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Útdráttur 

 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-prófs í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Hún 

fjallar í meginefnum um börn sem verða vitni að ofbeldi í nánu sambandi og 

afleiðingar sem það getur haft á þau. Barn sem verður vitni að ofbeldi í nánu 

sambandi verður fyrir sálrænu eða tilfinningalegu ofbeldi og auknar líkur eru á því 

að það verði líka fyrir líkamlegu ofbeldi eða kynferðislegu. Barn sem býr við slíkar 

aðstæður mun að öllum líkindum þurfa að glíma við ýmsar líkamlegar, hugrænar, 

tillfinningalegar og félagslegar afleiðingar. Afleiðingar af völdum heimilisofbeldis 

geta komið hjá barni þegar það er nýfætt og getur fylgt því langt fram á 

fullorðinsárin. Ekki eru allir foreldrar sem gera sér grein fyrir því að ofbeldi milli 

þeirra hefur áhrif á barnið þeirra. Mikilvægt er að hafa opnar umræður um þetta í 

samfélaginu og gera foreldrum grein fyrir því að gjörðum þeirra fylgja afleiðingar. 

Einnig þurfa að vera nægilega öflug úrræði og gott upplýsingaflæði til foreldra og 

barna um hvar þau geta leitað sér aðstoðar. 
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1 Inngangur 

Heimilisofbeldi er ekki nýlegt fyrirbrigði heldur hefur það að minnsta kosti verið við 

lýði síðan skrifað var um það í sögu Rómarveldis. Einnig hefur verið skrifað um það 

í hinum ýmsu trúarbókum og sögulegum gögnum í margar aldir. Það hefur líklegast 

alltaf verið til í einhverjum mæli og haft afleiðingar fyrir þá sem verða vitni að því. Í 

dag er það aftur á móti sýnilegra og það með hjálp hnattvæðingarinnar. Með 

tilkomu fjölmiðla verður þekking meiri á því hvað er að gerast í kringum 

einstaklinga og áherslan verður meiri á hvað er rétt og rangt (Edleson, 1999). Á 

Íslandi eru það 70% barna og 94% unglinga sem skilja hvað heimilisofbeldi felur í 

sér (Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir, 2010). Heimilisofbeldi verður 

líklegast alltaf viðloðandi og oft getur reynst erfitt að uppræta leyndarmál 

fjölskyldunnar (Edleson, 1999). 

Börn hafa verið kölluð hin þöglu og gleymdu fórnarlömb og eru frekar 

nýlega orðin sjáanleg og meðtekin sem fórnarlömb þess að verða vitni að ofbeldi 

milli foreldra (Edleson, 1999). Á Íslandi og í öðrum Norðurlöndum hefur 

skilgreining á misbresti á uppeldi barna verið skipt niður í tvo meginflokka, þar sem 

barn er þolandi og þar sem barn er gerandi. Þessum tveimur flokkum er síðan skipt 

niður í undirflokka, líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, 

vanrækslu og vímuefnaneyslu foreldra. Það flokkast undir andlegt, sálrænt eða 

tilfinningalegt ofbeldi þegar börn verða vitni að ofbeldi í nánum samböndum 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d.).  

Í þessu verkefni verður fjallað um afleiðingar sem geta komið upp hjá 

börnum sökum ofbeldis milli foreldra. Tekið verður fyrir umfang barna sem búa við 

slíkar aðstæður og hvað það felur í sér að vera vitni að ofbeldi í nánu sambandi. 

Leitast verður við að gera grein fyrir mismunandi afleiðingum sem og hvaða 

afleiðingar eru líklegri til þess að eiga sér stað á mismunandi aldursskeiðum barns. 

Einnig verður skoðað hvaða áhrif ofbeldi getur haft á samband foreldra og barns og 

hvaða hættur geta myndast þegar barn býr við heimilisofbeldi. Að lokum verður 

fjallað um hvar börn geta leitað sér aðstoðar og hvernig einstaklingar sem koma að 

umönnun barns geta séð ummerki um að barn þarfnist aðstoðar. Spurningar sem 

leitast er eftir að svara með þessu verkefni eru: Hvaða afleiðingar hefur það fyrir 

barn að vera vitni að ofbeldi milli foreldra? Hvað áhrif getur ofbeldi á heimilinu haft 

á uppeldi barns? Og hvaða úrræði eru í boði fyrir barn sem býr við heimilisofbeldi? 
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2 Heimilisofbeldi 

Heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánum samböndum er notað yfir þann verknað sem á 

sér stað milli tveggja fullorðinna einstaklinga þar sem annar er gerandi ofbeldis og 

hinn er þolandi ofbeldis. Einnig geta báðir aðilar í sambandinu verið gerendur 

ofbeldis og þar af leiðandi báðir þolendur þess. Ofbeldið getur átt sér stað með 

núverandi maka eða fyrrverandi maka og bæði karlar og konur geta verið gerendur 

ofbeldis (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997). Þar sem heimilisofbeldi á sér stað 

eru foreldrar líklegri til þess að upplifa meiri streitu, hafa minni atvinnutekjur, 

upplifa ör íbúðaskipti, vera yngri, minna menntaðir og eiga frekar við 

áfengisvandamál að stríða samanborið við aðra foreldra. Einnig á ofbeldi í nánum 

samböndum sér frekar stað hjá einstæðum foreldrum og eru þeir líklegri til þess að 

hafa staðið í skilnaði (Kitzmann, Gaylord, Holt og Kenny, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að konur verða oftar fyrir ofbeldi í nánum 

samböndum en karlar (Dóms- og kirkjumálaráðuneytið, 1997). Talið er að meðal 

kvenna stafi mesta hættan á heimilinu og í nærumhverfinu við að verða þolandi 

ofbeldis (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). Rannsóknir hafa einnig leitt 

í ljós að líklegra er að ofbeldi í nánu sambandi eigi sér stað á heimilum þar sem 

börn eru undir fimm ára aldri og eftir því fleiri sem börnin eru á heimilinu (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2006; Kitzmann og fleiri, 2003). 

2.1 Skilgreiningar 

Margar skilgreiningar hafa verið skráðar um heimilisofbeldi og fela þær flestar í sér 

sömu merkinguna. Skilgreiningarnar eiga það sameiginlegt að líta á ofbeldi sem 

langvarandi verknað þar sem gerandinn reynir að stjórna þolandanum (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). Skilgreining Samtaka um kvennaathvarf er svohljóðandi: 

„Heimilisofbeldi er þegar einn fjölskyldumeðlimur kúgar annan í skjóli friðhelgi 

heimilisins og tilfinningalegrar-, félagslegrar- og fjárhagslegrar bindingar“ (Samtök 

um kvennaathvarf, 2010). Heimilisofbeldi eða ofbeldi í nánum samböndum er 

hægt að flokka niður í fjóra flokka; líkamlegt ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi, andlegt 

ofbeldi og fjárhagslegt ofbeldi (Ingólfur V. Gíslason, 2008; Samtök um 

kvennaathvarf, 2010). 
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2.1.1 Líkamlegt ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi er líklega það fyrsta sem kemur upp í huga fólks þegar talað er 

um ofbeldi enda er það sýnilegasta tegund ofbeldis. En það er langt frá því að vera 

eina birtingarmynd ofbeldis sem á sér stað á heimilinu eða í nánu sambandi. Þegar 

beitt er líkamlegu afli á maka eru ummerkin yfirleitt á stað sem hægt er að fela þau 

með fötum eða þess háttar. Ef þau eru sýnilegri er erfiðara að fela ummerkin og þá 

nær gerandinn ákveðnu valdi yfir þolandanum því erfitt er þá fyrir þolandann að 

fara út af heimilinu með ummerki yfir líkamlegt ofbeldi (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Líkamlegt ofbeldi sem konur verða fyrir af hálfu maka getur til að mynda 

komið fram í því að kona verður kýld, brennd, bundin, rassskellt, svelt, tekin 

hálstaki, bitin, stungin eða kæfð (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

2.1.2 Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðislegt ofbeldi á sér stað þegar annar aðili í nánu sambandi neyðir hinn til 

kynferðislegra athafna án samþykkis hans. Kynferðislegt ofbeldi gagnvart konum í 

samböndunum getur birst í mörgum myndum. Þær geta verið neyddar til þess að 

horfa á klámmyndir, neyddar til þess að stunda kynlíf, geta verið smitaðar af 

kynsjúkdómum eða hindraðar við að gefa barni brjóst. Einnig getur verið um að 

ræða óviðeigandi kynferðislegt tal um konuna eða einhverja sem hún þekkir 

(Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

2.1.3 Andlegt ofbeldi 

Þegar andlegt ofbeldi á sér stað á heimilum þykir það leiða að líkum að líkamlegt 

ofbeldi geti fylgt í kjölfarið (Samtök um kvennaathvarf, 2010). Andlegu ofbeldi er 

beitt til þess að ná völdum í sambandinu eða til að ná stjórn á maka með 

niðurlægjandi hegðun. Andlegt ofbeldi getur meðal annars verið ógnanir, hótanir, 

öskur eða niðurlægjandi athugasemdir. Einnig getur gerandinn stjórnað hvort eða 

hvert maki fer af heimilinu eða hvort eða hver megi koma inn á heimilið. 

Gerandinn getur neitað að ofbeldi eigi sér stað. Um getur verið að ræða, mikla 

afbrýðisemi af hálfu geranda (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 
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2.1.4 Fjárhagslegt ofbeldi 

Fjárhagslegt ofbeldi fellur undir efnahagslega stjórnun eða efnahagslega þvingun 

(Ingólfur V. Gíslason, 2008). Meðal þess sem fellur undir fjárhagslegt ofbeldi getur 

verið takmarkaður aðgangur að peningum, að þolandanum sé bannað að vinna 

utan heimilisins eða að þolandanum sé ekki gert kleift að nota greiðslukort og sé 

skammtaður peningur fyrir nauðsynjavörum. Gerandi gerir þolandanum gjarnan 

ekki grein fyrir stöðu fjármála heimilisins (Samtök um kvennaathvarf, 2010). Einnig 

getur komið fyrir að reikningar séu ekki greiddir og konum hótað að skuldir falli á 

þær ef þær yfirgefi sambandið vegna þess að skuldir heimilisins séu skráðar á þær 

(Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

2.2 Börn sem verða vitni að heimilisofbeldi 

Það að verða vitni að ofbeldi milli foreldra sem barn, hefur verið lýst sem 

eitraðasta formi ofbeldis. Slíkum börnum hefur verið lýst sem óafskiptum 

fórnarlömbum (Øverlien, 2010) en börn sem verða vitni að ofbeldi milli foreldra 

eru fórnarlömb og eru í mikilli hættu að þjást af líkamlegum og tilfinningalegum 

vankvæðum þó svo að þau séu ekki sjálf beitt líkamlegu ofbeldi (McClennen, 2010). 

Ofbeldi milli foreldra getur átt sér stað í hinum ýmsu fjölskyldugerðum og getur 

verið milli blóðforeldra, stjúpforeldra, fósturforeldra, einstæðra foreldra sem eru 

með kærasta/u og forsjáraðila barns sem eru ekki í sambúð. Það er engin fjölskylda 

ónæm fyrir heimilisofbeldi sama hvernig fjölskyldugerðinni er háttað (Jasinski og 

Williams, 1998).  

Það er almennt skilgreint í heiminum sem andlegt eða sálrænt ofbeldi 

gagnvart barni þegar barn verður vitni að ofbeldi milli foreldra sinna (Örnólfur 

Thorlacius, 2011). Samkvæmt skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd fellur 

það undir tilfinningalegt eða sálrænt ofbeldi þegar barn verður vitni að ofbeldi milli 

foreldra (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d.).  

Börn hafa löngum verið vitni að eða orðið fyrir barðinu á ofbeldi milli 

foreldra (Edleson, Mbilinyi, Beeman og Hagemeister, 2003). Árið 1992 fullgilti 

Ísland Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Ísland er því skuldbundið að þjóðarétti 

til að uppfylla og virða ákvæði sáttmálans. Barnasáttmálinn felur í sér að barn eigi 

rétt á vernd gegn hvers konar líkamlegu-, andlegu- og kynferðislegu ofbeldi. Einnig 
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skal vernda barn gegn misnotkun, vanrækslu og illri meðferð (Umboðsmaður 

barna, e.d.). Árið 2003 tóku í gildi barnalög sem banna líkamlegt og andlegt ofbeldi 

gagnvart barni. Foreldrum er gert að afdráttarlausri skyldu að það sé í þeirra 

höndum að vernda barn sitt gegn hvers kyns ofbeldi og vanvirðandi háttsemi (Lög 

um Barnalög nr. 76/2003). Núgildandi barnaverndarlög tóku gildi árið 2002. Árið 

2009 var þeim síðan breytt þar sem tekið var fram í þeim að sýna skuli börnum 

virðingu og umhyggju og að ofbeldi og vanvirðing sé óheimil (Lög um 

Barnaverndarlög nr. 80/2002 með áorðum breytingum).  

Nýlega hafa ríki í Bandaríkjunum tekið til endurskoðunar að misþyrming á 

börnum eigi einnig við um börn sem verði vitni að ofbeldi milli foreldra og sum 

ríkjanna hafa sett þau lög að hægt sé að kæra þann sem beitir ofbeldi á heimili 

vegna þess að börn urðu vitni að því (Edleson og fleiri, 2003). 

Þegar barn verður vitni að ofbeldi milli foreldra sinna getur það verið með 

þeim hætti að það sjái ofbeldisverknað eiga sér stað, heyri í verknaðinum eða það 

verði vitni að eftirmálum þess (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2006). Í rannsókn sem 

gerð var á 40 börnum sem höfðu orðið vitni að heimilisofbeldi kom í ljós að börnin 

voru annað hvort í sama herbergi sem ofbeldið átti sér stað eða í herbergi nálægt 

ofbeldinu (Edleson og fleiri, 2003). Barnið þarf ekki endilega að hafa séð ofbeldið 

eiga sér stað, heldur getur það þurft að lifa við eftirmála þess. Eftirmálar ofbeldis 

milli foreldra geta komið fram í brotnum hlutum á heimilinu og áverkum eða 

þunglyndi hjá þolanda. Oftar en ekki er talað um börn sem svokallaða sjónarvotta 

en í raun þurfa þau ekki að sjá atburðinn til þess að verða vitni að honum 

(McClennen, 2010). Það geta fylgt því mikil áföll fyrir börn að heyra ofbeldi milli 

foreldra eiga sér stað (Meltzer, Doos, Vostanis, Ford og Goodman, 2009), til að 

mynda geta þau heyrt annað foreldri tala niðrandi til hins, öskur, grátur eða hluti 

brotna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2006).  

Barn getur búið við mismunandi aðstæður heimilisofbeldis og það komið 

fram í mismunandi myndum. Barn getur búið á heimili þar sem ofbeldi er mjög 

harkalegt til að mynda foreldri barið til óbóta, tekið hálstaki eða brennt og þolandi 

ofbeldisins endar með því að hringja á lögregluna eða flýja af heimilinu. Einnig 

getur ofbeldi á heimili verið viðloðandi meira eða minna alla ævi barnsins en 

ekkert gert í því, þolandi flýr ekki né hringir á lögregluna. Einu aðilarnir sem vita að 



9 

ofbeldi á sér stað geta verið þeir sem búa á heimilinu og því er þá haldið algjörlega 

innan veggja heimilisins. Börn geta líka búið við ofbeldi sem er ekki eins harkalegt, 

til að mynda getur annað foreldrið verið slegið, því hrint eða hlutum hent í foreldri. 

Þó svo að ofbeldið sé í minna mæli ætti alltaf að líta það alvarlegum augum 

(Jasinski og Williams, 1998). 

Griðastaður barna er heimilið og þar á fyrst og fremst að vera öruggt skjól. 

Þegar barn heyrir svo foreldra sína sem það elskar og stólar á: öskra, gráta af 

hræðslu eða sársauka, kalla eftir hjálp eða biðjast vægðar, fyllist barnið ótta og býr 

þar með ekki í öruggu umhverfi. Barnið getur heyrt eða séð hluti vera kastað í gólf, 

veggi og líkama, hnefa hitta veggi og líkama eða foreldra kastað á veggi og falla 

niður á gólf. Barn getur orðið vitni að kynferðislegu ofbeldi eða jafnvel morði. Að 

búa í slíku umhverfi getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér í kjölfarið fyrir 

barnið (Jasinski og Williams, 1998).  

2.2.1 Umfang barna sem verða vitni að heimilisofbeldi 

Milli 10% til 50% kvenna í heiminum hafa orðið fyrir ofbeldi af hendi maka 

samkvæmt samantekt frá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (Ingólfur V. Gíslason, 

2008). Rannsókn var gerð á reynslu kvenna á Íslandi af ofbeldi í sinn garð. Það tóku 

3000 konur þátt í rannsókninni á aldrinum 18 – 80 ára. Rúmlega 22% kvennanna 

höfðu verið beittar líkamlegu, kynferðislegu, andlegu eða fjárhagslegu ofbeldi í 

nánu sambandi einhverntímann á lífsleiðinni frá 16 ára aldri. Þetta gefur til kynna 

að 23 til 27 þúsund íslenskar konur hafa verið beittar ofbeldi af hendi maka á 

einhverjum tímapunkti um ævina. Í Danmörku höfðu 22% kvenna þar í landi verið 

beittar ofbeldi af hendi maka sem er sama hlutfall og á Íslandi. Undangengna 12 

mánuði höfðu 1 til 2% kvennanna verið beittar ofbeldi af hendi maka en það 

jafngildir á bilinu 1200 – 2300 kvenna á Íslandi sem hafa orðið fyrir ofbeldi í nánu 

sambandi (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010). Þegar litið er til helstu 

dánarorsaka kvenna á aldrinum 15 – 44 ára árið 1998 þá var ofbeldi af hendi maka 

í tíunda sæti samkvæmt samantekt Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). 

Í rannsókn sem gerð var á reynslu kvenna á ofbeldi í sinn garð töldu 

íslenskar konar í 24% tilfella börn sín hafa orðið vitni að ofbeldisfullri hegðun maka 



10 

þeirra. Árið 2008 var framkvæmd fjölþjóðarannsókn af Johnson og fleirum. 

Rannsóknin tók saman hlutfall kvenna í hinum ýmsu löndum sem töldu að börn sín 

hafi orðið vitni að ofbeldisfullri hegðun maka þeirra. Fram kemur í mynd númer 1 

samanburður á íslenskum konum og konum í öðrum löndum sem töldu að börn sín 

hafi orðið vitni að ofbeldisfullri hegðun maka þeirra (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. 

Arnalds, 2010).  

 

24%
20%

58%

44%

28%

52%

19%

34% 35%

 

Mynd 1 Hlutfall kvenna sem sögðu börn sín hafa orðið vitni að ofbeldisfullri hegðun af hálfu maka 

þeirra 

(Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010, bls. 61). 

 



11 

Alþjóðleg rannsókn var gerð árið 2005 á vegum Kofi Annan þáverandi 

framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. Rannsóknin var framkvæmd í þeim 

tilgangi að afla tölulegra upplýsinga um fjölda barna sem verða vitni að ofbeldi á 

heimilum sínum milli foreldra. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að allt að 

275 milljónir barna í heiminum verða vitni að ofbeldi milli foreldra sinna hvað eftir 

annað á ári hverju (Örnólfur Thorlacius, 2011). Mismunandi er hversu mikið eða 

hversu oft ofbeldi á sér stað innan veggja heimilanna en talið er að 10 til 17,8 

milljónir barna í Bandaríkjunum verða vitni að að minnsta kosti einu atviki af 

heimilisofbeldi (Israel og Stover, 2009).  

Á Íslandi verða í kringum 2000 börn vitni að heimilisofbeldi milli foreldra á 

ári hverju (Örnólfur Thorlacius, 2011). Árið 1997 var talið að 3,3 til 10 milljónir 

barna í Bandaríkjunum verði vitni að ofbeldi gagnvart móður á ári hverju 

(Lehmann, 1997). Árið 1984 bentu rannsóknir til þess að 3,3 milljónir barna undir 3 

ára aldri í Bandaríkjunum væru líkleg til þess að verða vitni að alvarlegu líkamlegu 

ofbeldi milli foreldra sinna á ári hverju. Tíu milljónir unglinga árið 1992 þar í landi 

voru einnig líklegir til þess að verða vitni að ofbeldi milli foreldra sinna. Jafnframt 

er talið að eitt af hverjum þremur börnum í Bandaríkjunum hafi orðið vitni að 

ofbeldi milli foreldra sinna allavega einu sinni, en flest barnanna sjái ofbeldið 

endurtekið (Edleson, 1999). Samkvæmt rannsókn sem var gerð í Englandi kom í ljós 

að af 2869 þátttakendum höfðu 26% þeirra orðið vitni að heimilisofbeldi allavega 

einu sinni og 5% þeirra að endurteknu ofbeldi (Meltzer og fleiri, 2009). Einnig má 

þess geta að hálf milljón barna í Kanada verður vitni að því að móðir þeirra sé beitt 

ofbeldi á ári hverju (Lehmann, 1997).  
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Tafla 1: Fjöldi barna sem verður vitni að heimilisofbeldi í heiminum  

Danmörk  22.000 Japan 427.000 – 875.000 

Nýja-Sjáland 18.000 – 35.000 Bretland 240.000 – 963.000 

Svíþjóð 46.000 Þýskaland 1 milljón 

Finnland 61.000 Ítalía 385.000 – 1,1 milljón 

Hong Kong 75.000 – 82.000 Kórea 1,2 milljón 

Holland 237.000 – 431.000 Suður Afríka 500.000 – 1,3 milljón 

Ástralía 75.000 – 640.000 Mexíkó 1,6 – 8,5 milljón 

Frakkland 240.000 – 802.000 Indland 27,1 – 69 milljón 

 

(Unicef, 2006, bls. 13). 

 

Árið 2008 dvöldu 49 konur í kvennaathvarfinu með börn og dvöldu börn þar 

að meðaltali 8 daga í einu það árið. Árið 2009 dvöldu 44 konur með börn í 

athvarfinu og dvöldu börn þar allt frá einum degi upp í 46 daga í einu. Að meðaltali 

voru 2 börn þar á dag en dvalartími þeirra var að meðaltali 10 dagar í einu (Samtök 

um kvennaathvarf, 2010). Íslensk könnun leiddi í ljós að börn urðu í 22% tilvika 

vitni að ofbeldi þegar ofbeldismaður var allsgáður, en í 25% tilvika var 

ofbeldismaður undir áhrifum vímuefna (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 

2010).  
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3 Kenningar 

Það getur reynst erfitt að finna kenningu um þetta málefni því svo virðist sem 

engin ein fræðileg yfirsýn sé til um börn sem verða vitni að ofbeldi í nánum 

samböndum sem getur að fullu útskýrt þetta fyrirbæri (Anderson og Cramer-

Benjamin, 1999). Í þessum kafla verður reynt að tengja saman fræðilegar 

kenningar við viðfangsefni ritgerðarinnar. Gerð verða skil á kerfiskenningu, 

vistfræðilíkani Belskys og reynt að tengja nokkrar kenningar við afleiðingar sem 

geta orðið þegar börn verða vitni að ofbeldi í nánum samböndum. 

3.1 Kerfiskenning 

Kerfiskennig (e. general system theory) kom fram á sjónarsviðið um miðja síðustu 

öld af Ludwig von Bertalanffy. Kenningin var byggð á að öll kerfi hefðu eitthvað 

sameiginlegt og að hægt væri að nota kerfin til þess að skoða eða skilja einstakling 

með hjálp umhverfisins í kringum hann (Skyttner, 2001). Á áttunda áratug síðustu 

aldar var hugmynd hans tekin til notkunar sem ein af kenningum um mannlega 

hegðun. Kerfiskenning (e. system theory) er notuð í félagsráðgjöf með það að 

leiðarljósi að skoða hvaða áhrif stofnanir, samfélög, fjölskyldan og hópar hafa á 

einstaklinginn (Farley, Smith og Boyle, 1997). 

 Félagsráðgjafar skoða einstaklinginn út frá þremur sviðum: Míkró (e. 

micro), mesó (e. mezzo) og makró (e. macro) sem eru innan kerfisins. Míkró-kerfið 

(e. micro-system) skoðar einstaklinginn út frá samspili milli líffræðilegra, 

sálfræðilegra og félagslegra þátta sem hafa áhrif á einstaklinginn. Mesó-kerfið (e. 

mezzo-system) lítur til hvernig fjölskylda, vinnufélagar eða aðrir félagslegir hópar 

hafa áhrif á einstaklinginn. Makró-kerfið (e. macro-system) skoðar aftur á móti 

stærri þætti sem geta haft áhrif á einstaklinginn, til að mynda menningu, samfélög 

og stofnanir (Farley og fleiri, 1997). 

Kerfiskenningar (e. system theories) leggja áherslu á samhengi milli tengsla 

og félagslegra þátta og hin einstöku form samskipta sem eiga sér stað yfir tíma og í 

gegnum margar kynslóðir í samböndum. Með þeim kenningum er lögð áhersla á 

hin ýmsu form ofbeldis sem börn verða fyrir og til þess að hægt sé að leysa 

vandamálið verður að beina sjónum sínum að breiðari ramma, þar með talið 

afstöðu samfélagsins, ofbeldi í samfélögum og skólum og hvernig ofbeldi er sýnt í 

fjölmiðlum (Anderson og Cramer-Benjamin, 1999). 
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3.2  Vistfræðilíkan Belskys 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2004) rannsakaði helstu áhættuþætti varðandi 

misbresti í uppeldi barna og notaði hún vistfræðilíkan Belskys sem hugtakaramma. 

Misbrestir í uppeldi geta m.a. falist í líkamlegu, kynferðislegu, sálrænu eða 

tilfinningalegu ofbeldi. Einnig getur misbrestur í uppeldi falist í vanrækslu varðandi 

umsjón, eftirlit og nám eða um getur verið að ræða líkamlega vanrækslu og 

sálræna eða tilfinningalega vanrækslu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004). Eins og 

áður hefur komið fram eru börn sem verða vitni að ofbeldi beitt sálrænu eða 

tilfinningalegu ofbeldi. Einnig eiga þau á hættu að vera beitt líkamlegu og 

kynferðislegu ofbeldi eða að vera vanrækt (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d.; 

Øverlien, 2010; Samtök um kvennaathvarf, 2010).  

Vistfræðilíkan Belskys mun vera nokkurs konar yfirkenning sem aðrar 

þrengri kenningar falla undir, en auk þess tekur líkanið tillit til menningaráhrifa. 

Þrengri kenningar munu vera til að mynda einstaklingskenningar, 

samskiptakenningar og félagslegar kenningar. Líffræðilegar kenningar og 

hegðunarkenningar mundu falla undir einstaklingskenningar, kenningar um 

tilfinningatengsl og fjölskyldutengsl mundu falla undir samskiptakenningar. 

Kenningar um áhrif efnahags, félagslegs stuðnings og félagslegrar einangrunar 

mundu falla undir félagslegar kenningar (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004). 

Áhættuþætti í líkaninu er hægt að útskýra sem þætti sem tengjast misbresti 

í uppeldi barna eða sem auka líkur á misbresti barna í framtíðinni. Í líkaninu er 

áhættuþáttum skipt niður í fjóra meginþætti, sem eru einstaklingþættir sem 

tengjast móður, föður og barni, fjölskylduþættir, samfélagsþættir og 

menningarþættir. Þessir þættir vinna saman innan og milli meginsviða. Þegar 

áhættuþættir verða ríkjandi yfir verndandi þáttum þá er hægt að skilja samkvæmt 

líkaninu að misbrestur hafi átt sér stað í uppeldi barns. Til að mynda ef foreldri 

hefur upplifað misbrest í æsku (einstaklingsþáttur) og missir vinnuna (félagslegur 

þáttur) eykur það líkur á að ofbeldi í nánu sambandi eigi sér stað. Þegar ofbeldi 

milli foreldra á sér stað (fjölskylduþáttur) eykur það líkur á ofbeldi og vanrækslu 

gagnvart barni. Aftur á móti dregur það úr líkum ef foreldri býr í landi þar sem 

ofbeldi gagnvart maka er ekki viðurkennt (menningarþáttur) (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2004). 
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3.3 Kenningar sem tengjast afleiðingum fyrir börn 

Félagsnámskenning (e. social learning theory) lítur til þess að einstalingar læri 

hegðun með því að herma eftir öðrum og hugsa um hluti sem eru um að vera í 

kringum þá. Þannig læri börn hvernig beita skuli ofbeldi með því að verða vitni að 

heimilisofbeldi á heimili sínu. Þegar börn verða vitni að ofbeldi milli foreldra, læra 

þau slæma færni í samskiptum við að leysa úr ágreiningi. Ef foreldrar skipta sér 

ekki af árásarhneigð barna sinna og stöðva hana þá geta börn þróað og tileinkað 

sér ofbeldi sem eitt form af tjáningarmáta (Anderson og Cramer-Benjamin, 1999). 

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem hafa orðið vitni að ofbeldi í æsku eru líklegri til 

þess að beita ofbeldi á fullorðinsárum (Øverlien, 2010). Rannsókn sem var unnin á 

2245 börnum og unglingum leiddi í ljós að þau væru líklegri til þess að beita ofbeldi 

sjálf ef þau höfðu nýlega séð ofbeldi á heimili sínu (Edleson, 1999). 

Kenning um hringrás ofbeldis (e. cycle of violence theory) telur að 

einstaklingar sem hafa orðið vitni að ofbeldi í æsku beiti ofbeldi á fullorðinsárum. 

Einnig að slíkir einstaklingar upplifi meira ofbeldi í nánum samböndum og lýsi 

skoðunum sem réttlæti beitingu þeirra á ofbeldi. Kenning um lært hjálparleysi gæti 

skýrt niðurstöður sem fengust úr rannsókn sem sýndi að einstaklingar sem var 

misþyrmt eða urðu vitni að ofbeldi í æsku urðu auðveldlega fórnarlömb á 

fullorðinsárum (Øverlien, 2010).  

Kenning um streitu og viðbrögð (e. stress and coping theories) getur skýrt 

hvers vegna börn sem verða vitni að ofbeldi séu líklegri til að leiðast út í vímuefni. 

Samkvæmt þeirri kenningu nota einstaklingar vímuefni til að bregðast við streitu 

sem þeir upplifa sökum neikvæðra tilfinninga (Farrell og Sullivan, 2004). 
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4 Afleiðingar 

Börn sem verða vitni að ofbeldi geta vaxið úr grasi mjög ringluð um merkinguna 

sem felst í ást, innilegu sambandi og ofbeldi. Það geta komið upp afleiðingar hjá 

barni eftir að hafa verið vitni að ofbeldisverknaði milli foreldra þó svo að barnið 

hafi einungis orðið vitni að því einu sinni. Það getur jafnvel haft sömu afleiðingar 

og hjá barni sem upplifir ofbeldisverknað oft á heimilinu (Jasinski og Williams, 

1998). Afleiðingarnar geta varað til skamms tíma en einnig geta þær fylgt barninu 

inn í fullorðinsárin og jafnvel bróðurpart ævi þess (Meltzer og fleiri, 2009). 

Afleiðingar sem geta sprottið upp hjá börnum sem verða vitni að ofbeldi á 

heimilinu eru ekki takmarkaðar við neinn ákveðinn aldur þó hægt sé að greina 

mismunandi afleiðingar eftir aldri (McClennen, 2010). Það finna þó ekki öll börn 

fyrir afleiðingum en þau geta upplifað þær og eru líklegri til þess en ekki (Øverlien, 

2010). Sama barn getur einnig þróað með sér fleiri en eitt einkenni (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2006). Mörg börn geta átt í erfiðleikum með að takast á við 

tilfinningar sínar, hræðslu, sársauka og reiði sem fylgja því að verða vitni að ofbeldi 

í nánum samböndum. Þar af leiðandi geta þær tilfinningar brotist út í öðru formi, 

til að mynda frekjuköstum, þunglyndi og árásarhneigð (Jasinski og Williams, 1998).  

Börn geta upplifað vandkvæði sem tengjast tilfinningum, hegðun og 

hugrænni virkni (Edleson, 1999; Wolfe, Crooks, Lee, McIntyre-Smith og Jaffe, 

2003;). Þau eru líklegri til þess að afreka minna á skólagöngu sinni, flýja að heiman, 

fá bræðisköst og jafnvel geðsjúkdóma (Lehmann, 1997; Wolfe og fleiri, 2003;). Það 

getur valdið mikilli streitu hjá barni að verða vitni að ofbeldi milli foreldra sinna og 

getur það haft þær afleiðingar í för með sér að barnið verði ringlað, auk þess sem 

það getur þróað með sér átröskun, misnotað vímuefni eða fengið 

persónuleikaröskun á fullorðinsárum (Skuse, Bruce, Dowdney og Mrazek, 2011). 

Börn sem verða vitni að ofbeldi milli foreldra sinna geta þróað með sér hræðslu 

gagnvart ýmsu. Þau eru líklegri til að hræðast myrkur, að sofa ein og að 

ofbeldismaður eigi eftir að meiða þau. Þau geta haft þörf fyrir að hefna sín á 

ofbeldismanni og geta því verið hrædd við að missa stjórn á skapi sínu (Lehmann, 

2000). 



17 

Í einni rannsókn voru börn sem hafa orðið vitni að líkamlegu ofbeldi milli 

foreldra sinna borin saman við börn sem hafa orðið vitni að andlegu ofbeldi milli 

foreldra sinna. Úthverfar og innhverfar afleiðingar urðu meiri hjá börnum sem urðu 

vitni að líkamlegu ofbeldi milli foreldra sinna. Það ber þó að hafa í huga að það er 

alveg sama með hvaða móti ofbeldi birtist í fjölskyldum, það er líklegt til þess að 

hafa áhrif á líkamlegan, andlegan og félagslegan þroska barna (Kitzmann og fleiri, 

2003). Börn sem verða vitni að ofbeldi sinna nánustu þroska til að mynda ekki með 

sér skilning á grundvallartrausti og öryggi (Anderson og Cramer-Benjamin, 1999). 

Að verða vitni að heimilisofbeldi eykur líkur á að einstaklingur verði 

þunglyndur sem barn, unglingur og fullorðinn (Russell, Springer og Greenfield, 

2010). Slík börn geta einnig sýnt ýmis einkenni áfallastreituröskunar og eru í meiri 

hættu á að greinast með áfallastreituröskun (Lehmann, 2000; Meltzer og fleiri, 

2009). Ef einkenni eru langvarandi og koma oft fram, geta þau leitt til varanlegri 

geðrænna vandkvæða (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004). Að lifa með 

sektarkennd og áfellingu á sjálfan sig, getur einnig aukið líkur á að þróa langvarandi 

vandkvæði, til að mynda erfiðleika með félagsleg tengsl, lágt sjálfsmat og hræðslu 

við umheiminn (Lehmann, 1997). 

Líkamlegar kvartanir geta komið fram hjá börnum sem hafa orðið vitni að 

ofbeldi foreldra sinna, sem ekki hafa við nein læknisfræðileg rök að styðjast og er 

því erfitt að meðhöndla. Slíkar kvartanir geta verið tengdar streitu sem geta orðið 

sökum mikils áfalls. Það getur brotist út sem höfuðverkur, magaverkur, svimi, 

ógleði og niðurgangur (Lehmann, 2000). Líkamlegar afleiðingar eins og að pissa 

undir, aukning á astma, kvef, hálsbólga og veikindi sem leiða til spítaladvalar er 

hægt að tengja við streitu sem getur myndast við að verða vitni að heimilisofbeldi 

(Anderson og Cramer-Benjamin, 1999; Jaffe, Baker og Cunningham, 2004;). Hátt 

streituhlutfall getur leitt til veikara ónæmiskerfis og því er talið að börn sem verða 

vitni að heimilisofbeldi séu líklegri til þess að veikjast vegna smits frá öðrum. Þess 

vegna eru þau börn sem lifa við þessar aðstæður líklegri til þess að missa meira úr 

skóla en önnur börn (Jaffe og fleiri, 2004). 

Að vera vitni að heimilisofbeldi getur fyllt barn af mikilli skelfingu og truflað 

framgang þeirra í félagsfærni svo um munar (Kitzmann og fleiri, 2003). Þau geta 

sýnt ófélagslega hegðun sem verður til þess að erfiðara er fyrir þau að eignast vini 
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og halda þeim (Anderson og Cramer-Benjamin, 1999; Meltzer og fleiri, 2009). Þau 

eru líklegri til þess að sýna meiri hræðslu og hömlur í hegðun, vera árásargjörn og 

eiga erfiðara með að leysa úr vandamálum (Edleson, 1999; Fantuzzo og Mohr, 

1999).  

Hegðunarvandamál eru frekar sýnileg í einkennum barna og eru þau líklegri 

til þess að takast á við ágreining með meira ofbeldi en jafnaldrar þeirra (Øverlien, 

2010). Líkur eru á að þau leiki það eftir með öðrum, hverju þau hafa orðið vitni að 

heima hjá sér, sama hvort það sé með samþykki eða ekki (Anderson og Cramer-

Benjamin, 1999). Börnin eru líkleg til að réttlæta verknað sinn vegna þess að þau 

eru vön þessari framkomu á heimili sínu (Edleson, 1999). Í rannsókn sem var gerð á 

Ítalíu kom fram að börn sem bjuggu á ofbeldisfullu heimili voru líklegri til þess að 

taka þátt í einelti eða verða sjálf lögð í einelti. Ennfremur kom fram að stúlkur voru 

líklegri til að vera gerendur eða þolendur eineltis en drengir (Øverlien, 2010). Börn 

sem hafa orðið vitni að ofbeldi á heimili sínu hafa minni samúð með öðrum og eru 

líklegri til þess að vera miskunnarlaus við dýr en önnur börn (Fantuzzo og Mohr, 

1999; Øverlien, 2010).  

Stelpur kljást frekar við innhverf vandkvæði en strákar frekar við úthverf 

vandkvæði (Edleson, 1999; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004). Innhverf 

vandkvæði geta verið kvíði, grátur, hræðsla, að draga sig til hlés, sorg, þunglyndi, 

líkamlegar kvartanir og vandamál við að hleypa fólki að og þykja vænt um það 

(Anderson og Cramer-Benjamin, 1999). Úthverf vandkvæði eru hegðunarerfiðleikar 

sem geta brotist út sem árásarhneigð, eyðilegging á eigum sínum og annarra, reiði, 

óhlýðni og mótþrói (Anderson og Cramer-Benjamin, 1999; Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2004). 

Börn sem verða vitni að heimilisofbeldi eiga við fleiri erfiðleika að stríða en 

önnur börn (Wolfe og fleiri, 2003). Það getur jafnvel haft jafnmiklar afleiðingar að 

verða vitni að ofbeldi milli foreldra og þegar barn er sjálft beitt ofbeldi. Börn sem 

verða hins vegar fyrir báðum atvikum eru líklegri til þess að finna fyrir meiri 

afleiðingum (Anderson og Cramer-Benjamin, 1999). Þegar ofbeldi af hendi foreldra 

á barn eykst, þá minnka áhrif þess að verða vitni að heimilisofbeldi. En þegar 

ofbeldi af hendi foreldra á barn minnkar þá verða áhrifin meiri fyrir barnið af því að 

verða vitni að ofbeldi milli foreldra sinna (Edleson, 1999). Árið 2003 var tekið 
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saman yfirlit yfir 118 rannsóknir sem gerðar höfðu verið á börnum sem höfðu orðið 

vitni að ofbeldi milli foreldra sinna og af þeim höfðu 63% barna gengið verr á 

ýmsum sviðum til að mynda andlega, líkamlega og félagslega, en þeim sem höfðu 

ekki búið við ofbeldi á heimili. Aftur á móti höfðu 37% barnanna vegnað svipað eða 

betur en þeim börnum sem ekki höfðu orðið vitni að ofbeldi milli foreldra sinna 

(Kitzmann og fleiri, 2003). 

4.1 Eiginleikar barns 

Börn sem lifa í umhverfi sem byggist á streitu vegna ófyrirsjáanlegs og stjórnlauss 

ofbeldis eru líkleg til þess að búa við fjölskyldulíf sem er fullt af hjúskaparátökum, 

skort á umsjón og aga, atvinnuleysi og jafnvel áfengis- eða eiturlyfjafíkn. Það mun 

hafa áhrif á eðlilegt þroskaferli barns að lifa við langvarandi neikvætt umhverfi og 

geta ofbeldisatvik milli foreldra þannig hafa mótað hegðun, áhrif og sjálfsímynd 

barns til lengdar (Lehmann, 1997).  

Það eru ýmsir þættir sem verður að taka til greina þegar verið er að tala um 

viðbrögð barna og afleiðingar sem það getur haft í för með sér að búa við 

heimilisofbeldi. Það getur verið aldur, kyn, kynþáttur, kynhneigð, fötlun, 

þrautseigja barns, félagslegur stuðningur, fjárhagsleg staða foreldra og annars 

konar ill meðferð sem börn geta verið beitt (Hester, Pearson, Harwin og Abrahams, 

2000; Øverlien, 2010;). Það sem getur hjálpað barninu við að takast á við ofbeldi 

sem á sér stað á heimilinu er félagslegur stuðningur, félagsleg færni, 

aðlögunarfærni í skapgerð og sjálfsbjargarviðleitni þess (Anderson og Cramer-

Benjamin, 1999). 

Aldur og kyn barns geta haft áhrif á það hvernig börn takast á við streituna 

sem fylgir heimilisofbeldi. Einnig getur það skipt máli hvernig börn eru 

tilfinningalega og vitsmunalega byggð til þess að takast á við atburðinn (Kitzmann 

og fleiri, 2003). Það eru samt ekki allir rannsakendur á sama máli að kyn barns hafi 

áhrif á afleiðingar sem barn getur orðið fyrir. Sumar rannsóknir sýna fram á að 

afleiðingar á stráka séu alvarlegri og neikvæðari en á stúlkur en aðrar rannsóknir 

gefa til kynna að kyn skipti ekki máli (Fantuzzo og Mohr, 1999). 

Börn eru öll mismunandi gerð og eru misvel á sig komin til þess að skilja og 

takast á við áfall, líkt og að verða vitni að heimilisofbeldi. Þeir þættir sem geta 
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spilað inn í eru til dæmis menntun móður og atvinnustaða hennar, hjúskaparstaða 

hennar, hvort að gerandi sé blóðskyldur, almennt heimilisástand, magn streitu, 

hversu oft og hversu mikið ofbeldið er (McClennen, 2010). Hjá sumum börnum 

geta áhrifin verið lítil á meðan hjá öðrum eru þau stórvægileg, einnig geta þau 

verið mismunandi hjá systkinum sem verða jafnvel vitni að sama atburðinum 

(Hester og fleiri, 2000). Afleiðingar sem börn geta orðið fyrir fara eftir því á hvaða 

þroskaskeiði þau eru, persónuleika þeirra og hvernig umhverfi þau búa við 

(Øverlien, 2010). Einnig fer það eftir alvarleika ofbeldis og hvernig þau bregðast við 

því. Þau geta til dæmis dregið sig til hlés, öskrað á geranda eða haft afskipti af 

ofbeldinu (McClennen, 2010).  

4.1.1 Frá fóstri til eins árs 

Ofbeldi milli foreldra getur haft bein eða óbein áhrif á dauða barna. Rannsókn sem 

framkvæmd var í Indlandi leiddi í ljós að konur sem voru beittar ofbeldi af hendi 

maka voru mun líklegri til þess að verða fyrir ungbarnamissi eða fósturmissi en 

konur sem ekki höfðu verið beittar ofbeldi (The World Health Organization, 2002). 

Afleiðingar þess að vera vitni að heimilisofbeldi fyrir börn á þessum aldri 

geta komið fram í truflun á líkamsþroska þeirra, þau geta fundið fyrir öryggisleysi 

og að  grunnþörfum þeirra sé ekki sinnt (Vilborg G. Guðnadóttir, e.d.). Hegðun 

þeirra getur stjórnast af miklum pirringi, langvarandi gráti vegna skorts á örvun eða 

takmarkað getu þeirra til að kanna heiminn og leika sér (McClennen, 2010). Þau 

geta átt erfitt með að sofa og borða og þar af leiðandi ekki þyngst nægilega í 

samanburði við önnur börn (Meltzer og fleiri, 2009). Þau skortir andlega örvun sem 

hægir á tilfinningaþroskanum og þau geta verið óafskipt tímunum saman. Þessi 

börn eru oft talin af utanaðkomandi aðila mjög þæg, góð og auðvelt að hugsa um 

þau (Vilborg G. Guðnadóttir, e.d.). 

4.1.2 Börn á leikskólaaldri 1 – 5 ára 

Því yngri sem börnin eru, því líklegri eru þau til þess að sjá ofbeldisatvikið eiga sér 

stað (Øverlien, 2010). Yngri börn eiga erfiðara með að ráða við og skilja ofbeldið 

sem á sér stað, frekar en þau eldri og því líklegri til þess að verða fyrir meiri 

neikvæðum afleiðingum (Øverlien, 2010). Börn á aldrinum 1 til 2 ½ árs reyna á sinn 



21 

máta að taka virkan þátt í ofbeldinu með því að sýna neikvæðar tilfinningar líkt og 

að gráta (Jaffe og fleiri, 2004). 

Börn á aldrinum 1 árs til 5 ára hafa sýnt líkamleg og sálræn einkenni vegna 

þess að þau voru vitni að andlegu ofbeldi milli foreldra sinna (Meltzer og fleiri, 

2009). Afleiðingar á borð við truflun á líkamsþroska þeirra og ósjálfstæði geta 

komið fram. Auk þess getur farið mikið fyrir þeim, þau geta orðið dofin og átt í 

erfiðleikum með að ná sambandi við fullorðna og önnur börn (Vilborg G. 

Guðnadóttir, e.d.). Þau eru einnig líklegri til að draga sig til hlés, verða kvíðin og 

hrædd (Meltzer og fleiri, 2009). Þau geta átt í erfiðleikum með skapgerð og hegðun 

sína sem sýnir sig í árásargirni og skemmdarfýsn (Vilborg G. Guðnadóttir, e.d.). 

Í León, Nicaragua komust rannsakendur að því að börn undir fimm ára aldri 

voru sex sinnum líklegri til þess að láta lífið ef mæður þeirra voru beittar líkamlegu 

eða kynferðislegu ofbeldi en þau börn sem ekki urðu beint eða óbeint vitni að 

ofbeldi gagnvart móður sinni. Í León er ofbeldi gagnvart mæðrum talið ein af 

þremur stærstu orsökum dauðsfalla barna (The World Health Organization, 2002). 

4.1.3 Börn á grunnskólaaldri 6 – 13 ára 

Börn á þessum aldri líta mikið upp til foreldra sinna og eru þeir oftast 

aðalfyrirmynd þeirra. Þar sem ofbeldinu er haldið innan veggja heimilisins geta 

börnin lent í að vera einu trúnaðarvinir mæðra sinna, að þær greini þeim frá 

þjáningum sínum og ofbeldissögum, sem gerir börnunum erfiðara fyrir að komast 

yfir ofbeldið. Börn á þessum aldri eiga það til að vera ein með þjáningar sínar og 

passa upp á að ofbeldi milli foreldra haldist leyndarmál innan fjölskyldunnar. Þeim 

getur fundist ofbeldið sér að kenna. Þegar ofbeldið er orðið hluti af daglegu lífi 

þeirra, er hætt við að þau geri sitt allra besta við að vera góð og sýna hegðun sem 

hentar foreldrum, í von um að það verði ekki annað ofbeldisatvik. Þegar annað 

ofbeldisatvik á sér stað og þau sjá að aðstæður þeirra séu ekki að fara að breytast 

geta þau fyllst vonleysi, sektarkennd og kvíða (Vilborg G. Guðnadóttir, e.d.). 

Niðurstöður rannsóknar sýndi að börn á aldrinum 4–9 ára sem höfðu orðið vitni að 

ofbeldi sýndu miklu hærra hlutfall af einkennum sökum áfalls, en þau sem ekki 

höfðu orðið vitni að ofbeldi (Lehmann, 1997). Vanlíðan og sársauki barna í kjölfar 
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ofbeldis á heimilinu getur m.a. brotist út í kvörtunum yfir líkamlegum verkjum líkt 

og höfuðverki eða magaverki (Vilborg G. Guðnadóttir, e.d.). 

Börn sem hafa orðið vitni að ofbeldi á heimili sínu eru líklegri til að sýna 

breytta hegðun sem hefur áhrif á frammistöðu þeirra í skóla (Meltzer og fleiri, 

2009). Þau geta átt erfitt með samskipti við aðra og geta átt erfitt með að vita hvar 

mörkin liggja hjá sér og hjá öðrum. Þau eru yfirleitt annað hvort árásargjörn eða 

eiga erfitt með að verja sig og því getur verið erfitt fyrir þau að lenda í ágreiningi 

þar sem þau kunna ekki að takast á við hann á eðlilegan máta. Það getur stafað af 

því að börn á þessum aldri læra meira með því að horfa og sjá hluti framkvæmda 

en taka minna til sín það sem er sagt við þau (Vilborg G. Guðnadóttir, e.d.). Talið er 

að strákar eigi erfiðara með að takast á við streitu á þessum aldri en stúlkur 

(Kitzmann og fleiri, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt að börn á aldrinum 9 til 14 ára nota aðallega tvær 

aðferðir til þess að takast á við ofbeldisverknað sem á sér stað á heimilinu. Önnur 

aðferðin er að þau reyna að leiða athyglina að einhverju öðru, líkt og að horfa á 

sjónvarpið eða hlusta á tónlist. Hin aðferðin er aftur á móti að hafa afskipti af 

verknaðinum með því að taka þátt í rifrildinu, hringja á lögregluna eða fara mitt á 

milli foreldra sinna til þess að reyna að stöðva ofbeldið (Jaffe og fleiri, 2004). 

4.1.4 Unglingar 13 – 18 ára 

Unglingar sem verða vitni að ofbeldi á heimili sínu geta átt í miklum erfiðleikum 

með tilfinningar sínar og getur fundist líf sitt einkennast af skömm, sektarkennd, 

vonbrigðum og niðurlægingu. Þeir geta átt við hin ýmsu vandkvæði að stríða líkt og 

vímuefnaneyslu, þunglyndi, vanlíðan og jafnvel leiðast út í vændi, sjálfsvígstilraunir 

eða sjálfsvíg. Þeir geta látið sig dreyma eða vonað að einhver komi og bjargi þeim 

úr heimilisaðstæðunum en þegar þeir finna að það er ekki raunin þá er hætta á að 

þeir sveiflist milli vonar og vonleysis. Þeir eiga til að sveiflast í tilfinningum og 

skoðunum sínum, til að mynda milli ástar og haturs gagnvart foreldrum sínum. Til 

dæmis getur þeim fundist einn daginn að ástandið á heimilinu sé að lagast en 

annan daginn getur þeim fundist þeir hafa litla eða enga stjórn á lífi sínu (Vilborg G. 

Guðnadóttir, e.d.). Unglingsstrákar finna fyrir meiri vanlíðan og leiða en 

unglingsstúlkur verða fremur reiðar (Meltzer og fleiri, 2009). Unglingsstrákar eiga 
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það til að halda að ef þeir eru árásargjarnir auki það líkur þeirra á bættu orðspori 

og betri sjálfsmynd (Edleson, 1999). 

Unglingar sem hafa orðið vitni að ofbeldi á heimili sínu geta átt í 

erfiðleikum með að samsama sig öðrum unglingum. Því getur reynst erfitt að passa 

inn í hóp eða að vera hluti af félagahóp. Þeir eru líklegri til að sýna andfélagslega 

hegðun og að loka sig af. Þetta getur stafað af því að þeir beita sömu aðferðum og 

þeir hafa orðið vitni að heima hjá sér varðandi samskipti við aðra og kynhlutverk 

(Vilborg G. Guðnadóttir, e.d.). Unglingsstrákar frekar en stelpur eru líklegri til þess 

að vera samþykkir beitingu ofbeldis gagnvart öðrum þó svo að bæði kynin hafi 

orðið vitni að ofbeldi milli foreldra sinna (Edleson, 1999). Talið er að stúlkur á 

unglingsaldri eigi erfiðara með að takast á við streituna sem fylgir heimilisofbeldi 

(Kitzman og fleiri, 2003). Niðurstöður einnar rannsóknar leiddi í ljós að stúlkur á 

aldrinum 12–18 ára sem áttu móður sem var beitt ofbeldi áttu frekar við 

hegðunarvandamál að stríða svo sem árásarhneigð og afbrot en þær stúlkur sem 

ekki áttu móður sem var beitt ofbeldi (Meltzer og fleiri, 2009). 

4.1.5 Fullorðinsárin frá 18 ára aldri 

Langtímaafleiðingar þess að verða vitni að ofbeldi milli foreldra í æsku hafa ekki 

verið nægilega rannsakaðar þó svo að eitthvað sé vitað um afleiðingarnar sem slíkt 

getur haft. Afleiðingar sem einstaklingur upplifir á yngri árum geta fylgt honum inn 

í fullorðinsárin (Edleson og fleiri, 2003). Í því samhengi mætti nefna einkenni sem 

fylgja áfallastreituröskun (Meltzer og fleiri, 2009). Einnig getur það aukið líkur á 

þunglyndi snemma á fullorðinsárum (Russell og fleiri, 2010). Konur og karlar geta 

átt við mismunandi vandkvæði að stríða á fullorðinsárum þó svo að það sé ekki 

algilt og eru þau líklegri til þess að vera með meiri sálfræðileg vandkvæði en 

einstaklingar sem ekki hafa orðið vitni að ofbeldi milli foreldra í æsku (Anderson og 

Cramer-Benjamin, 1999). 

Konur sýna frekar einkenni þunglyndis, kvíða og eiga í vanda með svefn en 

talið er að karlar sýni fleiri einkenni tengd áföllum (Anderson og Cramer-Benjamin, 

1999). Konur eru líklegri til þess að þurfa að takast á við mikla þjáningu sem getur 

brotist út sem kvíði eða mikil sorg (Edleson, 1999). Konur sem voru vitni að ofbeldi 

í æsku eru líklegri til þess að vera með lakari sjálfsmynd en konur sem bjuggu ekki 
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við þannig aðstæður (Anderson og Cramer-Benjamin, 1999). Bæði konur og karlar 

geta orðið ósjálfstæð í leik og starfi og átt við baráttu að etja við áfengi og fíkniefni 

(Øverlien, 2010). Bæði kynin eru líklegri til þess að vera með minni getu í að 

samlaga sig félagslega að öðrum einstaklingum (Anderson og Cramer-Benjamin, 

1999). Konur eiga oftar erfiðara með að fóta sig í samfélaginu en geta karla í að 

leysa ágreining er minni en hjá konum (Anderson og Cramer-Benjamin, 1999; 

Edleson, 1999). 

Karlar sem hafa verið þolendur ofbeldis eða sem hafa orðið vitni að ofbeldi 

gagnvart móður sinni í æsku eru líklegir til þess að beita ofbeldi á fullorðinsárum 

(The World Health Organization, 2002). Karlmenn sem eru gerendur 

heimilisofbeldis eru mun líklegri til þess að hafa orðið vitni að ofbeldi milli foreldra 

sinna í æsku (Edleson, 1999). Einnig eru þeir sem hafa orðið vitni að ofbeldi í æsku 

líklegri til þess að verða fórnarlömb þegar þeir eru fullorðnir (Øverlien, 2010). 

4.2 Áfallastreituröskun (PTSD) 

Algeng einkenni hjá einstaklingum strax eftir að áfall hefur átt sér stað er 

svefnleysi, æsingur og yfirdrifin viðbrögð. Ef einkenni eru byrjuð að hafa áhrif á 

virkni einstaklings og eru stöðug í einn mánuð eða lengur þá getur verið að 

einstaklingur þjáist af áfallastreituröskun. Einkenni geta til að mynda verið 

tilfinningadofi, endurupplifun á atviki, ofurárvekni, hliðrun og að finnast maður 

vera úr tengslum við aðra ásamt  einbeitingarörðugleikum (Wade og Tavris, 2000).  

Til þess að greina áfallastreituröskun (PTSD) þurfa að koma fram tvö algeng 

atriði. Það er annars vegar streita tengd áfalli og hins vegar samsetning af mörgum 

einkennum. Áfall sem myndar streitu hjá einstaklingum getur verið hótun, til 

dæmis að hótað sé að drepa einhvern eða einhver veldur miklum sárum á 

einstaklingnum sjálfum eða öðrum í kringum hann. Áfall getur gert það að verkum 

að einstaklingurinn verður mjög hræddur, finnur fyrir hjálparleysi og skelfingu 

(Lehmann, 2000). Það er þó ekki algilt að einstaklingar sem verða fyrir áfalli þrói 

með sér áfallastreituröskun (Wade og Tavris, 2000). 

Börn sem hafa orðið vitni að ofbeldi milli foreldra geta sýnt einkenni 

áfallastreituröskunar. Það getur byggst upp mikil tilfinningaleg spenna sem brýst út 

sem pirringur, erfiðleikar með svefn, tortryggni og þau geta farið að hafa sífellt 
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varann á sér og fundist stafa ógn af umhverfinu í kringum sig. Einkenni hjá 

börnunum geta verið endurupplifun á atburðinum, endurteknar minningar, 

martraðir, að reyna að komast hjá því að takast á við atburðinn og að endurgera 

atburðinn í leik. Það getur skipt máli hversu oft ofbeldi milli foreldra á sér stað, 

hvort barn sýni einkenni áfallastreituröskunar. Einkenni hjá barni geta aukist við 

hræðsluna og ófyrirsjáanleikann um hvort og hvenær ofbeldi sé í vændum. Einnig 

valdleysi þess sem kemur fram í því að það getur ekki stöðvað eða haft hemil á 

ofbeldinu (Lehmann, 1997). Börn sem verða vitni að endurteknu ofbeldi til lengri 

tíma eru líklegri til þess að sýna meiri og alvarlegri einkenni áfallastreituröskunar 

en þau börn sem verða vitni að ofbeldi í færri skipti (Øverlien, 2010). Af 84 börnum 

sem hafa orðið vitni að heimilisofbeldi var meira en helmingur þeirra greindur með 

áfallastreituröskun (Lehmann, 1997). 

Barn sem er beitt ofbeldi eða er vitni að ofbeldi getur sýnt ýmis einkenni 

sem svipar til annars konar vandkvæða til að mynda ADHD, geðveila eða 

hegðunarraskanir. Einkenni áfallastreituröskunar (PTSD) og athyglisbrests með 

ofvirkni (ADHD) geta verið mjög lík. Ef ekki er greint frá því við lækni að barn hafi 

orðið fyrir áfalli getur barn verið ranglega greint (Skuse og fleiri, 2011). 

4.3 Þegar ofbeldisatvik á sér stað 

Barn sem býr á ofbeldisfullu heimili þekkir skapsveiflur foreldra sinna og veit þegar 

ofbeldisatvik er í vændum (Samtök um kvennaathvarf, 2010). Barnið getur fundið 

fyrir einkennum eins og hraðari hjartslætti, hærri blóðþrýstingi, hræðslu, kvíða og 

reiði. Börn geta fyllst mikilli árásarhneigð sem á það til að endast lengur en 

ofbeldisatvikið varaði (Anderson og Cramer-Benjamin, 1999). Einnig getur þeim 

fundist sér ógnað, upplifað sig hjálparlaus og hræðslan við atburðinn á það til að 

yfirbuga þau (Lehmann, 1997). Því oftar sem ofbeldi á sér stað, því meiri eru 

einkenni barnanna (Anderson og Cramer-Benjamin, 1999).  

Börn takast á við ofbeldisatvikið á mismunandi vegu. Sum reyna að óska sér 

að ofbeldið muni hætta eða gera jafnvel lítið úr atburðinum (Edleson, 1999). Önnur 

börn skipta sér af ofbeldinu eða reyna að trufla ofbeldið með því að reyna að fá 

foreldrana til þess að hugsa um eitthvað annað (Edleson og fleiri, 2003). Börn fara 

jafnvel inn á milli til þess að reyna að verja foreldrið sem verið er að beita ofbeldi 
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eða eru látin vera milligöngumaður milli foreldra (Anderson og Cramer-Benjamin, 

1999). Einnig eiga þau það til að reyna að snúa huganum að öðru með því að fara 

út úr herberginu eða af heimilinu á meðan ofbeldi á sér stað (Edleson og fleiri, 

2003).  

Börn eru átta sinnum líklegri til þess að skipta sér af ofbeldisatviki líkamlega 

eða munnlega en þau börn sem ekki búa við ofbeldi. Barn skiptir sér oftar af 

ofbeldisatviki því meira sem móðir þess er beitt ofbeldi og því meira sem ofbeldið 

tekur á líkamlega heilsu hennar. Rannsókn sem framkvæmd var í Bandaríkjunum 

leiddi í ljós að mæður sem voru giftar, menntaðar og sem bjuggu ekki í félagslegu 

húsnæði áttu börn sem voru minna líkleg til þess að skipta sér af ofbeldinu, en 

börn mæðra sem voru ógiftar, lítið menntaðar og bjuggu í félagslegu húsnæði. 

Þegar ofbeldismaður er blóðskyldur faðir barns, skiptir barn sér mun minna af 

ofbeldinu (Edleson og fleiri, 2003). Börn sem halda sig frá ofbeldinu og skipta sér 

ekki af því, eiga oft betur með að ráða andlega og líkamlega úr atburðinum heldur 

en börn sem skipta sér af því (Anderson og Cramer-Benjamin, 1999). Þar með eru 

þau börn sem skipta sér beint af ofbeldinu líklegri til þess að eiga við fleiri 

hegðunarvandamál að stríða (Øverlien, 2010). Rannsókn leiddi í ljós að aðeins 

minna en 25% barna hringdu eða fóru eftir hjálp þegar ofbeldi átti sér stað og 25% 

barna tóku þátt í ofbeldinu gegn móður (Edleson og fleiri, 2003).  

Eftirmálar ofbeldis geta verið miklir fyrir móður og börn. Eftirmálar geta til 

að mynda komið fram í því að ofbeldisfullur faðir fer á milli þess að beita móður 

líkamlegu ofbeldi og að hugsa um hana með mikilli ást og umhyggju. Einnig getur 

móðir verið slösuð eða lögreglan þurft að hafa afskipti, til dæmis með því að 

fjarlægja föður af heimili eða aðstoða móður og barn við að leita athvarfs (Edleson, 

1999). 

Eftir að ofbeldið lægir getur tekið við mikill grátur og þjáning fyrir barnið og 

það getur tekið það tíma að ná áttum og komast í gegnum það (Skuse og fleiri, 

2011). Hvernig barn nær sér eftir slíkan atburð fer eftir persónuleika þess og 

skynjun þess á því að heimurinn geti verið hættulegur. Börnum finnst þau oft og 

tíðum ábyrg fyrir atburðinum. Þau geta fundið fyrir sektarkennd og áfellast sjálf sig 

fyrir ofbeldið sem á sér stað hjá foreldrum (Lehmann, 1997). Börn taka atvikið 

meira inn á sig ef þau halda að ofbeldið stafi af þeim (Anderson og Cramer-
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Benjamin, 1999). Hvernig barnið vinnur á atburðinum hefur áhrif á hvort það sýni 

einkenni sem geta haldist í hendur við áfallastreituröskun (Lehmann, 1997). Ef að 

börn sjá foreldra sættast, getur það hjálpað þeim við að vinna úr atvikinu og meiri 

líkur eru á því að þau sýni minni einkenni áfalls (Anderson og Cramer-Benjamin, 

1999). 

Ofbeldið verður eðlilegur partur af lífi barnsins þrátt fyrir að það finni fyrir 

vanlíðan sökum þess, en oftar en ekki þekkir það enga aðra tilveru (Samtök um 

kvennaathvarf, 2010). Þau geta tekið á sig ábyrgð á heimilinu út af ofbeldinu og 

reynt að byggja upp þekkingu um hvernig hægt sé að komast hjá næsta 

ofbeldisatviki eða stöðva það. Einnig reyna sum börn að fræða sig um öryggisþætti, 

til þess að vera tilbúin til að takast á við næsta atvik. Þetta eru þættir sem börn 

ættu ekki að þurfa að velta fyrir sér og gerir það að verkum að þau eru ekki lengur 

börn (Lehmann, 1997). 

4.4 Ofbeldi milli foreldra og aðrar hættur fyrir börn 

Það eykur hættuna á því að barn verði fyrir hinum ýmsu formum ofbeldis, sér í lagi 

líkamlegu ofbeldi af hendi foreldra sinna þegar barn býr þegar við ofbeldi milli 

foreldra sinna (Kitzmann og fleiri, 2003). Karlmenn sem beita konur sínar ofbeldi 

beita börnin sín ofbeldi í 35,2 til 70% tilvika (McClennen, 2010). Rannsókn sem 

gerð var árið 1998 leiddi í ljós að 45 til 70% barna sem eru vitni að heimilisofbeldi 

verða sjálf fyrir líkamlegu ofbeldi og allt að 40% barna sem voru beitt líkamlegu 

ofbeldi urðu einnig vitni að ofbeldi milli foreldra sinna (Fantuzzo og Mohr, 1999). 

Önnur rannsókn leiddi í ljós að 30 til 60% barna sem urðu vitni að ofbeldi milli 

foreldra sinna urðu einnig fyrir líkamlegu ofbeldi. Ef að móðir er beitt ofbeldi á 

heimili eru börn hennar í meiri hættu á að verða beitt ofbeldi (Øverlien, 2010). 

Talið er að því alvarlegra sem ofbeldið er milli foreldra, því alvarlegra er ofbeldið 

sem barn verður fyrir (McClennen, 2010). Mæður eru einnig í meiri hættu á að 

vera beittar ofbeldi ef blóðfaðir barna býr á heimilinu, en börn eru í meiri hættu á 

að vera beitt ofbeldi ef önnur föðurímynd er á heimilinu (Edleson og fleiri, 2003). 

Á heimilum sem ofbeldi milli foreldra á sér stað, eru börnin sem búa á 

heimilinu líklegri til þess að vera beitt kynferðislegu ofbeldi en börn sem búa ekki 

við þær aðstæður (Fantuzzo og Mohr, 1999). Í rannsókn sem var gerð árið 2005 
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kom í ljós að 10% mæðra sem tóku þátt í rannsókninni og voru beittar ofbeldi áttu 

börn sem höfðu verið beitt kynferðislegu ofbeldi (Øverlien, 2010). 

Í rannsókn sem var gerð af McCloskey árið 2001 höfðu 65% karla sem 

beittu konur sínar ofbeldi einnig hótað að meiða börnin sín. Börnin voru notuð af 

föður til þess að gera móður þeirra illt eða til þess að hóta henni, en þessar 

aðgerðir föður hafa stundum verið kallaðar Medea syndrom (Øverlien, 2010). 

Medea syndrom er þegar einstaklingur í nánu sambandi finnst hann svikinn af 

maka sínum og notar börnin þeirra til þess að sækja hefndar. Hann gerir það með 

því að stela þeim, gerir þau ótiltæk fyrir makann, hótar að meiða þau og jafnvel 

drepur þau (Rosse, 1999). 

Barn getur verið í hættu af hendi föður ef til að mynda hann leggur hendur 

á það eða hótar því á meðan móðir þeirra heldur á því. Hann getur notað barnið 

sem líkamlegt vopn gegn móður, neytt það til þess að vera vitni að ofbeldi gagnvart 

móður eða til að taka þátt í ofbeldi gegn henni og getur jafnvel tekið barn föngum 

til þess að fá sínu framgengt gagnvart móður þess (Edleson, 1999). Börn sem hafa 

afskipti af ofbeldinu með því að fara á milli eða nálægt foreldrum sínum á meðan 

ofbeldi á sér stað geta lent í skotlínunni (Øverlien, 2010). Barni getur einnig verið 

refsað fyrir að segja frá, eða mótmæla ofbeldinu sem á sér stað (Samtök um 

kvennaathvarf, 2010). Einnig getur það verið notað af foreldrum sem blóraböggull 

ofbeldisins (Anderson og Cramer-Benjamin, 1999). 

Börn geta verið notuð til þess að njósna um móður sína og síðan verið 

yfirheyrð um hverjar ferðir hennar voru eða hvað hún hafði fyrir stafni. Faðir getur 

talað illa um móður þeirra og fjölskyldu hennar við börnin í þeim tilgangi að reyna 

fá barnið til þess að vera uppi á móti móður sinni. Faðir getur gert það, með því að 

láta sig líta út fyrir að vera góða aðilann en móður og jafnvel ættingja hennar sem 

vonda aðilann (Edleson, 1999). Dæmi eru um að ofbeldisfullur faðir segi við barn 

að það sé hegðun og framferði móður þess að kenna að þau séu ekki lengur 

saman. Þetta gerir hann með það markmið að setja þrýsting á móður um að koma 

aftur heim til sín (Edleson, 1999). 
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4.5 Tengsl milli foreldra og barns 

Foreldrar sem beita ofbeldi á heimili temja sér árangurslausa leið til þess að leysa 

vandamál og hafa samskipti sín á milli (Anderson og Cramer-Benjamin, 1999). 

Líðan foreldra sem búa við heimilisofbeldi einkennist af vanlíðan og spennu og því 

eru þeir ekki í stakk búnir til þess að sinna börnum sínum (Vilborg G. Guðnadóttir, 

e.d.). Við þessar aðstæður verða foreldrar minna tilfinningalega og líkamlega til 

staðar fyrir börnin og hafa rannsóknir sýnt að streita og þjáning foreldra hefur 

neikvæð áhrif á hegðunar- og tilfinningaleg vandamál barns. Börn eru líklegri til 

þess að vera með færri hegðunarvandamál ef foreldri reynir að bæta barninu upp 

ofbeldið sem er á heimilinu með því að vera meira móttækilegt og sýna því meiri 

stuðning (Øverlien, 2010).  

Þegar nýbakaðar mæður eru að kljást við ofbeldi af hendi maka og líkamleg, 

andleg og tilfinningaleg vandkvæði í kjölfar þess, mun það draga úr getu þeirra við 

að gefa ungabarninu athygli og veita því þá þolinmæði sem er nauðsynleg fyrir 

þroska þess (McClennen, 2010). Mæður hafa mikil áhrif á hvernig börn takast á við 

að verða vitni að heimilisofbeldi (Edleson, 1999). Börn verða oft ill út í móður 

jafnvel vegna þess að hún sé að láta þetta yfir sig ganga og er ekki að gera neitt í að 

laga heimilislífið (Samtök um kvennaathvarf, 2010). En ef móðir svarar ofbeldinu 

sem hún er beitt, í stað þess að vera undirgefin, er auðveldara fyrir barnið að 

takast á við atvikið (Øverlien, 2010).   

Ofbeldi á milli foreldra hefur áhrif á uppeldi barnsins. Þegar um slíkt er að 

ræða er mjög líklegt að foreldrar sinni uppeldinu á börnum sínum á tvo vegu. 

Annað hvort með óstöðugleika og skorti á aga eða með ákveðni, þvingun og 

valdbeitingu. Mæður sem eru beittar ofbeldi af mönnum sínum hafa lýst því 

hvernig menn þeirra koma fram við börnin þeirra. Þær hafa sagt að þeir séu meira 

pirraðir, sinni minna uppeldi og séu ekki nægilega ástúðlegir við börnin. Einnig hafa 

þær bent á að þeir séu ekki líklegir til þess að beita röksemd þegar börnin haga sér 

illa og séu líklegri til þess að nota líkamlegar refsingar og valdbeitingu þegar kemur 

að uppeldi barna þeirra. Mæður eiga það til að breyta uppeldisaðferð sinni þegar 

ofbeldismaður er nálægt og nota frekar neikvæðan uppeldismáta gegn dætrum 

sínum. Hins vegar ef að kona beitir manninn sinn ofbeldi er hann líklegri til þess að 
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nota neikvæðan uppeldismáta gagnvart sonum sínum (Anderson og Cramer-

Benjamin, 1999). 

Barn sem býr við heimilisofbeldi getur þurft að líða skort á ýmsum sviðum í 

uppeldi, til að mynda vantað mat, föt, hvíld og einhvern til þess að vernda sig fyrir 

hættum. Það getur líka skort snertingu, ástúð, huggun, þolinmæði og félagslegan 

stuðning. Einnig getur verið erfitt fyrir barnið að fá hvatningu, leiðsögn, 

stöðugleika, hrós og færi á því að vera sjálfstæður einstaklingur (Samtök um 

kvennaathvarf, 2010). Mikilvægasta vopnið sem gerir barninu kleift að ráða við 

skjólleysi vegna ofbeldis sem á sér stað á heimilinu, er sterkt samband við hæfan 

og jákvæðan einstakling sem oftar en ekki er foreldri barnsins sem hefur umsjón 

með því og sýnir því væntumþykju (Øverlien, 2010). Það skiptir máli hvernig 

foreldrar koma fram við barn og hvort það hafi sterkt og gott samband við foreldra 

því það minnkar líkurnar á að ofbeldið hafi alvarlegar afleiðingar fyrir barnið 

(Øverlien, 2010; Anderson og Cramer-Benjamin, 1999).  

Þegar barn verður vitni að föður sínum berja móður, getur það haft 

margvíslegar afleiðingar á samband þeirra. Börn geta litið á ofbeldi af hendi 

blóðföður öðrum augum en ef ofbeldismaður er ekki blóðfaðir, til að mynda eru 

þau líklegri til þess að sýna minni sjálfsbjargarviðleitni (Israel og Stover, 2009). 

Ofbeldisfullir feður og synir þeirra eru líklegri til þess að eiga verri samskipti sín á 

milli en aðrir feðgar. Til að mynda þora synir ofbeldisfullra feðra síður að leggja 

eitthvað til málanna í samskiptum þeirra á milli. Aftur á móti eru ofbeldisfullir 

feður líklegri til þess að reyna að hafa dætur sínar sem bandamenn þeirra 

(Anderson og Cramer-Benjamin, 1999). Samband barns og ofbeldisfulls föður getur 

verið ruglingslegt fyrir barnið. Því getur þótt vænt um föður sinn en þó verið reitt 

og sárt og fundist faðir þeirra búinn að bregðast þeim með því að beita móður 

þeirra ofbeldi. Þau eiga það samt til að reyna að fyrirgefa föður og neita að tala um 

ofbeldið (Edleson, 1999).  

4.6 Sjónarhorn foreldra 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að foreldrar vanmeta gríðarlega magnið af ofbeldi sem 

barn verður vitni að. Í sumum tilfellum getur barn sagt í smáatriðum frá ofbeldi 

sem átti sér stað á heimilinu, þrátt fyrir að foreldrar héldu því fram að barnið hefði 
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ekki orðið vitni að því. Rannsókn sem gerð var í einu samfélagi í Bandaríkjunum 

sýndi að eitt af hverjum fjórum börnum hafði orðið vitni að ofbeldi milli foreldra 

(Edleson, 1999). Niðurstöður einnar rannsóknar leiddu í ljós að 70% barna sögðu 

að þau höfðu séð ofbeldisatvik og 30% sögðu að þau höfðu heyrt þegar ofbeldið 

átti sér stað (Anderson og Cramer-Benjamin, 1999). Önnur rannsókn leiddi í ljós að 

21% barna foreldra sem sögðu að barn hefði ekki verið viðstatt þegar ofbeldið átti 

sér stað, höfðu séð ofbeldið (Edleson og fleiri, 2003). 

Margir foreldrar halda að börn verði ekki vitni að ofbeldi vegna þess að þau 

séu úti að leika sér, stödd í öðru herbergi eða sofandi og þar með ekki í beinni 

sjónlínu þegar ofbeldisatvikið á sér stað (Edleson, 1999). En rannsóknir hafa sýnt 

að barn getur vitað af ofbeldisatviki og getur lýst því hvað átti sér stað þrátt fyrir að 

foreldrar töldu að barnið hefði ekki orðið vitni að því (Jasinski og Williams, 1998). Í 

Írlandi sögðu konur sem höfðu verið beittar ofbeldi af hendi maka að í 64% tilvika 

hefðu börnin þeirra orðið vitni að ofbeldinu og í Mexíkó sögðu konur að það hefði 

komið fyrir í 50% tilvika. En vert er að hafa í huga að þó svo að þær viti ekki af því 

að börnin hafi orðið vitni að ofbeldinu, getur verið að barnið hafi orðið óbeint vitni 

að því, líkt og séð eftirmála þess eða heyrt þegar atburðurinn átti sér stað (The 

World Health Organization, 2002). Margar mæður vilja ekki trúa að ofbeldi á 

heimilinu hafi áhrif á barnið sitt með einhverjum hætti og trúa ekki að börn hafi 

orðið vitni að ofbeldi á heimilinu (Øverlien, 2010). Einnig eru margir foreldrar á því 

að ef einungis um andlegt ofbeldi sé að ræða þá flokkist það ekki undir ofbeldi 

vegna þess að engir líkamlegir áverkar voru á þolandanum (Edleson, 1999).  

Könnun sem framkvæmd var á Íslandi meðal kvenna leiddi í ljós að 75% 

kvennanna sem tóku þátt í könnuninni voru með börn á heimili síðast þegar þær 

voru beittar ofbeldi af hendi maka. Fjórðungur þeirra, eða 24%, hélt að barn hefði 

orðið vitni að undangengnu ofbeldisatviki sem átti sér stað og 51% kvennanna 

sagðist halda að börnin hefðu ekki orðið vitni að ofbeldinu. Tæplega þriðjungur 

kvennanna, eða 62%, taldi að ofbeldisverknaðurinn sem börnin hefðu orðið vitni 

að, hefði verið mjög alvarlegur. Aðeins 31% kvennanna fannst ofbeldið alvarlegt 

þegar barn var ekki á staðnum. Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist ofbeldið á 

heimilinu alvarlegra þegar barn er á staðnum. Einnig getur verið að móðir telji 
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ofbeldið alvarlegra þegar barn er nálægt (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 

2010).  

Rannsókn sem framkvæmd var í Bandaríkjunum leiddi í ljós að allavega 

annar aðili af hverju foreldrapari sagði að ofbeldi hefði ekki átt sér stað eða að 

barn hefði ekki orðið vitni að ofbeldi. En þrjú af hverjum fjórum börnum þeirra 

sögðust hafa orðið vitni að því að faðir þeirra hefði beitt móður þeirra ofbeldi 

(Edleson, 1999). Foreldrar eru greinilega lítið meðvitaðir um hverju börn verða 

vitni að og hversu miklar afleiðingar heimilisofbeldi getur haft fyrir barnið. Börn 

verða ekki ónæm fyrir ofbeldi sem á sér stað í þeirra nærveru og ekki er hægt að 

skýla börnum fyrir því. Þau heyra, sjá og finna meira fyrir ofbeldi en þau líta út fyrir 

að gera. Nauðsynlegt er að leyfa þeim að láta skoðun sína á málinu í ljós svo að 

skilningur einstaklinga og samfélags verði betri á lífinu sem þau þurfa að takast á 

við í kjölfar þess að verða vitni að ofbeldi (Edleson, 1999; Øverlien, 2010). 
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5 Úrræði 

Börnum vantar oft þekkingu og geta verið treg til þess að sækja sér hjálpar í 

samfélaginu, til að mynda með því að hringja í neyðarlínuna. Þetta getur verið 

sökum þess að ofbeldið er leyndarmál fjölskyldunnar og þau geta verið hrædd um 

að þau fái það endurgoldið til að mynda í formi ofbeldis að hafa upplýst að ofbeldi 

ætti sér stað á heimilinu. Þau geta verið hrædd um öryggi móður sinnar, hræðst 

afskipti lögreglu eða hræðst það að faðir eða móðir þeirra fari í fangelsi. Mikilvægt 

er að stuðla að bættri þekkingu barna um hvar þau geta leitað sér hjálpar. 

Jafnframt að styrkja foreldra sem eru gerendur eða þolendur ofbeldis í því að leita 

sér hjálpar svo að börn geti talað opinskátt um þetta vandamál. Það þurfa að vera 

opnar umræður um þetta málefni í samfélaginu svo hægt sé að ýta ofbeldinu út 

um læstar dyr heimilisins (Anderson og Cramer-Benjamin, 1999). 

5.1 Úrræði á Íslandi 

Tilkynningar sem berast til Barnaverndar Reykjavíkur um að barn búi á heimili þar 

sem ofbeldi milli foreldra á sér stað koma í rúmlega 90% tilvika frá lögreglunni og 

lítið er um að tilkynningar berist frá öðrum aðilum (Örnólfur Thorlacius, 2011). 

Samkvæmt Barnaverndarlögum (2002) er tilkynningarskylda á Íslandi. Sérhverjum 

borgara og fagaðila sem vinnur með börnum ber að tilkynna til 

barnaverndarnefndar ef þeim grunar að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður 

(Lög um Barnaverndarlög nr. 80/2002). Ef að barn kemur í Kvennaathvarfið og það 

býr við óviðeigandi uppeldisaðstæður ber Kvennaathvarfinu að tilkynna það til 

barnaverndaryfirvalda (Samtök um kvennaathvarf, 2010). Barnaverndaryfirvöld 

skulu samkvæmt lögum veita börnum vernd og aðstoða foreldra við að breyta 

uppeldisaðstæðum barns. Til að mynda með því að leiðbeina foreldrum, útvega 

tilsjónarmann eða stuðningsfjölskyldu og útvega barni stuðning eða 

meðferðarúrræði (Lög um Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Þegar kona þarf að flýja af heimili sínu vegna heimilisofbeldis getur hún og 

barnið hennar fengið dvöl hjá Kvennaathvarfinu en þar bera mæður alfarið ábyrgð 

á börnum sínum. Reynt er að halda barninu í sama skólaumhverfi og móðir er 

hvött til þess að láta kennara sem og aðra einstaklinga sem koma að umsjón 

barnsins vita af aðstæðum þeirra. Börn sem koma með mæðrum sínum í 

Kvennaathvarfið geta upplifað ótta, varnarleysi, einangrun, sjálfsásökun, skömm og 
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ótímabæra ábyrgð. Móðir er hvött til þess að tala um heimilisofbeldið við barnið í 

þeim tilgangi að hjálpa barninu  (Samtök um kvennaathvarf, 2010). 

Börnin geta fengið aðstoð meðan á dvöl þeirra stendur í Kvennaathvarfinu 

við að vinna úr reynslu sinni af ofbeldinu á heimilinu. Þau geta gert það með því að 

tala um það eða teikna myndir af atburðinum, en aðferðir miðast út frá þroska og 

aldri barns. Lögð er áhersla á að barnið finni að því verði ekki kennt um hvað átti 

sér stað innan veggja heimilisins og það á ekki að finnast það á ábyrgð þeirra eða í 

þeirra valdi að geta breytt aðstæðum heimilisins. (Samtök um kvennaathvarf, 

2010).  

Kvennaathvarfið getur vísað börnum sem koma þangað í svokallað 

hópmeðferðarúrræði sem er á vegum Barnaverndarstofu. Þetta úrræði er þó ekki 

að sinna því sem skyldi því fæst börn sem dvelja í Kvennaathvarfinu uppfylla 

skilyrðin sem sett hafa verið. Einungis er hleypt að börnum sem tala íslensku, eru 

eldri en 5 ára og búa ekki lengur við heimilisofbeldi (Örnólfur Thorlacius, 2011).  

Barnaverndarstofa setti í gang tilraunaverkefni í september 2011 sem 

stendur yfir í sex mánuði. Verkefnið er í samstarfi við barnaverndarnefndir og 

lögreglu á höfuðborgarsvæðinu. Barnaverndarstofa mun bregðast við tilkynningum 

frá lögreglu eða barnavernd vegna ofbeldis á heimili utan skrifstofutíma. Markmið 

verkefnisins er að leggja mat á líðan, hugsanir og óskir barna sem hafa orðið vitni 

að ofbeldi milli foreldra sinna. Börnunum verður veitt áfallahjálp og önnur 

viðeigandi úrræði strax eftir að ofbeldisatvik hefur átt sér stað (Steinunn 

Bergmann, 2011). 

Barnaheill eða Save the Children á Íslandi telur það afar mikilvægt að það 

verði byggt upp skilvirkt samstarf innan kerfisins. Það er að segja milli 

félagsþjónustu, lögreglu, Kvennathvarfs, heilbrigðisstofnana og dómskerfis. Þetta 

samstarf kemur að því að hlúa að börnum sem verða vitni að ofbeldi milli foreldra 

og mun veita þeim nauðsynlega hjálp, stuðning og aðstoð við að takast á við 

afleiðingar sem fylgja ofbeldinu. Það er einnig nauðsynlegt að fylgja þessum 

börnum eftir og ekki gleyma þeim í kerfinu (Örnólfur Thorlacius, 2011). 

5.2 Ummerki um að barn búi við heimilisofbeldi 

Heimilisofbeldi er oft leynt vandamál innan veggja heimila og því getur reynst erfitt 

fyrir utanaðkomandi aðila að koma auga á það. Börn sem búa á heimili þar sem 

ofbeldi á sér stað sýna oft afleiðingar þess án þess að tala um ofbeldið. Þess vegna 
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er mikilvægt að hafa opin augun og vita hvaða merkjum hjá börnum hægt er að líta 

eftir, svo utanaðkomandi aðilar geti hjálpað barninu. Hafa skal í huga að þessi 

merki geta komið fram hjá barni sem verður vitni að ofbeldi á heimili sínu en það 

er ekki algilt. Þessi ummerki geta einnig stafað af öðrum ástæðum (Baker, Jaffe, 

Ashbourne og Carter, 2002). 

  

Tafla 2: Ummerki sem geta leitt í ljós að barn búi við heimilisofbeldi:  

Dregur sig til hlés frá leikjum og störfum Dregur sig til hlés frá öðrum  

Hefur miklar áhyggjur af öryggi ástvina Kvartar yfir verkjum í líkama 

Á erfitt með að velja um leik eða verkefni Meiðir fólk í kringum sig 

Á erfitt með að ljúka leik eða verkefni Meiðir sjálfan sig 

Á erfitt með einbeitingu Hræðist aðskilnað 

Skortir áhuga Hræðsla við mögulega hættu 

Alltaf á iði Hræðist það að sofna 

Fylgir ekki reglum Afturför í lærðri kunnáttu  

 

(Baker og fleiri, 2002, bls. 9). 
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6 Umræða 

Heimilið er griðastaður fjölskyldu, þar sem börn eiga að geta fundið fyrir öryggi og 

umhyggju. Það á að vera öruggt skjól fyrir þau þegar eitthvað bjátar á og þau eiga 

að geta leitað til foreldra sinna þegar þau vantar félagsskap eða ástúð. Barn lifir í 

sárri kvöl og hræðslu þegar það býr á heimili sem er umvafið spennu og með 

ofbeldismanni sem getur á hvaða tímum sem er valdið ógnvekjandi aðstæðum. 

Barn þorir ekki að segja sínar skoðanir eða vera það sjálft af ótta við að geta verið 

orsakavaldur ofbeldis og byrði heimilisins. Tilfinningarnar sem börn sem búa við 

ofbeldi á heimili geta upplifað eru hræðsla, sársauki og reiði. Þau geta átt í 

erfiðleikum með að takast á við þessar tilfinningar og geta þær brotist út í 

frekjuköstum, þunglyndi eða árásarhneigð. Börn geta vaxið úr grasi mjög ringluð 

um merkinguna sem felst í ást, innilegu sambandi og ofbeldi og þroska ekki skilning 

á grundvallartrausti og öryggi.  

 Afleiðingar sem þetta umhverfi getur haft á börnin eru líkamlegar, 

hugrænar, sálrænar og félagslegar. Þær geta sprottið upp á hvaða aldri sem er og 

verið viðloðandi í langan tíma ef ekkert er gert í málunum. Þau geta sýnt 

ófélagslega hegðun sem verður til þess að erfiðara er fyrir þau að eignast vini og 

halda þeim. Þau geta þróað með sér hræðslu sem beinist ekki beint að ofbeldi 

heldur einhverju sem gæti gerst í umhverfinu.  

 Barn sem hefur sterkt samband við jákvæðan og hæfan einstakling sem það 

getur litið á sem fyrirmynd sína gerir barninu betur kleift að ráða við aðstæðurnar 

sem það býr í. Yfirleitt er annað hvort foreldrið fyrirmynd barnsins en oft og tíðum 

getur það reynst erfitt að sinna því hlutverki við svona aðstæður. Afleiðingarnar 

verða líklega minni fyrir barnið ef það hefur sterkt og gott samband við annað 

foreldrið. Barn sem býr við heimilisofbeldi getur þurft að líða skort á ýmsum 

sviðum í uppvextinum, til að mynda getur það vantað hvíld, snertingu, leiðsögn eða 

hvatningu.   

Barnaverndaryfirvöld taka við tilkynningum um ofbeldi á heimilum sem 

börn verða vitni að. Þeim ber að veita börnum vernd og aðstoða foreldra við að 

breyta uppeldisaðstæðum barnsins með viðeigandi úrræðum. Úrræði sem eru í 

boði fyrir börn sem verða vitni að ofbeldi á heimili sínu hér á Íslandi eru vandfundin 
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og þarf verulega að taka á þeim hliðum samfélagsins. Börn hafa í raun engan 

sérstakan stað sem þau geta leitað til sem þarf ekki að hlíta afskiptum foreldra 

þeirra. Það þyrfti að vera staður fyrir börn þar sem þau geta leitað skjóls og 

huggunar, í ljósi erfiðra heimilisaðstæðna. Einnig væri þörf á að þau gætu leitað til 

staðarins án þess að upplýsa þyrfti foreldra. Það væri vel til fundið ef til væri 

símanúmer eða spjallrás á vefsíðu sem börn gætu leitað til, þar sem þau gætu þá 

talað við einhvern fagaðila um málið. Hann gæti þá hjálpað þeim, til að mynda með 

hræðslu þeirra á meðan ofbeldisatvik stæði yfir eða þau fengið aðstoð við að vinna 

úr sínum málum. Þetta fyrirkomulag gæti hins vegar verið erfitt í framkvæmd þar 

sem fagaðilar eru samkvæmt Barnaverndarlögum bundnir tilkynningarskyldu (Lög 

um Barnaverndarlög nr. 80/2002). Það er hætt við því að ef börn þurfa að láta 

foreldra sína vita þá munu þau ekki sækja sér hjálpar því þau geta verið hrædd við 

að verða fyrir ofbeldi eða skapa ógnvekjandi aðstæður. Aftur á móti hentar svona 

úrræði ekki öllum aldursskeiðum og því verður að efla samfélagið við að tala 

opinskátt um málefnið. Gera skal einstaklingum grein fyrir hvernig ummerki barn 

getur haft svo að einstaklingar sem hafa umsjón með börnunum, til að mynda 

starfsfólk í leikskóla eða í frístundum barns, geti hjálpað við að stöðva eitt best 

varðveitta leyndarmál fjölskyldunnar.  

 

 

 

 



38 

Heimildaskrá 

Anderson, S. A. og Cramer-Benjamin, D. B. (1999). The impact of couple  
violence on parenting and children: An overview and clinical implacation 
[rafræn útgáfa]. The American journal of family therapy, 27, 1-19.  

 
Baker, L. L., Jaffe, P. G., Ashbourne, L. og Carter, J. (2002). Children exposed to  

domestic violence. London: Center for children & families in the justice 
system. 

 
Dóms- og kirkjumálaráðuneytið. (1997). Skýrsla dómsmálaráðherra um orsakir,  

umfang og afleiðingar heimilisofbeldis og annars ofbeldis gegn konum og 
börnum. Sótt 26. október 2011 af 
http://www.althingi.is/altext/121/s/0612.html 

 
Edleson, J. L. (1999). Children´s witnessing of adult domestic violence [rafræn  

útgáfa]. Journal og interpersonal violence, 14(8), 839 – 870.  
 

Edleson, J. L., Mbilinyi, L. F., Beeman, S. K. og Hagemeister, A. K. (2003). How  
children  
are involved in adult domestic violence: Results from a four-city telephone 
survey [rafræn útgáfa]. Journal of interpersonal violence, 18(1), 18 – 32.  

 
Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds. (2010). Rannsókn á ofbeldi gegn konum:  

Reynsla kvenna á aldrinum 18 – 80 ára á Íslandi. Reykjavík: 
Rannsóknarstofnun í barna- og fjölskylduvernd og Félags- og 
tryggingamálaráðuneytið.  

 
Fantuzzo, J. W. og Mohr, W. K. (1999). Prevalence and effects of child exposure to  

domestic violence [rafræn útgáfa]. Domestic violence and children, 9(3), 21 
– 32. 

 
Farley,  O. W., Smith, L. L. og Boyle, S. W. (1997). Introduction to social work (11.  

útgáfa). Boston: Pearson Education.    
 
Farrell, A. D. og Sullivan, T. N. (2004). Impact of witnessing violence on  

growth curves for problem behaviors among early adolesents in urbal and 
rural settings [rafræn útgáfa]. Journal of community psychology, 32(5), 505 
– 525.  

 
Freydís Jóna Freysteinsdóttir. (2004). Endurtekinn misbrestur í uppeldi barna:  

Helstu áhættuþættir. Í Úlfar Hauksson (ritstjóri), Rannsóknir í 
félagsvísindum V – félagsvísindadeild (bls.315-324). Reykjavík: 
Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands.  

 
 
 



39 

 
Freydís Jóna Freysteinsdóttir. (2006). Barnaverndartilkynningar er varða ofbeldi  

milli foreldra. Í Úlfar Hauksson (ritstjóri), Rannsóknir í félagsvísindum VII – 
félagsvísindadeild (bls. 189-200). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla 
Íslands. 

 
Freydís Jóna Freysteinsdóttir. (e.d.). Skilgreiningar-og flokkunarkerfi í barnavernd. 

Reykjavík: Barnaverndarstofa. 
 
Geir Gunnlaugsson og Jónína Einarsdóttir. (2010). Að hemja hundrað flær á hörðu  

skinni... Ofbeldi og refsingar barna. Í Gunnar Þór Jóhannesson og Helga 
Björnsdóttir (ritstjórar), Rannsóknir í félagsvísindum XI – Félags- og 
mannvísindadeild (bls. 51 – 58). Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla 
Íslands.  

 
Hester, M., Pearson, C., Harwin, N. og Abrahams, H. (2000). Making an impact:  

Children and domestic violence: a reader (2. útgáfa). London: Jessica 
Kingsley publishers. 

 
Ingólfur V. Gíslason. (2008). Ofbeldi í nánum samböndum: Orsakir, afleiðingar,  

úrræði. Reykjavík: Félags- og tryggingamálaráðuneytið. 
 
Israel, E. og Stover, C. (2009). Intimate partner violence: the role of the  

relationship between perpetrators and children who witness violence 
[rafræn útgáfa]. Journal of interpersonal violence, 24(10), 1755 - 1764. 

 
Jaffe, P. G., Baker, L. L. og Cunningham, A. J. (ritstjórar). (2004). Protecting children  

from domestic violence: strategies for community intervention. New York: 
Guilford Press. 

 
Jasinski, J. L. og Williams, L. M. (1998). Partner violence: A comprehensive review of  

20 years of research. California: Sage publications.  
 
Kitzmann, K.M., Gaylord, N. K., Holt, A. R. og Kenny, E.D. (2003). Child witnesses to  

domestic violence: a meta – analytic review [rafræn útgáfa]. Journal of 
consulting and clinical psychology, 71(2), 339-352.  

 
Lehmann, P. (1997). The Development of Posttraumatic stress disorder (PTSD) in a  

sample of child witnesses to mothers assault [rafræn útgáfa]. Journal of 
family violence, 12(3), 241 – 257. 

 
Lehmann, P. (2000). Posttraumatic stress disorder (PTSD) and child witnesses to  

mother – assault: a summary and review [rafræn útgáfa]. Children and 
youth services review, 22(3/4), 275-306.  
 

Lög um Barnaverndarlög nr. 80/2002 með áorðum breytingum 52/2009.  
 



40 

Lög um Barnalög nr. 76/2003.  
 
McClennen, J. C. (2010). Social work and family violence: theories, assessment, and  

intervention. New York: Springer publishing company.   
 
Meltzer, H., Doos, L., Vostanis, P., Ford, T. og Goodman, R. (2009). The mental  

health of children who witness domestic violence [rafræn útgáfa]. Child & 
Family Social Work, 14(4), 491 -501.  

 
Øverlien, C. (2010). Children exposed to domestic violence: Conclusions from the  

literature and challenges ahead [rafræn útgáfa]. Journal of social work, 
10(1), 80 – 98.  
 

Rosse, R. B. (1999). The love trauma syndrome: Free yourself from the pain of a  
broken heart. Cambridge, Massachusetts: Perseus Publishing.  

 
Russell, D., Springer, K. W. og Greenfield, E. A. (2010). Witnessing domestic abuse  

in childhood as an independent risk factor for depressive symtoms in young 
adulthood [rafræn útgáfa]. Child abuse & neglect, 34, 448-453.  

 
Samtök um kvennaathvarf. (2010). Ársskýrsla 2009. Reykjavík: Samtök um  

kvennaathvarf. 
  

Skuse, D., Bruce, H., Dowdney, L. og Mrazek, D. (2011). Child psychology and  
psychiatry: Framework for practice (2. útgáfa). London: Wiley-Blackwell. 

 
Skyttner, L. (2001). General system theory: ideas & applications. Singapore: World  

scientific printers.  
 
Steinunn Bergmann. (2011). Þjónusta fyrir börn sem búa við heimilisofbeldi . Sótt  

22. desember 2011 af http://bvs.is/?s=9&id=383&m=.   
 
The World Health Organization. (2002). World report on violence and health.  

Geneva: Höfundur.  
 
Umboðsmaður barna. (e.d.). Ofbeldi. Sótt 22. desember 2011 af  

http://www.barn.is/adalsida/malaflokkar/ofbeldi.  
 
Unicef. (2006). Behind closed doors: The impact of domestic violence on children.  

Sótt 22. nóvember 2011 af 
http://www.unicef.org/protection/files/BehindClosedDoors.pdf.  

 
 Vilborg G. Guðnadóttir. (e.d.) Börn sem búa við ofbeldi á heimilum. Sótt 3.  

nóvember 2011 af 
http://www.kvennaathvarf.is/media/utgefidefni/Born_isl.pdf. 

 
Örnólfur Thorlacius. (2011). Börn sem eru vitni að heimilisofbeldi: Rannsókn  

http://bvs.is/?s=9&id=383&m=
http://www.barn.is/adalsida/malaflokkar/ofbeldi
http://www.unicef.org/protection/files/BehindClosedDoors.pdf
http://www.kvennaathvarf.is/media/utgefidefni/Born_isl.pdf


41 

Barnaheilla – Save the Children á Íslandi á félagslegum stuðningi og 
úrræðum. Reykjavík: Barnaheill. 

 
Wade, C. og Tavris, C. (2000). Psychology (9. útgáfa). New Jersey: Pearson  

Education.   
 
Wolfe, D. A., Crooks, C. V., Lee, V., McIntyre-Smith, A. og Jaffe, P. G. (2003). The  

effects of children´s exposure to domestic violence: A meta-analysis and 
critique [rafræn útgáfa]. Clinical child and family psychology review, 6(3), 
171 – 187. 

 

 

 


