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ÁGRIP 

Í B.Ed. ritgerð þessari voru lagðar fram tvær rannsóknarspurningar, annars vegar hvort 

börn og unglingar myndu leita til kennara eða starfsmanna grunnskóla ef ofbeldi væri á 

heimilum þeirra, og hins vegar hvort börn og unglingar vilja fá fræðslu í skólum um 

ofbeldi á heimilum og ef svo er, hvað vilja þau læra. 

 

Svör grunnskólanema við spurningakönnun sem fyrir þau var lögð í rannsókninni 

,,Þekking barna á ofbeldi á heimilum“ voru greind til að svara rannsóknarspurningunum. 

Könnunin var lögð fyrir rúmlega 1100 grunnskólabörn víðs vegar um landið og fór 

fyrirlögnin fram frá mars til október 2006. 

 

Auk greiningar á niðurstöðum voru þær einnig bornar saman við niðurstöður tveggja 

sambærilegra, erlendra rannsókna – annars vegar breskar rannsóknar og hins vegar 

svissneskrar.  

 

Niðurtöðurnar eru athyglisverðar að því leyti að þær sýna að grunnskólanemendur eru 

ekki líklegir til þess að leita til kennara eða annarra starfsmanna skóla með áhyggjur sínar 

en stór meirihluti þeirra sem svöruðu vilja fá fræðslu í skóla og hafa skýrar hugmyndir 

um hvað þau vilja fá fræðslu um. 
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INNGANGUR 

Í þessari ritgerð verður fjallað um efnið ,,börn og unglingar og ofbeldi á heimilum“. 

Rannsóknarspurningar sem leitað verður svara við eru tvær: myndu börn og unglingar 

leita til kennara eða annars starfsfólk skóla ef það væri ofbeldi á heimilum þeirra og hins 

vegar hvort að börn og unglingar vilji að það sé fræðsla um ofbeldi á heimilum í skóla, ef 

svo er hvað vilja þau læra. 

 

Ofbeldi á heimilum er víðtækt vandamál og afleiðingarnar fyrir þau börn sem við það búa 

eru alvarlegar og langvarandi. Það er mikilvægt að börn sem búa við slíkar aðstæður viti 

hvert þau geti leitað og hvaða úrræði eru til staðar. 

 

Það er mikilvægt að gera rannsóknir um ofbeldi á heimilum út frá sjónarhóli barna því 

börn búa yfir þekkingu, reynslu og innsæi sem fullorðnir gera sér oft ekki grein fyrir. Það 

er afar mikilvægt að börn fái að tjá sig um sína eigin reynslu og skoðanir beint en ekki að 

fullorðnir séu spurðir um hvað þeir haldi að börn upplifi og viti eins og oft er gert. Með 

því að kanna viðhorf barna er leitast við að auka þekkingu á þeim alvarlega vanda sem 

ofbeldi á heimilum er. 

 

Árið 2005 var farið af stað með rannsókn sem nefnist ,,Þekking barna á ofbeldi á 

heimilum“ og beinist að því að athuga þekkingu og skilning barna almennt á ofbeldi á 

heimilum, auk þess sem síðari hlutar rannsóknarinnar munu snúa að börnum sem hafa 

lifað við ofbeldi nákominna á heimilum (Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg H. 

Harðardóttir, 2005:1).  

 

Rannsóknin á sér hliðstæðu í tveimur erlendum rannsóknum. Annars vegar í breskri 

rannsókn Mullenders (Mullender o.fl. 2002) og svissneskri rannsókn Seith (Seith o.fl. 

2006) og verða niðurstöður þessara rannsókna bornar saman í sérkafla.  
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Til þess að fá svör við þeim rannsóknarspurningum sem hér hafa verið settar fram mun ég 

vinna úr niðurstöðum spurningalistakönnunarinnar um þekkingu barna á ofbeldi á 

heimilum sem var lögð fyrir grunnskólanemendur hérlendis. 

 

Þetta rannsóknarefni er mér mikilvægt þar sem að ég er kennaranemi sem fer að starfa 

innan grunnskólans fljótlega. Ég tel að það sé afar mikilvægt fyrir kennara og starfsmenn 

grunnskóla að þekkja til þessa vandamáls og velta fyrir sér leiðum til að takast á við það. 

Einnig er hagur í því að skólastjórnendur og starfsmenn skóla taki sig saman um að 

skipuleggja hvers kyns fræðslu á að vera með í skólum varðandi ofbeldi á heimilum. 
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OFBELDI 

Hugtakið ofbeldi er afar víðtækt og fellur líkamlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, andlegt 

ofbeldi, vanræksla og heimilisofbeldi undir það hugtak. Allar birtingamyndir ofbeldis 

geta komið fram í ofbeldi á heimilum. 

 

Hugtakið heimilisofbeldi hefur fest í sessi um ofbeldi milli maka og sambýlisfólks eða 

eingöngu yfir ofbeldi sem karl beitir konu sem hann á í nánu sambandi við. Rannsóknin 

,,Þekking barna á ofbeldi á heimilum“ beinist ekki fyrst og fremst að sambandi þessara 

fullorðnu aðila. Hópurinn sem stendur að rannsókninni vill með þessu orðalagi beina 

athygli frá þessari viðteknu skilgreiningu. Með því að nota orðin „ofbeldi á heimilum“ en 

ekki heimilisofbeldi er jafnframt lögð áhersla á aðstæður barna í nútímafjölskyldum. 

Dæmi eru um að börn eru beitt ofbeldi eða eru áhorfendur af því á fleiri stöðum en á 

heimili sínu (Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir 2005:10). Í þessari 

ritgerð verður stuðst við hugtakið ofbeldi á heimilum eins og gert var í rannsókninni 

,,Þekking barna á ofbeldi á heimilum“ sem þessi ritgerð byggir á. 

 

Margir foreldrar í ofbeldissamböndum halda að það sé hægt að halda börnum sínum fyrir 

utan ofbeldið, en sú er ekki raunin. Oft vita börnin meira um ofbeldið en foreldrarnir gera 

sér grein fyrir (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið 1997:46). Börnin þjást einnig þó að þau 

verði ekki sjálf fyrir ofbeldinu eða verði beint vitni af því. Ef barnið er t.d. í öðru herbergi 

og heyrir og skynjar hvað er að gerast hefur það mjög slæmar afleiðingar á sálarlífð.  Það 

sama gildir um barn sem horfir upp á foreldri í brjálæðiskasti, niðurbrotna móður, jafnvel 

með áverka, eða brotna hluti heimilisins (Heimilisofbeldi - aðstoð í boði 2005).  

 

Í samræmi við þessar áherslur er sjónum í þessari ritgerð ekki eingöngu beinst að ofbeldi 

sem barnið hefur sjálft upplifað (beint ofbeldi) heldur einnig skoðað óbeint ofbeldi þar 

sem börn upplifa að nánasti umönnunaraðili þeirra er beittur ofbeldi (Cater 2004:12, 

Jónína Einarsdóttir o.fl. 2004:28). 
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Birtingaform ofbeldis gegn börnum er kynferðislegt, líkamlegt og andlegt ofbeldi auk 

vanrækslu (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir 2006:9). Börn eru mislíkleg til 

að verða fyrir mismunandi gerðum ofbeldis eftir aldri og þroska þeirra. Ungabörn og börn 

eru líklegri til þess að mæta ofbeldi að hálfu umönnunaraðila sinna og annara 

fjölskyldumeðlima þar sem þau eru upp á þessa einstaklinga komin og hve takmörkuð 

tengsl þau hafa við umheiminn. Þegar barn þroskast og byrjar að hafa samskipti við 

heiminn fyrir utan heimilið eykst sjálfstæði þeirra og þau eyða meiri tíma að heiman. Þar 

af leiðandi eru eldri börn líklegri til þess að verða fórnarlömb ofbeldis að hálfu 

utanaðkomandi einstaklinga (Violence against children in the home and family 2006:50).  

 

Álagið við að búa við þá spennu, stjórnleysi og kvíða sem fylgir heimilisofbeldi hefur 

margvíslegar afleiðingar fyrir börn og unglinga.  Þegar ofbeldið liggur alltaf í loftinu á 

heimilinu og er orðið að fjölskylduleyndarmáli, er tilfinningaþroski og sjálfsímynd barna 

og unglinga í mikilli hættu.  Algengustu áhrif af heimilisofbeldi á börn eru ótti. Margt 

annað kemur líka til, s.s. uppnám, depurð, reiði, skömm, líkamleg einkenni, streita, skert 

sjálfsmynd og sjálfsvirðing. Áhrif ofbeldis birtast stundum í skóla í formi einbeitingar-

leysis, árásargirni og hegðunarerfiðleika (McGee 2000:69). 

 

Börn sem búa við heimilisofbeldi ná oft ekki að mynda eðlileg tengsl við aðra og því eiga 

þau oft við ýmsa skapgerðar- og hegðunarerfiðleika að etja.  Á skólaaldri er algengt að 

börnin telji ofbeldið sér að kenna og reyna því að vera ,,góð“ til að ástandið batni.  Þau 

fyllast jafnan sektarkennd, vonleysi og kvíða þegar ofbeldið heldur áfram.  Þessir 

samskipta- og tilfinningalegu erfiðleikar verða þess valdandi að sumir unglingar taka upp 

andfélagslega hegðun, á meðan aðrir taka á sig ábyrgðina á fjölskyldunni.  Skömmin, 

niðurlægingin, vonbrigðin, stjórnleysið og stöðugur kvíði gerir það að verkum að sumir 

eru alla ævi að glíma við afleiðingar ofbeldisins (Heimilisofbeldi - aðstoð í boði 2005). 

 

Það hafa verið gerðar rannsóknir á Íslandi um ofbeldi á heimilum en þær rannsóknir hafa 

fyrst og fremst beinst að ungu fólki og fullorðnum. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar 

á ofbeldi gagnvart börnum hafa fyrst og fremst einblínt á kynferðislegt ofbeldi. Þar sem 

reynsla barna hefur verið rannsökuð hafa upplýsingar iðulega fengist með því að tala við 
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fullorðið fólk og það fengið til að rifja upp reynslu sína. Með slíkum afturvirkum 

aðferðum geta mikilvægar upplýsingar gleymst eða breyst þar sem ekki er víst að frásögn 

fólks sé eins mörgum árum eftir að reynslan er fengin (Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg 

H. Harðardóttir, 2005:2-3). 

 

RANNSÓKNIR MEÐAL BARNA – AF HVERJU ER MIKILVÆGT AÐ 

SPYRJA BÖRNIN SJÁLF? 

Fram kemur í rannsóknaryfirliti Guðrúnar Kristinsdóttur og Ingibjargar H. Harðardóttur 

(2005:6) að nýjar rannsóknaráherslur hafi komið fram um og upp úr 1990. Lögð var 

aukin áhersla á að börn væru virkir gerendur og að mikilvægt væri að fá fram sjónarmið 

barna sjálfra og eiga við þau samstarf í rannsóknum. Með því væri verið að viðurkenna 

að börn tækju þátt í að móta líf sitt og annarra og hefðu áhrif á þroska sinn, líf og 

umhverfi.   

 

Fram að þeim tíma hafði það viðhorf verið ríkjandi innan fræðasamfélagsins að börn séu 

ekki áreiðanleg og þeim ekki treystandi þegar þau segja frá eigin reynslu. Fullorðnir hafa 

álitið sig hæfasta til að dæma um hvaða spurningar henti börnum og hverju þau geti 

svarað. Í þessu felst verndun barna en jafnframt er þeim ekki treyst til að tjá reynslu sína. 

Með aukinni virðingu fyrir börnum og skoðunum þeirra hefur komið fram annað viðhorf, 

þar sem þeim er treyst til að vera fær um að segja frá reynslu sinni (Guðrún Kristinsdóttir 

og Ingibjörg H. Harðardóttir 2005:6). 

 

Án þess að varpa ábyrgð á börnin er hægt að hagnýta aukna þekkingu á reynslu og 

skilningi barna á margvíslegan hátt og þeirra geta orðið til þess bæta daglegt umhverfi og 

samfélag í þágu þeirra (Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir 2005:6). Börn 

geti þannig veitt fullorðnum aukinn skilning með framlagi sínu. 

Þrátt fyrir varnagla sem fullorðnir setja vilja börn og unglingar að þau séu spurð um 

persónulega reynslu sína (Seith o.fl. 2006:3) og því er mikilvægt er að gefa börnum og 

ungu fólki tækifæri til að tala um slíka reynslu. Í bresku og svissnesku rannsókninni er 
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lögð áhersla á að  börnum og ungu fólki sé gefið þetta tækifæri – og flest vilji þau leggja 

sitt af  mörkum til að auka þekkingu.  

 

Það er sérstaklega mikilvægt að hlusta á það sem börn hafa að segja um reynslu sína 

þegar kemur að ofbeldi. Þeir sem hafa barist fyrir rétti barna sem orðið hafa fyrir ofbeldi 

benda á að börnunum hafi ekki verið gefin nægileg tækifæri til að deila reynslu sinni.  

Þess vegna eru rannsóknir meðal barna mikilvægar – þær gefa þeim tækifæri til þess að 

tjá sig beint um ofbeldi og afleiðingar þess (Mudaly og Goddard 2006:11). 

 

Butler og Williamson taka undir þetta sjónarmið og benda á að flest börn og unglingar 

séu ekki vön því að vera hvött til að setja fram skoðanir sínar, þeim finnist þær ekki vera 

mikilvægar fyrir aðra en þau sjálf, enda sé það álit sem þau fá oft staðfest í daglegu lífi 

sínu af hinum fullorðnu (Williamson og Butler 1995:70). Álit barnanna sjálfra er að þau 

vilja áköf taka þátt í rannsóknum að því tilskyldu að þau trúi að rannsakandinn hafi 

raunverulegan áhuga á að heyra sögu þeirra og þau séu viss um að hlutirnir  fari ekki 

lengra nema þau gefi samþykki (Williamson og Butler 1995:74-5). 

 

Með því að ofvernda börn og gefa þeim ekki kost á að láta rödd sína heyrast í 

rannsóknum er hætta á að hinir fullorðnu beiti aðgerðum og hafi áhrif á líf barna 

samkvæmt þeim hugmyndum sem þeir aðhyllast, án þess að skilja hvernig börn og ungt 

fólk sjálft skynjar þessar vel meintu, en kannski einnig misheppnuðu, aðgerðir hinna 

fullorðnu (Mullender o.fl. 2002:90). 

 

RANNSÓKNIR MEÐAL BARNA UM OFBELDI Á HEIMILUM 

Sjónarhorn barna á ofbeldi á heimilum hefur ekki verið rannsakað. Þetta kemur á óvart 

segir Seith þar sem fjölskyldan er frumaðili félagsmótunar barna og þar sem hún er 

verndað einkasvæði eru innan hennar líka tækifæri þar sem þrifist getur ofbeldi og 

kynbundin valdbeiting (Seith o.fl. 2006:5).  
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Hér verður fjallað um þrjár rannsóknir sem gerðar hafa verið á þekkingu barna á ofbeldi á 

heimilum, uppbyggingu rannsóknanna lýst og nokkrar niðurstöður dregnar fram. Ekki er 

vitað til að aðrar rannsóknir hafi verið gerðar þar sem skilningur og þekking barna á 

ofbeldi hefur verið skoðaður. Fyrst verður sagt frá rannsókn sem Audrey Mullender og 

fleiri gerðu í Bretlandi og síðan verður fjallað um tvær rannsóknir sem byggja á þeirri 

rannsókn, en önnur þeirra var gerð í Sviss og hin á Íslandi. Allar rannsóknirnar byggja á 

eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum.   

RANNSÓKN MULLENDER O.FL. 2002 

Árið 2002 kom út bók með niðurstöðum breskrar rannsóknar um þekkingu og skilning 

barna og unglinga á heimilisofbeldi. Að rannsókninni stóðu A. Mullender, prófessor við 

háskólann í Warwick, Dr. L. Kelly háskólanum í N-Lundúnum, G. Hague og E. Malos 

við háskólann í Bristol og U. Imam við háskólann í Durham. 

 

Alls tóku 1395 börn á aldrinum 8-16 ára þátt í spurningalistakönnun sem lögð var fyrir í 

skólum. Síðar var rætt við 45 börn sem höfðu persónulega reynslu af heimilisofbeldi, 

mæður þeirra og starfsfólk sem hafði verið í beinu sambandi við börnin. 

Fram kom að 71% eldri og 37% yngri barna þekktu hugtakið „heimilisofbeldi“. Hins 

vegar gætti misskilnings um hvernig hugtakið er venjulega notað. Þar sem aðeins 5% 

barnanna skildu almennilega hvernig hugtakið er skilgreint (ofbeldi sem fullorðnir beita 

hvert annað á heimili). Einnig kom í  ljós að um 30% barnanna þekktu einhvern með 

reynslu af heimilisofbeldi. Mörg börn lögðu ógnanir til jafns við barsmíðar (73% 

unglinga og 57% barnanna). Lítill kynja- og aldursmunur kom fram í skilningi barnanna á 

hugtakinu.  

 

Mullender og samstarfsmenn komu fram með tillögur út frá niðurstöðum rannsóknarinnar 

um hvað þarf að bæta og hverju má breyta í málefnum sem snúa að ofbeldi. Þær lögðu 

áherslu á að börn þurfi að hafa aðgang að upplýsingum, úrræðum og tækifæri til að tala 

um ofbeldi á heimilum og að það sé tekið alvarlega sem börnin segja og að tekið sé mark 

á þeim. Svörin í könnuninni sýndu að börn og unglingar hafa ekki alltaf fullan skilning á 
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því hvað ofbeldi á heimilum er og því er ennþá mikilvægara að ræða beint við börn og 

unglinga um ofbeldi á heimilum (Mullender o.fl. 2002:87). 

 

RANNSÓKN SEITH OFL. 2006 

Í Sviss hafa Dr. Corinna Seith og Lic. Phil. Irene Böckman við kennaradeild Zurich 

háskóla rannsakað hvernig börn skilja og bregðast við heimilisofbeldi. Rannsókn þeirra 

hófst árið 2003 og kom lokaskýrsla með niðurstöðum þeirra út í júní 2006. Þær taka mið 

af bresku rannsókn Mullender (Mullender o.fl. 2002) og bera saman niðurstöður rann-

sóknanna að einhverju leyti.   

 

Hluti af markmiðum svissnesku rannsóknarinnar, auk þess að rannsaka þekkingu og 

skilning barna á heimilisofbeldi, var að rannsaka þarfir og aðgengi barna og unglinga að 

stuðningi frá óformlegum kerfum (networks) og fagfólki (Seith o.fl. 2006:1). 

 

Í úrtakinu sem spurningalistakönnunin var lögð fyrir voru nemendur á aldrinum 9-17 ára í 

Zurich. Eins og í bresku rannsókninni voru spurningalistarnir tveir, einn fyrir yngri og 

einn fyrir eldri  börn, en ólíkt bresku spurningalistunum voru allar spurningar sem snerust 

um persónulega reynslu barna teknar burt. 

  

Aðeins 80% af nemendum í hverjum bekk var boðin þátttaka til að koma í veg fyrir að 

þau börn þekktust sem ekki fengu að taka þátt, vegna þess að foreldrar samþykktu ekki 

þátttöku. 

Um 20% af skólanefndum og 40% af kennurum  samþykktu þátttöku og aðeins 7.2% 

foreldra og 4.6% nemenda  ákváðu að vera ekki með. Þátttaka barnanna var 80,7%  - alls 

1427  nemendur í 31 skóla. 

 

Megin niðurstaða rannsóknarinnar er sú að börn og unglingar vita meira um ofbeldi á 

heimilum en fullorðnir halda.: 80% höfðu heyrt um ofbeldi í samskiptum foreldra. 

Stelpur í öllum aldurshópur voru meira meðvitaðar um  málið en drengir. Þekkingu sína 

fengu börnin aðallega úr fjölmiðlum, og þar næst frá óformlegum aðilum – samtölum við  
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vini og mæður. Skólar (sem rannsakendurnir kalla opinberar stofnanir til að flytja 

þekkingu) gegndu litlu hlutverki (Seith o.fl. 2006:2). 

 

Seith og Böckman komu einnig fram með tillögur byggðar á niðurstöðum rannsókn-

arinnar um hvað þarf að bæta og hverju má breyta. Þær telja að ekki megi láta fjölmiðlum 

eftir umfjöllun um ofbeldi á heimilum; skólar, stofnanir og félög sem sinna ungu fólki 

eiga  að  koma þessari umfjöllun inn á stefnuskrár sínar og leggja sitt að mörkum til að 

hindra kynbundið ofbeldi í nánum samböndum og gera ráðstafanir  svo að börn sem lifi 

við ofbeldi á heimilum fái stuðning. Aðgerðir ættu að fela í sér: kennslustundir í skólum 

um ofbeldi á heimilum og efla hæfni til stuðnings í óformlegum kerfum. Í kennslu um 

efnið í skólum mætti fjalla um útskýringar á hvað væri ofbeldi, tíðni þess, hvað væri hægt 

að gera til að koma í veg fyrir það og aðgerðir til að stoppa  ofbeldi á heimilum og hvert 

væri hægt að snúa sér. (Seith o.fl. 2006:3,27). 

 

RANNSÓKN UM ÞEKKINGU BARNA Á OFBELDI Á HEIMILUM 

Rannsóknin Þekking barna á ofbeldi á heimilum miðar að því að athuga almenna 

þekkingu, skilning og reynslu  barna á Íslandi á ofbeldi á heimilum og byggir hún einnig 

á rannsókn Mullender (Mullender o.fl. 2002). Stjórnandi hennar er dr. Guðrún 

Kristinsdóttir prófessor við KHÍ og forsvarsmaður verkefnisins ásamt henni er Ingibjörg 

H. Harðardóttur, lektor við KHÍ. Aðrir  sem vinna að rannsókninni eru: Margrét 

Ólafsdóttir, aðjúnkt við KHÍ., Nanna K. Christiansen, M.Ed., deildarstjóri í 

Vesturbæjarskóla, Nanna Þ. Andrésdóttir, kennari við MK og M.Ed nemi, Ragnhildur 

Jónsdóttir, námsráðgjafi, Höfn í Hornafirði og M.Ed nemi og dr. Steinunn Gestsdóttir, 

lektor við KHÍ.  

 

Fyrsti hluti rannsóknarinnar er spurningalistakönnun sem lögð var fyrir í 13 grunnskólum 

á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Rúmlega 1100 börn tóku þátt, annars vegar 

börn í 4.-6. bekk en hins vegar unglingar í 7.-10. bekk. Fyrirlögn fór fram frá mars 2006 

til október 2006.  
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Verið er að vinna úr svörum spurningalista og birtingar á næsta leiti. Meðal þess sem 

fram hefur komið er útbreidd þekking barna og unglinga á hugtakinu heimilisofbeldi, en 

70% yngri barna og 95% eldri barna þekkja hugtakið. 

 

Annar hluti rannsóknarinnar er viðtalsþáttur sem mun vera með þrennum hætti, þ.e. við 

50 börn sem búið hafa við ofbeldi á heimilum, nokkrar mæður þeirra og starfsmenn sem 

hafa haft með mál barnanna að gera. Viðtölin munu fara fram árið 2007.  

 

Þriðji hluti rannsóknarinnar er orðræðugreining þar sem umfjöllunin í prentmiðlum um 

ofbeldi á heimilum verður skoðuð og verður sérstök áhersla lögð á hvort fjallað sé um 

áhrif ofbeldisins á börn á heimilum. Stuðst verður við úrklippuþjónustu en gagnaöflun 

verður einnig handunnin (Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2005:13-

14). Áætluð lok rannsóknarinnar eru 2008. 

 

Eins og áður hefur komið fram verður stuðst við niðurstöður þessarar rannsóknar til að 

svara rannsóknarspurningunum þremur, þ.e.: Hvort börn og unglingar myndu leita til 

kennara eða starfsfólks skóla ef það væri ofbeldi á heimilum þeirra og hvort börn og 

unglingar vilji að það sé fræðsla um ofbeldi á heimilum í skóla og ef þau vilji það hvað 

vilja þau læra? 

Hef ég bæði fengið að nota gögn sem rannsakendur hafa unnið, en einnig unnið sjálfstætt 

úr gögnunum með leiðsögn leiðbeinanda. 

 

HLUTVERK  KENNARA OG SKÓLA  Í VIÐBRÖGÐUM VIÐ OFBELDI Á 

HEIMILUM 

Í þessum kafla verða skoðaðar niðurstöður spurningalistakönnunarinnar út frá 

rannsóknarspurningum þessarar ritgerðar. Fyrst verður fjallað um við hvern börn og 

unglingar myndu tala ef það væri ofbeldi heima hjá þeim, síðan hvort þau vilja fá fræðslu 

í skólum um ofbeldi á heimilum og loks hvað vilja þau fá fræðslu um? 
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Til að leita svara við fyrstu rannsóknarspurningunni, þ.e. við hvern myndu börn og 

unglingar tala ef það væri ofbeldi á heimili þeirra, verða skoðaðar viðeigandi spurningar 

úr báðum spurningalistunum. 

 

Yngri börnin voru spurð: ,,Við hvern myndir þú tala ef pabbi þinn (eða stjúpi eða kærasti 

mömmu þinnar) væri að lemja hana?“. Svör barnanna sjást flokkuð í töflu 1. Börnin 

máttu merkja við fleira en eitt svar. 

 

Tafla 1 
Við hvern myndir þú tala ef pabbi þinn (eða stjúpi eða kærasti mömmu þinnar) væri að 
lemja hana? 
Ömmu eða afa     42,8% 
Systur eða bróður    41,4% 
Lögregluna     38,2% 
Mömmu     13,1% 
Pabba      11,4% 
Vini      9,4% 
Kennara     7,1% 
Einhvern annan    4,8% 
Engan      3,9% 
 

Eins og sést myndu u.þ.b. 40% leita til ömmu eða afa (42,8%), systkina (41,4%) eða 

lögreglu (38,2%). Mun færri töldu aðra valkosti, s.s. mömmu (13,1%) pabba (11,4%), 

vini (9,4%) kennara (7,1%) eða einhvern annan – meðal þeirra sem þar eru nefndir eru 

skólahjúkrunarfræðingar, sálfræðingar og aðrir ættingjar (4,8%). Að lokum velja 3,9% að 

segja engum frá. 

 

Af þessu sést að aðeins lítill hluti barnanna myndi leita til kennara eða aðeins 7,1% 

þannig að spyrja má hvort börnin álíti ekki samband sitt við kennara eiga að vera á 

þessum nánu nótum, eða að þau vilji ekki blanda skólanum inn í málefni heimilisins. 

 

Í spurningalista unglinga var spurt: ,,Við hvern þeir myndir þú tala ef það væri ofbeldi 

heima hjá þér? “. Svör unglinganna sjást hér flokkuð í töflu 2. Merkja mátti við fleiri en 

eitt svar: 
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Tafla 2 
Hvern myndir þú  tala ef það væri ofbeldi heima hjá þér? 
Vin/vinkonu     42,3% 
Systur eða bróður    35,1% 
Afa eða ömmu     31,3% 
Annan ættingja    27% 
Lögregluna     26,7% 
Mömmu     24,4% 
Pabba      22,4% 
Kennara     12,6% 
Einhvern annan    9,8% 
Engan      4,4% 
 

Eins og sést myndu flestir unglinganna tala við vini sína (42,3%), systkini (35,1%) eða 

ömmu og afa (31,3%). Færri völdu aðra valkosti s.s. annan ættingja (27%), lögreglu 

(26,7%), mömmu (24,4%) eða pabba (22,4%). Loks nefndu unglingarnir kennara (12,6%) 

eða einhvern annan (9,8%) – meðal þeirra sem þar eru nefndir eru sálfræðingar í skólum, 

námsráðgjafar og skólahjúkrunarfræðingar. Að lokum velja 4,4% að segja engum frá. 

 

Fleiri unglingar en börn myndu ræða við kennara, eða 12,6% unglinga miðað við 7,1% 

barna. Einnig er athyglisvert að í svörum sem falla undir ,,einhver annar“ má sjá fagfólk 

sem tengist skólunum og mættu kallast starfsmenn skóla, t.d. skólasálfræðingar, 

skólahúkrunarfræðingar og námsráðgjafar. 

 

Til að leita svara við annarri rannsóknarspurningunni, þ.e. ,,Finnst þér að krakkar/börn og 

unglingar ættu að læra í skólanum um ofbeldi á heimilum?“, verða skoðaðar viðeigandi 

spurningar úr báðum spurningalistunum. 

 

Af þeim 281 barni sem tóku afstöðu játandi eða neitandi sögðust 72% barna vilja fá 

fræðslu um ofbeldi á heimilum í skólanum. 

Unglingar voru spurðir að því sama og af þeim unglingum sem tóku afstöðu játandi eða 

neitandi sögðust 80% unglinga vilja fá fræðslu um ofbeldi á heimilum. 

Af þessu er ljóst að mikill meirihluti barna og unglinga vill fá fræðslu um ofbeldi á 

heimilum í skólanum og í  framhaldi af þessari spurningu voru báðir hóparnir spurðir 

hvað þeim fyndist að kennslan ætti að fjalla um.  
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Svör þeirra barna sem vilja fá fræðslu í skólum sjást hér flokkuð í töflu 3: 

Tafla 3 
Ef já, um hvað finnst þér að krakkar ættu að læra? 
Hvað á að gera ef aðstaða eins og hjá Blæ kemur upp∗  20,3% 
Hvað ofbeldi getur gert og um ofbeldi og einelti almennt  17,8% 
Hvernig maður getur stoppað/minnkað ofbeldið, að stilla til  9,3%  
Að beita ekki ofbeldi og segja frá ef það er ofbeldi í gangi  6% 
Allt mögulegt um ofbeldi      6% 
 

Fyrir utan þessi algengustu svör sem sjást hér að framan nefndu börnin einnig að það eigi 

að kenna til dæmis: að koma fram við aðra eins og við viljum láta koma fram við okkur 

(2,1%), hvað ofbeldi er og hvað maður á að gera (2,1%) og að verja sig (1,1%). 

Það er nokkuð ljóst af þessum svörum að börn taka þetta vandamál alvarlega og vilja 

frekari upplýsingar um orsakir, afleiðingar og viðbrögð við ofbeldi.  

 

Unglingar voru einnig spurðir að því hvað þeir myndu helst vilja fá fræðslu um í skólum 

varðandi ofbeldi. Svör unglinganna sjást hér flokkuð í töflu 4: 

Tafla 4 
Ef já, hvað finnst þér helst að ætti að fjalla um? 
Hvernig hjálp er hægt að fá, hvað er hægt að gera í því   23,3,% 
Allt, um sem flest, allan pakkan bara     13,6% 
Heimilisofbeldi - og allt sem tengist því    10,5% 
Ofbeldi – og allt sem tengist því     10,5% 
Hvað heimilisofbeldi er og hvað maður á að gera   5,8% 
Hvernig þetta á sér stað og hvað hægt er að gera   5% 
Afleiðingar ofbeldis, hvað það er og hvað ofbeldi getur gert  3,1% 
 

Fyrir utan þessi svör nefndu unglingarnir einnig að það eigi að kenna til dæmis: hvernig 

maður getur komist hjá ofbeldi á heimilum (2,4%), að ofbeldi sé óþarft og eigi aldrei að 

vera á heimilum (2,6%) og hvernig hægt sé að stöðva það (1,8%). 

 

Niðurstöðurnar sýna að bæði börn og unglingar vildu helst fá fræðslu um hvað hægt væri 

að gera, hvað þau gætu gert og hvaða hjálp væri hægt að fá ef þau byggju við ofbeldi á 

heimilum.  

                                                 
∗ Í spurningalista yngri barna var dæmisaga um Blæ sem nemendur áttu að lesa og svara svo spurningum 
tengdum sögunni. Í sögunni verður Blær vitni að því að foreldrarnir eru að rífast sem endar með því að 
faðirinn slær og hrindir móðurinni í gólfið. 
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Það að börn og unglingar séu hlynnt því að hafa fræðslu í skólum um ofbeldi á heimilum 

en séu heldur ólíkleg til þess að leita kennara eða annarra starfsmanna grunnskóla ef það 

er ofbeldi heima hjá þeim gæti þýtt að ef byrjað væri með fræðslu í grunnskólum og 

almennri umræðu um ofbeldi á heimilum, myndu kannski fleiri börn og unglingar treysta 

kennurum og öðrum starfsmönnum fyrir áhyggjum sínum og vandamálum. Með því að 

draga fram að ofbeldi á heimilum sé því miður staðreynd og að enginn sé einn að lenda í 

því er hægt að fá fleiri börn og unglinga til þess að koma fram og fá þá aðstoð sem þau 

þurfa. 

SAMANBURÐUR Á NIÐURSTÖÐUM FRÁ BRETLANDI, SVISS OG 

ÍSLANDI. 

Allar rannsóknirnar þrjár byggja á sömu grundvallarspurningum og í þessum kafla verður 

athugað hvort svör barna og unglinga séu svipuð í þessum þremur löndum. Með því að 

bera saman svör barna búsettum á mismunandi stöðum í heiminum er m.a. hægt að finna 

út hve mikla þekkingu börn hafa um ofbeldi, s.s. virðist þekkingin vera útbreiddari á 

vissum stöðum. Einnig er hægt að athuga með samanburði hvað það er sem börn vilja 

helst fá fræðslu um hvað varðar ofbeldi á heimilum og út frá þeim svörum væri hægt að 

útbúa skipulagða fræðslu fyrir skóla. 

Svörin eru flokkuð eftir aldri í bresku og íslensku rannsókninni en ekki í rannsókn Seith, 

þar eru svör fyrir allan aldurshópinn birt í einni tölu. Hér á eftir verður fjallað um þessar 

sameiginlegu grundvallarspurningar og þær greindar eftir þeim gögnum sem fyrir liggja. 

Ekki er greint frá niðurstöðum allra rannsóknanna á sama hátt sem gerir samanburðinn 

flóknari. 

HVERT MYNDU BÖRN OG UNGLINGAR LEITA EF ÞAU BYGGJU VIÐ OFBELDI Á 

HEIMILUM? 

Þessi spurning var lögð fyrir börn og unglinga í öllum þremur rannsóknunum. 

Valmöguleikarnir voru samt ekki alveg eins því í einstaka tilfellum voru umfram val-

möguleikar.  
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Börn máttu merkja við fleiri en einn valmöguleika eftir því sem þeim fannst við eiga. Hér 

verða birtar niðurstöður úr svörum barnanna, en þar sem niðurstöður rannsóknarinnar í 

Sviss eiga við allan aldurshópinn er samanburður við þann hóp gerður með fyrirvara: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Systkin Afi/amma Mamma Pabbi Kennari Lögregla Vinur Annar
ættingi

Aðrir Hjálparlína Nágrannar Segja
engum frá

Ísland Bretland Sviss
 

Mynd 1: Við hvern myndu börn tala ef það væri ofbeldi á heimilum þeirra? 
 

Nokkur munur er á svörum barna frá ólíkum löndum samkvæmt myndinni. Íslensku 

börnin sem tóku þátt sögðust helst myndu leita til afa eða ömmu, systkina eða lögreglu. 

Svör barnanna sem þátt tóku í rannsókn Mullender o.fl. (2002:86) eru lík þeirra íslensku 

en þó er athyglisvert að þau væri líklegri að leita til kennara og vina en íslensku börnin, 

en myndu mun síður leita til lögreglu. Eins og áður segir eiga svörin úr rannsókn Seith 

o.fl. (2006:11) við allan aldurshópinn og því ekki sambærileg aldurslega, en athygli vekur 

hve mörg þeirra myndu leita til hjálparlína (38%) og  systkina (60%). 

Nú verða skoðuð svör unglinga um það við hvern þau myndu tala ef það væri ofbeldi 

heima hjá þeim. 
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Mynd 2: Við hvern myndu unglingar tala ef það væri ofbeldi heima hjá þeim?   
Í rannsókn Mullender o.fl. (2002:86) og þeirri íslensku voru vinir og systkin efst á lista 

þegar þessari spurningu var svarað en næst komu ýmsir aðilar innan fjölskyldunnar. Þar 

kom einnig í ljós að lögreglan var líklegri kostur en kennarar meðal íslensku unglinganna 

en ekki var eins mikill munur á þessum svörum meðal bresku ungmennanna. Athyglisvert 

er að mun fleiri íslenskir unglingar myndu ræða við föðurinn við þessar aðstæður miðað 

við bresku rannsóknina. Þessi dreifða svörun bendir til þess að börn og unglingar geri sér 

ekki endilega grein fyrir þeim úrræðum sem eru í boði hvað varðar aðstoð frá fullorðnum 

(Mullender o.fl. 2002:85). 

 

Það vekur athygli hve fá börn og unglingar í öllum þrem rannsóknunum myndu leita til 

kennara, í Bretlandi voru það 22,5% barna og 12,5% unglinga, á Íslandi voru það 7,1% 

barna og 12,6% unglinga og 15% barna og unglinga í Sviss.  

Yngri börnin voru þá aðeins líklegri að líta á kennara sem aðgengilega til að ræða við. 

Seith o.fl. (2006:12) spurðu nánar út í hlutverk kennara og fundu að um helmingur 

barnanna og unglinganna hafi haldið því fram að það myndi verða erfitt að tala við þá. Af 

þessu má ætla að börn og unglingar telji það ekki hlutverk kennara að styðja börn eða að 

hlusta á vandamál þeirra. Það álit barna að heimilisofbeldi sé einkamál getur einnig 

útskýrt af hverju þau eru rög við að taka málið upp í skólanum. Sum börnin álitu að  ef 

þau segðu kennaranum frá þessu gæti það varpað slæmu ljósi á fjölskyldu  þeirra og 

jafnvel endað með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Í svissneska spurningalistanum var 
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einnig spurt hvort kennarar myndu skilja vandamálið og hvort hægt væri að treysta þeim. 

Niðurstaðan var sú að mörg börn og unglingar myndu vilja treysta kennurum, en voru 

óviss um afleiðingarnar ef þau gerðu það (Seith o.fl. 2006:12). Hjá Mullender o.fl. 

(2002:86) kom fram að úrræði eins og hjálparlína og kennarar eru neðarlega á listanum 

yfir því hvert börn og unglingar myndu leita. Þetta telja rannsakendurnir að geti stafað af 

því að ungu fólki finnist þessi úrræði ekki vera nógu aðgengileg eða traust (Mullender 

o.fl. 2002: 81). 

VILJA BÖRN OG UNGLINGAR FÁ FRÆÐSLU Í SKÓLUM UM OFBELDI Á HEIMILUM? 

Í öllum þremur rannsóknunum voru börn og unglingar spurð að því hvort þau vildu hafa 

fræðslu í skólum um ofbeldi á heimilum. Á eftirfarandi myndum má sjá hlutfall þeirra 

barna og unglinga sem svöruðu þessari spurningu játandi og vilja fræðslu um ofbeldi á 

heimilum í skólum. Töflurnar sýna hlutfall drengja og stúlkna í öllum þrem 

rannsóknunum. Aðeins eru gefnar upp tölur fyrir þá sem tóku jákvæða afstöðu til 

spurningarinnar. 

Hér í mynd 3 sjást svör barna við spurningunni ,,Finnst þér að krakkar ættu að læra í 

skólanum um ofbeldi á heimilum?“. 
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Mynd 3: Hlutfall barna sem vilja fræðslu um ofbeldi á heimilum? 
 

Í íslensku rannsókninni kom í ljós að 72% yngri barna vildu þessa fræðslu og  rannsókn 

Mullenders sýndi að 52% yngri barna vildu það. Í rannsókn Seith kom í ljós að 61% 
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barna og unglinga vilja fá fræðslu í skólum um ofbeldi, en þessi tala á við um allan 

hópinn. 

  

Í íslensku, bresku og svissnesku rannsóknunum voru svör barna og unglinga einnig 

flokkuð eftir kynjum og fram kemur að stúlkurnar í íslensku rannsókninni skera sig úr þar 

sem yfir 80% þeirra óska eftir fræðslu í skólum.  

Hér í mynd 4 sjást svör unglinga við spurningunni ,,Finnst þér að börn og unglingar ættu 

að læra í skólanum um ofbeldi á heimilum?“. 
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Mynd 4: Vilja unglingar fá fræðslu í skóla um ofbeldi á heimilum? 
 

Mikill meirihluti unglinganna svarar þessari spurningu játandi, eða 80% þeirra íslensku  

og 84% í bresku rannsókninni. Kynjamunur er ekki jafn áberandi og hjá yngri börnunum, 

þó eru það frekar stúlkur sem óska eftir þessari fræðslu í öllum þremur rannsóknunum. 

Þótt niðurstöður Seith séu ekki flokkaðar eftir aldri, kemur samt að fram að marktækur 

munur er á vilja kynjanna á milli 12-17 ára aldurs þar sem 67% stúlkna og 56% drengja 

óska eftir þessari fræðslu (Seith o.fl. 2006: 12). 

HVAÐ VILJA BÖRN OG UNGLINGAR FÁ FRÆÐSLU UM VARÐANDI OFBELDI Á 

HEIMILUM? 

Nokkuð misjafnt er hvernig þessar niðurstöður eru birtar í rannsóknunum og verður gert 

grein fyrir þessu með eftirfarandi upptalningu:  
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Niðurstöður íslensku rannsóknarinnar sýna að yngri börn vilja fá fræðslu um:  

� hvernig á að bregðast við ef ofbeldi er á heimilinu (20,3%),    

� hvað ofbeldi getur gert og um ofbeldi og einelti almennt (17,8%),  

� hvernig maður getur stoppað/minnkað ofbeldið, að stilla til milli foreldra (9,3%),  

� að beita ekki ofbeldi og segja frá ef það er ofbeldi í gangi (6%)  

� allt mögulegt um ofbeldi (6%) 

 

Unglingar  vilja fá fræðslu um: 

� hvernig hjálp er hægt að fá, hvað er hægt að gera í því (23,3%) 

� allt sem tengist ofbeldi á heimilum (13,6%) 

� heimilisofbeldi - og allt sem tengist því (10,5%),  

� ofbeldi – og allt sem tengist því (10,5%)  

� hvað heimilisofbeldi er og hvað maður á að gera (5,8%) 

� hvernig þetta á sér stað og hvað hægt er að gera (5%) 

� afleiðingar ofbeldis, hvað það er og hvað ofbeldi getur gert (3,1%). 

Ekki er teljandi munur á svörum barnanna og unglinganna þar sem þeim liggur helst á 

hjarta er hvernig hægt sé að stöðva  ofbeldi og hvað á að gera í stöðunni (hvert á að snúa 

sér). 

 

Niðurstöður Mullenders o.fl. (2002:89) sýna að yngri börn vilja helst fá fræðslu varðandi:  

� hvað ofbeldi á heimilum er og hvers vegna það gerist (39%),  

� annað (28%)  

� hvernig á að bregðast við ef það gerist (22,5%),  

� hvernig á að koma í veg fyrir endurtekningu (7%)  

� hvernig á að stöðva það (5,5%). 

 

Unglingar vilja helst fá fræðslu um:  

� hvað ofbeldi á heimilum er og hvers vegna það gerist (38,5%),  

� hvernig á að bregðast við ef það gerist (34%),  

� hvernig á að stöðva það (16%),  
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� annað (16%)   

� áhrif ofbeldis á heimilum (7,5%). 

Eins og sjá má gefa svarendur upp margvíslegar uppástungur fyrir hvað ætti að kenna um 

þetta efni, m.a. hvað ofbeldi á heimilum er, af hverju það gerist og hvernig þau eigi að 

bregðast við ef það gerist.  Eldri hópurinn vildi sérstaklega fá fræðslu um hvernig hægt 

væri að stoppa ofbeldi á heimilum (Mullender o.fl. 2002: 87). 

Mullender o.fl. (2002:90) bendir á að þessar niðurstöður gefi til kynna að börn og 

unglingar virðast gera sér grein fyrir takmarkaðri vitneskju þeirra um ofbeldi á heimilum 

og séu beinlínis að biðja um að fá kennslu í skólum, m.a. um hverjar orsakirnar eru og 

hvernig hægt er að stöðva ofbeldi á heimilum. 

 

Niðurstöður Seith sýndu að börn og unglinga vildu helst fá útskýringar á hvað væri 

ofbeldi, tíðni þess, hvað væri hægt að gera til að koma í veg fyrir það og aðgerðir til að 

stoppa  ofbeldi á heimilum og hvert væri hægt að snúa sér (Seith o.fl. 2006:3). 

Ekki liggja fyrir nánari upplýsingar um tíðni og aldursmun. Seith o.fl. (2006:12) nefnir 

hins vegar í skýrslu sinni að þeir sem voru á móti fræðslu í skólum  studdu mál sitt með 

tilvísunum  í einkamál, eða sögðu svona kennslu vera leiðinlega og gagnslausa og loks að 

efnið væri á mörkum þess að tilheyra skólanum. Strákar héldu þessu oftar fram en 

stúlkur. Minnihluti velti því fyrir sér hvort svona kennsla gæti vakið óþægindi hjá þeim 

sem upplifað hefðu heimilisofbeldi, stelpurnar voru mun líklegri til að halda þessu fram, 

eða 11% á móti 2.4% drengjanna. 

 

Þegar kemur að hvaða fræðslu börn og unglingar vilja fá í skólum um ofbeldi á heimilum 

sést að þau vilja helst fá upplýsingar um hvað þau geti gert til að stöðva það, hvert þau 

geti leitað eftir hjálp. Tölurnar sýna að í íslensku rannsókninni vilja um 30% barna og um 

35% unglinga fá fræðslu um þessi mál. Niðurstöður bresku rannsóknarinnar sýna sama 

vilja um fræðslu, um 30% barna og um 50% unglinga vilja vita hvernig eigi að bregðast 

við ofbeldi á heimilum og hvernig hægt sé að stöðva það. Þessi svör sýna að það er þörf á 

að hafa fræðslu í skólum um ofbeldi á heimilum. 
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UMRÆÐA 

Það er ljóst að áhrif ofbeldis, hvort sem það er beint eða óbeint, á börn eru neikvæð og 

langvarandi. Það er ánægjulegt hve mikil aukning er í rannsóknum þar sem börn eru 

spurð beint um reynslu sína og þekkingu á ofbeldi þar sem að það leiðir til nákvæmari 

þekkingu á líðan og þekkingu barna og byggir ekki á því hvað fullorðnir halda að börnin 

upplifi. 

 

Niðurstöður þriggja rannsókna sem byggja allar á sama grunni sýna því miður að börn 

eru ekki mjög líkleg til þess að leita til starfsmanna skóla síns ef þau búa við ofbeldi á 

heimilum og að flest væru frekar líklegri til þess að leita til lögreglu en kennara síns, eina 

undantekningin á þessu var í hinni svissnesku rannsókn Seith o.fl. (2006:11). Þetta er afar  

sorgleg staðreynd í ljósi þess hve miklum tíma þau eyða í skólanum. Skólinn er bæði 

fræðslu- og uppeldisstofnun og því væri æskilegt að börn og unglingar upplifi meira 

traust gagnvart skólanum og starfsmönnum hans. 

 

Hins vegar vill stór hluti af börnunum og unglingunum fá fræðslu í skólum um ofbeldi á 

heimilum og þau hafa skýrar skoðanir um hvað þau vilja læra (sjá bls. 13-15). Helst vilja 

börn og unglingar læra um hvað ofbeldi á heimilum er, hvernig hægt sé að koma í veg 

fyrir það og hvernig hægt sé að stöðva það. Þarna er vilja barnanna fyrir hendi og þetta er 

því gott tækifæri fyrir skólann að bregðast við óskum þeirra og sinna hlutverki sínu. 

 

Hlutverk skólans er fjölbreytt en í Aðalnámskrá grunnskóla segir m.a. um velferð 

nemenda: „Mikilvægt er að nemendur geti leitað til hvaða starfsmanns skóla sem er með 

mál sem snúa að velferð sinni og líðan og að brugðist sé við strax og á viðeigandi hátt ef 

upp koma vandamál af einhverju tagi, t.d. stríðni, einelti, agabrot eða vanlíðan“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti 1999:47). Einnig ber kennurum að virða 

réttindi nemenda og hafa hagsmuni þeirra að leiðarljósi, efla sjálfsmynd þeirra og sýna 

sérhverjum einstaklingi virðingu, áhuga og umhyggju (Siðareglur kennara 2002).  
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Í ljósi þess að nemendur grunnskóla eigi að finnast þeir geta tjáð sig við starfsmenn 

skólans og að starfsmenn eigi að bregðast við og sýna nemendum virðingu er athyglisvert 

hve fáir íslenskir grunnskólanemendur væru líklegir til að leita til kennara. Í 

spurningalistakönnunni kom fram að aðeins 7,1% yngri barna og 12,6% unglinga væru 

líkleg til þess að ræða við kennara sinn ef það væri ofbeldi heima hjá þeim. Einning kom 

fram að þegar nemendum gafst kostur á að nefna einhvern annan sem þau gætu leitað til 

þá nefndu unglingar að hægt væri meðal annars að leita til annara fagaðila innan skólans, 

s.s. hjúkrunarfræðings, námsráðgjafa eða sálfræðings. 

 

Af hverju eru börn og unglingar ólíkleg með að leita til kennara? Í niðurstöðum Seith o.fl. 

(2006:11) kom fram að börn og unglingar voru hrædd um að það gæti varpað neikvæðu 

ljósi á fjölskyldu þeirra og að þau voru ekki viss um hver viðbrögð kennara yrðu og hvort 

að þau gætu treyst kennurum fyrir vandamálum sínum (Seith o.fl. 2006:12). Niðurstöður 

Mullenders sýndu svipaðar niðurstöður, þ.e. nemendum fannst að  kennarar mættu oftar 

sýna meiri umhyggju, bjóðast til að hlusta og veita tilfinningalegan stuðning við 

nemendur sína (Mullender o.fl. 2002:219). Ekki var spurt nánar út í þessa þætti í íslensku 

rannsókninni. 

 

Góð samskipti við kennara og stuðningur frá þeim getur hjálpað börnum og unglingum 

sem eiga í erfiðum samskiptum við aðra fullorðna í lífi sínu. Kennarar geta hugsanlega 

liðsinnt barni hafi það upplifað ofbeldi. Þeir geta m.a. stuðlað að auknu sjálfstrausti og 

bættri sjálfsmynd barnanna. Í skólanum ætti einstaklingurinn að upplifa venjubundið 

ástand og öryggi en þessir þættir eru börnum sem eiga við erfiðleika að etja heima fyrir 

afar mikilvægir (Gilligan, 1998:19). 

 

Í daglegu skólastarfi ættu að vera tækifæri fyrir starfsfólk og kennara til að fylgjast með 

börnum, líðan þeirra, félagslegri hæfni og hvernig þau tengjast heimili sínu. Möguleikar 

ættu að vera fyrir hendi innan skólans til að koma auga á hættumerki. Breytt hegðun, 

frammistaða og námsframvinda barns ásamt þáttum í samskiptum við foreldra gætu gefið 

kennurum vísbendingu um að eitthvað bjáti á og að um hugsanlegt ofbeldi sé að ræða á 

heimilinu (Gilligan, 1998:15).  
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Það er ljóst að ábyrgð grunnskólakennara er mikil gagnvart nemendum sínum og að 

kennarar eigi að vera vel undirbúnir og víðsýnir gagnvart því að allir nemendur eru ólíkir. 

Í rannsókn sinni um líðan nemenda í skóla greinir Sólveig Karvelsdóttir (1996:64) frá því 

að kennarinn er í lykilhlutverki. Kennarinn ræður mestu um hvernig nemanda líður í 

kennslustundum, hversu vel hann sinnir náminu og hvaða árangri hann nær.   

 

Sem þátttakandi í fyrirlögnum spurningalista í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu varð 

ég vör við að það voru ekki allir starfsmenn skóla jafnviljugir til að leyfa börnunum og 

unglingunum að svara þessari könnun. Ástæðan var yfirleitt sú að það þætti óþarfi að vera 

hræra upp í tilfinningalífi nemendanna með því að láta þau hugsa um slíka hluti.  

 

Tilfinningin að vernda börn og unglinga er sterk, en þetta er e.t.v. misskilin vernd, því 

eins og niðurstöður spurningakönnunarinnar leiddu í ljós þá vita börn og unglingar meira 

um ofbeldi á heimilum en margir fullorðnir halda, þetta kom einnig í ljós í niðurstöðum 

Mullenders o.fl. (2002:45) og Seith o.fl. (2006:2). 

 

Það er engu að síður ljóst að börn og unglingar vilja fá fræðslu í skólum um ofbeldi á 

heimilum. Bæði börn og unglingar voru með uppástungur um hvað þau myndu vilja fá 

fræðslu um og þar ber helst að nefna að þau vildu fá meiri fræðslu um hvað ofbeldi á 

heimilum sé, hvernig er hægt að koma í veg fyrir það og stöðva það. Við þetta vaknar sú 

spurning hvernig væri hægt að kenna þetta efni? 

 

Lífsleikni er ný námsgrein í íslenskum grunnskólum og er henni meðal annars ætlað að 

auðvelda skólum að veita börnum og ungmennum ýmsa fræðslu sem stendur utan 

hefðbundinna námsgreina á heildstæðan hátt. Einnig er ætlunin að koma til móts við 

kröfur um aukið uppeldishlutverk skóla. Námsgreinin lífsleikni á að efla alhliða þroska 

nemandans. Það felur m.a. í sér að nemendinn geri sér far um að rækta með sér andleg 

verðmæti, líkamlegt heilbrigði og sálrænan styrk. Hann efli félagsþroska sinn, siðvit og 

virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Auk þess verður leitast við að styrkja áræði hans, 
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frumkvæði, eðlislæga sköpunargáfu og aðlögunarhæfni til að takast á við kröfur og 

áskoranir í daglegu lífi (Aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni 1999:5-6).  

 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði, segir að mikil-

vægur þáttur í þroskaferli hvers einstaklings sé mótun heilbrigðrar sjálfsmyndar. Hún 

felur meðal annars í sér heildstætt lífsviðhorf og skilning á sjálfum sér sem einstaklingi 

og sem hluta af stærri heild. Skólinn þarf því að gefa nemendum tækifæri til að fást við 

viðfangsefni sem tengjast leit þeirra að svörum við spurningum um merkingu lífsins og 

siðræn gildi og miðla þekkingu þar að lútandi. Umræða um þessi efni þroskar dómgreind 

nemendanna og eykur þeim víðsýni. Hvatning til að taka afstöðu á forsendum þekkingar 

og skilnings stuðlar að sjálfræði að því er varðar lífsviðhorf og gildismat (Aðalnámskrá 

grunnskóla, kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 1999:7).  

 

Það er ljóst af þessu að grunnskólar eigi að sinna uppeldishlutverki sínu gagnvart 

nemendum og að hér eru komnar tvær ólíkar námsgreinar sem báðar geta verið fyrirtaks 

vettvangur fyrir fræðslu um ofbeldi á heimilum til barna og unglinga.  

 

Í niðurstöðum Mullenders o.fl. (2002:90) kom fram að börn og unglingar vilja að slík 

fræðsla fari fram í formi umræðna á jafningjagrundvelli – ekki bara fullorðnir að segja 

þeim hvað þeim eigi að finnast – heldur vilja þau fá tækifæri til að skoða sín eigin 

sjónarhorn og skoðanir með öðrum. Börn vilja deila skoðunum sínum og fyrst og fremst 

vilja þau upplifa það að skoðanir þeirra séu virtar. Með því að gefa börnum tækifæri til að 

tjá sig um ýmis málefni sem varða þau gefst kennurum tækifæri til að komast að meiru 

um nemendur sína, það er svo undir kennaranum komið hvernig hann fer með þær 

upplýsingar. Þetta þarf að hafa í huga ef taka á upp kennslu á efni sem tengist ofbeldi. 

 

Það er ljóst að viljinn er fyrir hendi hjá börnum og unglingum um að fræðsla um ofbeldi á 

heimilum fari fram í skólum. En hvað með starfsmenn og stjórnendur skólanna? Hér áður 

voru nefndar tvær námsgreinar sem væru kjörnar til að nýta að hluta í fræðslu um ofbeldi 

á heimilum en til þess að það geti orðið þurfa grunnskólarnir að vera öruggir með sitt 

innra starf, hvernig getur fræðslan farið fram? Hver á að sjá um fræðsluna? Hvað ætlum 
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við að segja? Allir verða að vera á eitt sáttir og til þess að nemendur hagnist sem mest og 

fái sem heildstæðasta fræðslu þarf að leggja þetta innlegg í skólanámskrá skólanna sem 

allir starfsmenn geti leitað í.  

 

Vinna þarf með innra starf skólans þannig að starfsmenn séu sáttir við verkefnið og telji 

sig geta tekst á við það. Þetta er í höndum skólastjórnenda og þurfa þeir að vera í góðum 

samskiptum við starfsfólk sitt og vera sífellt með augun opin fyrir fræðslutækifærum fyrir 

starfsfólk skólans og samskiptum við aðrar stofnanir sem koma að málefnum barna.  



 29 

LOKAORÐ 

Rannsóknarspurningar þessarar ritgerðar tengjat ákveðnum þáttum spurningalista 

rannsóknarinnar ,,Þekking barna á ofbeldi á heimilum“.  Þar eru börnin spurð spurninga 

sem eru samsvarandi rannsóknarspurningum mínum. Úrvinnsla gagnanna varð því 

aðgengileg þar sem að hlutverk skólans í tengslum við ofbeldi á heimilum eru gerð góð 

skil í spurningalistanum. Engu að síður hefði verið fróðlegt að hafa í íslenska 

spurningalistanum sambærilegar spurningar og hjá Seith o.fl. (2006:12) – þ.e. spyrja 

nánar út í viðhorf barna og unglinga gagnvart kennurum sínum. 

Til að þessi ritgerðarvinna fái hagnýtan afrakstur kæmi til greina að kynna þessar 

niðurstöður fyrir stjórnendum og starfsmönnum grunnskóla og stuðla að því að hefja 

fræðslu í skólum um ofbeldi á heimilum. 

 

Ég mun hefja störf sem kennari fyrir börn á yngsta stigi grunnskólanáms í haust. Við 

vinnslu þessarar ritgerðar hef ég sannfærst enn betur um mikilvægi þess að hlusta á hvað 

börn og unglingar hafa að segja.   

Ég tel niðurstöður rannsóknarinnar ,,Þekking barna á ofbeldi á heimilum“ sýna að  það er 

brýn þörf á því að hafa fræðslu um ofbeldi á heimilum í grunnskólum og ég finn að vinna 

þessarar ritgerðar hefur vakið hjá mér aukinn metnað varðandi að hlusta nemendur og 

bera virðingu fyrir þeim. Með því eru meiri líkur á að traust byggist upp milli kennara og 

nemanda og að hann eða hún geti leitað til kennara eða annarra starfsmanna skólans ef 

ofbeldi er á heimilinu. 
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