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Viðauki 1       Viðtalsrammi fyrir viðtöl við börn 

 

 

I. UNDIRBÚNINGUR 

1. Samþykkisblað 

2. Barnið velur sér nafn 

3. Segulbandið í gangi  

 

 

 

 

II. UPPHAF VIÐTALS 

1. Ísbrjótur 

2. Konkret lýsingar barnsins á því sem gerðist inni á heimilinu 

  Hvað varstu gamall/gömul þá? Hvað gerðist?  Gerðist þetta oft? Stóð þetta lengi yfir?  Er 

langt síðan þetta gerðist síðast? Hvað sást/heyrðir þú? Hvar varst  þú þá?  

3. Nálægð barnsins við ofbeldið  

Varst þú fyrir ofbeldi sjálfur? Varstu laminn, var sagt eitthvað ljótt við þig, var þér bannað að 

hringja eða fara? Varðstu sjálf/sjálfur fyrir ofbeldi eða voru það aðrir nákomnir? Varstu eina 

barnið?  

4. Viðbrögð barnsins 

Hvað gerðir þú? Var barnið dregið inn í ofbeldið sem samverkamaður geranda? Greip barnið 

inn í aðstæður til að bjarga móður, systkinum eða öðrum? 
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III. MIÐHLUTI VIÐTALS 

1. Subjektivar lýsingar barnsins  

Hvernig leið þér á meðan á ofbeldinu stóð (Hitamælir)? Hvað var erfiðast? Gerðirðu eitthvað 

til að láta þér líða skár? Þegar þú hugsar um þetta í dag – hvernig líður þér þá (Hitamælir)? 

Dreymir barnið atburðina, óttast það að lenda aftur í svipaðri aðstöðu, sækja hugsanir um 

þetta á þegar síst varir?Gerir barnið eittvað til að bægja minningum frá eða forðast  fólk og 

staði sem minna á ofbeldið? Finnst barni eins og ekkert skipti máli (doði)?  

2. Hvað finnst barninu að hefði átt að gera (innan fjöslskyldu)? 

Gerði einhver eitthvað til að hjálpa? Hefði einhver getað hjálpað meira? Hvað/hver hjálpaði 

mest? Mamma, amma, systkini, vinir o.s.frv. Við hverja varstu í tengslum við þegar ofbeldið 

átti sér stað? Var einhver sem var að hjálpa þér? Fékkstu stuðning frá einhverjum? Var 

einhver sem var að hjálpa fjölskyldunni? Var einhver sem var mikilvægari en annar í lífi þínu 

á þessum tíma? 

3. Aðkoma skólans 

Hvernig leið þér í skólanum þegar ofbeldið átti sér stað heima fyrir?Hitamælir? 

Vissi einhver í skólanum af ofbeldinu heima hjá þér?  Var einhver í skólanum sem þú gast 

leitað til?  Segðu mér frá tengslum þínum við kennarana í skólanum? Hvernig reyndust þeir 

þér? Var einhver sem þú tengdist betur en öðrum?  Hver voru tengsl þín við annað starfsfólk 

skólans? Hvernig reyndist það þér?  Hvernig voru tengslin við skólafélaga þína? Hvernig 

reyndust þeir þér?  Áttirðu góða vini sem þú gast leitað til?   Fékkstu aðstoð og stuðning frá 

„skólanum“? Veistu hvort það voru einhver samskipti á milli heimilis þíns og „skólans“  á 

meðan ofbeldið átti sér stað? Hvernig gekk þér að sinna náminu á meðan þú upplifðir 

erfiðleika heima hjá þér? Fékkstu aðstoð með námið ef þú þurftir á að halda? Frá hverjum 

fékkstu aðstoðina?  

Hverjar eru hugmyndir þínar um að líða vel í skóla? 

4. Úrræði innan skólans 

Er eitthvað sem þú vildir að starfsfólk skólans hefði gert öðruvísi? Finnst þér að börn og 

unglingar ættu að læra í skólanum um ofbeldi á heimilum? Hvað finnst þér að ætti að fjalla 

um? Hvernig finnst þér að ætti að fjalla um ofbeldið innan skólans? Hverjir ættu að gera það? 

Segðu mér hvernig þér fyndist að skólinn ætti að bregðast við. Hver væri óskastaðan varðandi 

skólann? 
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IV  LÍFIÐ Í DAG 

1. Vinir og fjölskylda   

Hvernig er líf þitt eins og það er í dag?  Geturðu lýst venjulegum degi í lífi þínu? Áttu vini í 

dag? Áttu sömu vini og áður en ofbeldið átti sér stað? Hefur orðið breyting á lífi þínu eftir að 

ofbeldið átti sér stað? Geturðu sagt mér frá þeim breytingum? Eru tengslin innan 

fjölskyldunnar öðruvísi en þau voru? Eru samskiptin öðruvísi innan fjölskyldunnar?  

2. Tómstundir og áhugamál 

Geturðu sagt mér frá áhugamálum þínum? Gastu sinnt þeim á meðan ofbeldið átti sér stað? 

Hvað með tómstundir, ertu í einhverjum tómstundum? Gastu stundað þær á meðan ofbeldið 

stóð yfir? Hvernig líður þér eins og lífið er í dag? 

3. Reynsla af ofbeldi –  Áhrif ofbeldis - Hefur ofbeldið sem þú upplifðir áhrif á líf þitt í dag? 

Getur þú sagt frá því hvernig þú hefur unnið úr þessari erfiðu reynslu? 

Er eitthvað sem þú getur ráðlagt öðrum unglingum sem eru í sömu stöðu og þú? 

 

 

V  LOK VIÐTALS 

Er eitthvað sem þú vilt að komi fram sem við höfum ekki rætt um? 

Hvernig líður barninu eftir viðtalið og vill það fá hjálp?  

Afhenda bæklinga 

Þakka fyrir og undirstrika mikilvægi þessara upplýsinga. 

Hæla barni fyrir hugrekki og þrautsegju í viðtalinu. 

 

Spurning um annað viðtal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


