægur málaflokkur.  

 Mun færri rannsóknir hafa verið gerðar á vanrækslu barna en á öðrum 

flokkum misbeitingar gegn börnum. Athuganir á vanrækslu barna sýna fram á 

skaðleg áhrif bæði til lengri og skemmri tíma litið. Sem dæmi um skaðleg áhrif má 

nefna aukna áhættuhegðun, sálræn og félagsleg vandamál auk þess sem 

vanræksla getur haft áhrif á vitsmunalegan þroska barna.  

Almenn vitneskja um vanrækslu er oft á tíðum lítil og hugmyndir bjagaðar 

en það er eitt af því sem vert er að vekja fólk til umhugsunar um. Vanræksla 

getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og valdið þeim sem fyrir henni 

verður miklum skaða. Öll börn eiga rétt á því að njóta umhyggju og finna fyrir 

öryggi og ætti ekkert barn að þurfa að þola ofbeldi af nokkru tagi. Heimilisofbeldi 

getur haft skaðleg áhrif á barn þó það beinist ekki að því sjálfu og felur það í sér 

vanrækslu. Ekki á að bjóða barni upp á þær óheilbrigðu aðstæður sem 

heimilisofbeldi hefur í för með sér. 

Börn eru varnarlaus og vita í fæstum tilfellum að brotið sé á rétti þeirra og 

því er mikilvægt að barnaverndaryfirvöld hafi virkt kerfi og séu til staðar fyrir þau 

börn sem verða fyrir misbeitingu. Oft er einblínt á þann sem veldur 

vanrækslunni, bæði í rannsóknum og réttarkerfinu en það eru hagsmunir barns 

sem eiga ávallt að vera í forgrunni. Barnaverndaryfirvöld eiga að reyna eftir 

fremsta megni að koma í veg fyrir vanrækslu barns og grípa inn í þegar misbeiting 

hefur átt sér stað. Löggjafinn hefur að vissu marki aukið vitund almennings á 

málefnum þeirra barna sem fyrir misbeitingu verða meðal annars með 
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lagabreytingu þess efnis að öllum er skylt að tilkynna ef grunur leikur á að brotið 

sé á rétti barns.  

Með aukinni menntun þjóðarinnar hefur fagþekking meðal annars aukist 

en með þeirri þekkingu sem þannig skapast hafa áherslur barnaverndaryfirvalda 

þróast og breyst. Sú vitundarvakning sem hefur orðið með þjóðinni kemur meðal 

annars fram í því að viðhorf til málefna barna hafa breyst. Það má ef til vill rekja 

til ákveðinna stofnana og félagasamtaka sem tekið hafa til starfa á síðustu árum 

og áratugum svo sem Barnaverndarstofu, umboðsmanni barna og Barnaheilla. 

Einnig má ætla að undirritun Íslands að Samningi um réttindi barna hafi haft áhrif 

á málefni þeirra. Vísbendingar um breytt viðhorf og aukna vitundarvakningu hafa 

þó ekki verið rannsökuð en það er eitthvað sem þyrfti að gera.  

Misbeiting gagnvart börnum er yfirleitt miðuð út frá þeim sýnilegu 

einkennum sem koma fram svo sem ef barn er beitt líkamlegu ofbeldi. Einkenni 

vanrækslu eru ekki eins sýnileg og því bæði erfitt að koma auga á vandann og 

hættara er við því að ekki sé brugðist við með viðeigandi hætti. Það að vanræksla 

er ekki sýnilegra vandamál en raun ber vitni skýrir ef til vill að hluta hvað 

vandamálinu hefur verið veitt lítil athygli í gegnum tíðina og ekki verið rannsakað 

eins mikið og aðrar tegundir misbeitingar gegn börnum. Rannsóknir sem þó hafa 

verið gerðar sýna fram á að vanræksla barna getur jafnvel haft enn alvarlegri 

afleiðingar í för með sér en líkamlegt eða andlegt ofbeldi. Sú staðreynd segir til 

um hversu mikilvægt er að veita málefninu meiri athygli og vekja almenning til 

vitundar um alvarleika vanrækslu barna. Önnur staðreynd sem segir til um 

hversu mikilvægt er að veita vanrækslu barna meiri athygli er að um 30% allra 

tilkynninga til barnaverndaryfirvalda á árunum 2005-2009 vörðuðu vanrækslu.  
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