
Viðauki 4 

 
Kennaraháskóli Íslands 

 
Viltu vera með í rannsókn  

um þekkingu  barna á ofbeldi á heimilum?  
 
 

Við óskum eftir að tala við börn sem hafa búið við ofbeldi á heimilum sínum og við mæður 
þeirra.  Viðtölin eru hluti af stærri rannsókn sem fer fram við Kennaraháskóla Íslands og 
vonum við að niðurstöður nýtist í baráttunnni gegn ofbeldi á heimilum. Við getum einungis 
talað við mæður og börn sem búa ekki lengur við ofbeldi og þar sem ofbeldismaðurinn býr 
ekki lengur á heimilinu. 
 

Markmiðið er að athuga þekkingu, skilning og reynslu barna af ofbeldi á heimilum.  
Viðtölin sem eru mislöng eftir aðstæðum verða í algjörum trúnaði. Persónuleg auðkenni  
verða afmáð og ekki verður hægt að rekja niðurstöðurnar til einstaklinga.  
 
Viðtölin beinast að upplifun, reynslu og skilningi barnanna á ofbeldi á heimilum,  
að viðbrögðum og ráðum þeirra til að komast af við slíkar erfiðar aðstæður og stuðningi  
sem þau hafa fengið. Svipaðar áherslur verða í viðtölum við mæður og starfsmenn sem við 
ræðum eftir ábendingum ykkar ef þeir hafa veitt aðstoð. 
 
Við höfum nýlokið við könnun þar sem við spurðum 1100 börn almennt um þekkingu þeirra  
á ofbeldi. Rannsóknin á sér hliðstæðu í breskri rannsókn sem gerð var með styrk breska 
rannsóknarráðsins og vakti athygli þar. 
 
Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og fylgir þeirra reglum. Hún fer fram  
við Kennaraháskóla Íslands með styrk þaðan og frá Rannsóknarsjóði (Rannís).   
Guðrún Kristinsdóttir prófessor hefur yfirumsjón með rannsókninni en auk hennar eru  
í rannsóknarhópnum Ingibjörg H. Harðardóttir, Margrét Ólafsdóttir, Nanna Þ. Andrésdóttir  
og Bergþóra Gísladóttir. 
 
Reynslan sýnir að mörgum finnst gott að fá að segja rannsakendum sögu sína,  
jafnvel þegar efnið er eins erfitt eins og þetta.  
 
Vinsamlega hafðu samband ef þú hefur áhuga á að taka þátt eða fá nánari upplýsingar.  
Ef þú þekkir einhvern í svona aðstæðum væri afar hjálplegt ef þú létir viðkomandi  
vita af rannsókninni. 
 
Guðrún Kristinsdóttir, s. 563 3963, gkrist@khi.is, 
 Ingibjörg H. Harðardóttir, s.563 3917, ingihar@khi.is,  
Margrét Ólafsdóttir, s.563 4895, margreto@khi.is,  
 
 
 


