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Kennaraháskóli Íslands 

Samþykki  
 

Fyrir þátttöku í rannsókninni Þekking barna á ofbeldi á heimilum 
 

  
Með rannsókninni Þekking barna á ofbeldi á heimilum er þér boðið að taka þátt í  rannsókn 
um það hvernig er að búa við ofbeldi á heimili.  Fullorðnir hafa oft verið spurðir um þetta en 
miklu minna er vitað um skoðanir og reynslu barna. Í rannsókninni ert þú beðin(n) um að 
segja frá daglegu lífi þínu og reynslunni af ofbeldinu eins og það var heima hjá þér. Hvernig 
leið þér? Hvernig liðu dagarnir þá hjá þér? Við hverja hafðir þú mest samband? Hvað finnst 
þér að hefði átt að gera?. 

Viðtalið verður tekið upp og síðan skrifað niður en nafnið þitt eða annað um það hver 
þú ert kemur hvergi fram. Enginn í skólanum eða heima hjá þér mun sjá svörin og fyllsta 
trúnaðar verður gætt.   

Þegar niðurstöður verða birtar verður þess gætt að ekki sjáist um hvaða fólk eða staði 
er að ræða. Við fylgjum reglum Persónuverndar sem eru lög um hvernig rannsóknir eiga að 
fara fram. Rannsakendur og aðstoðarfólk hafa aðgang að upplýsingum úr viðtölunum en aðrir 
ekki og þeim verður eytt að rannsókn lokinni.  
 Með undirskrift minni lýsi ég því yfir að ég tek þátt af fúsum og frjálsum vilja. Ég veit 
að ef ég skipti um skoðun og vil hætta, get ég gert það hvenær sem er án útskýringa, einnig í 
miðju viðtali. Ég veit að ég þarf ekki að svara öllum spurningum og get tekið það fram í 
viðtalinu ef ég óska ekki að tala um ákveðin atriði. 
 Ég skil að það að rifja upp og segja frá reynslu minni af ofbeldi getur vakið upp erfiðar 
hugsanir og haft áhrif á líðan mína.  Ef það gerist að viðtölunum loknum, veit ég að mér er 
velkomið að leita til rannsakanda um ráðleggingar um hvert ég get leitað eftir aðstoð.    

Ég hef lesið og skilið þessar upplýsingar og samþykki að taka þátt í rannsókninni 
Þekking barna á ofbeldi á heimilum sem gerð er við Kennaraháskóla Íslands undir stjórn dr. 
Guðrúnar Kristinsdóttur prófessors.  
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