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Formáli/Þakkarorð 

Þessi ritgerð er lögð fram sem meistaraprófsverkefni til M.Ed.-prófs í 

Menntunar- og kennslufræðum yngri barna við Kennaradeild Mennta-

vísindasviðs Háskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 30 einingar. Í ritgerðinni 

er fjallað um heimilisofbeldi (e. domestic violence) og afleiðingar þess á 

börn.  

Ég setti mér skýr markmið þegar ég hóf nám við Háskóla Íslands sem eru 

orðin að veruleika. Að ná markmiðum mínum er persónulegur sigur fyrir 

mig og að ljúka þessari tilteknu námsgráðu með vali á þessu viðfangsefni 

ritgerðarinnar er einnig sigur fyrir mig. Ég gat tekið með mér bágbornar 

bernskuminningar mínar og snúið þeim mér í hag með því að fjalla um þær 

á faglegum nótum. Ég kem til með að nýta mér það í mínu starfi í 

framtíðinni og vona ég að aðrir sem starfa á vettvangi með börnum, geti 

einnig nýtt sér efni ritgerðarinnar. 

Ritgerðarsmíðin var langt ferðalag og oft á tíðum erfitt en að sama skapi 

lærdómsríkt og gefandi. Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum 

Þórdísi Þórðardóttur lektor við Háskóla Íslands fyrir góða leiðsögn og 

uppbyggilega gagnrýni við skrif ritgerðarinnar. Vinkonu minni Sigurlaugu 

Sturlaugsdóttur fyrir sitt mikilsverða framlag til verkefnisins. Einnig vil ég 

þakka manninum mínum Óttari Árnasyni fyrir yfirlestur ritgerðarinnar, 

ómældan stuðning og hvatningu. Dætrum mínum þremur fyrir mikla 

þolinmæði, ásamt því að gefa lífinu lit í eins erfiðu og þungu málefni og 

þessi ritgerð hefur að geyma.    
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Ágrip 

Börn sem upplifa og verða vitni að andlegu- líkamlegu og eða kynferðislegu 

ofbeldi á heimilum þurfa gjarnan að glíma við ýmsar líkamlegar, sálrænar, 

tilfinningalegar eða félagslegar afleiðingar. Sem dæmi má nefna, brotna 

sjálfsmynd, erfiðleika við myndun félagstengsla, áfengis og-eða vímuefna-

vanda, ýmiskonar áhættuhegðun auk þess sem þau geta glímt við 

sjálfsvígshugleiðingar. Sum börn sem lifa við þessa áhættuþætti hafa þó 

komist vel frá þeim og ýmsir fræðimenn velt fyrir sér hvaða úrræði þau nýta 

sér til að geta lifað eðlilegu og heilbrigðu lífi þrátt fyrir harðneskjulega 

reynslu í bernsku. Til að öðlast skilning á því hvaða þættir hafa verndandi 

áhrif og skapa seiglu hjá börnum sem hafa upplifað ofbeldi voru skrif 

nokkurra fræðimanna á sviðinu skoðuð með það markmið í huga að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningu: „Hvað veldur því að sum börn sem búa 

við heimilisofbeldi hafa seiglu til að komast í gegnum þá reynslu sem brýtur 

önnur börn niður“? Til að skerpa svörin við aðal rannsóknarspurningunni er 

bætt við eftirfarandi undirspurningum: Hvernig birtist heimilisofbeldi? 

Hverjir eru helstu verndandi þættir í umhverfi barna sem lifa við ofbeldi? 

Hvaða úrræði getur samfélagið byggt upp til að draga úr áhættuþáttum 

barna sem lifa við heimilisofbeldi? Hvaða atriði þurfa að vera til staðar til 

þess að barn sem býr við heimilisofbeldi geti þróað með sér seiglu? 

Niðurstöðurnar benda til að þau börn sem búa við heimilisofbeldi verði að 

hafa aðgang að fullorðinni manneskju sem þau treysta og er þeim 

fyrirmynd, slíka manneskju finna þau oft utan veggja heimilisins, þá gjarnan 

kennara eða ættingja. Með því móti geta þau þróað mér sér seiglu sem 

yfirstígur áhættuþættina sem geta m.a. ýtt undir þróun andfélagslegrar 

hegðunar, geðrænna vandamála og vansældar. Börn sem komast í gegnum 

erfiðleika án langvarandi skaða, búa yfir seiglu, hægt er að læra að tileinka 

sér ákveðnar aðferðir sem ýta undir uppbyggingu á seiglu með tímanum. 
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Abstract 

Children Exposed to Domestic Violence: 

Protective factors imbuing children with resiliency under harsh 

conditions 

 

Children who experience and witness psychological, physical and or sexual 

abuse at home often deal with a variety of negative psychological, 

cognitive, physical and behavioural consequences. For example: low self-

esteem, poor peer relationships, substance abuse, risk behaviours and 

suicidal thoughts. However, not all maltreated children suffer the afore-

mentioned negative consequences. Studies have documented what 

resources children rely on for them to be able to go on living normal lives 

despite their maltreatment. To fully understand what resources act as 

protective factors and imbue children with resiliency to negative 

consequences, the following research thesis will be explored: “Why do 

some children manage to develop the resiliency needed to overcome 

domestic violence while others do not?” In addition, the following sub 

questions will be analysed: How does the domestic violence manifest? 

What are the main protective factors in abused children’s environment? 

What can society do to minimise the risk factors for victims of child abuse? 

What protective factors need to be available so that an abused child can 

develop resiliency? The findings suggest that children that are victims of 

domestic violence need a relationship with an adult that they can both trust 

and view as a role model. This is often a person from outside the home, 

such as a teacher or a relative. These relationships help the children 

develop the resiliency needed to overcome risk factors that otherwise 

might lead to negative consequences, e.g. antisocial behaviours and 

psychological problems. Moreover, certain methods can be used to streng-

then and support resiliency in children over time. 
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1 Inngangur  

Á undanförnum árum hefur ákveðin þjóðfélagsumræða varðandi heimilis-

ofbeldi verið að ryðja sér veg og þetta vandamál verið að fá athygli í meira 

mæli en áður. Þessu til stuðnings  má nefna aukna fjölmiðlaumræðu og 

vitundarvakningu í þjóðfélaginu sem hefur átt sér stað að undanförnu. Í 

þessu samhengi má geta þess að Ingólfur V. Gíslason lektor í félagsvísindum 

var fengin til að vinna að rannsókn fyrir félags- og tryggingamálaráðuneytið 

um ofbeldi gegn konum. Skýrsla rannsóknarinnar var gefin út árið 2010. Í 

henni voru skoðuð 993 mál sem tilkynnt voru til lögreglunar á árunum 2006 

og 2007 og áttu málin það sameiginlegt að flokkast undir ofbeldi eða 

ágreining milli skyldra og tengdra. Eitt af þeim atriðum sem birt voru í 

skýrslunni var að í tæpum 40% tilvika var a.m.k. eitt barn á vettvangi þegar 

hvert og eitt atvik átti sér stað. Ingólfur (2010) bendir á að sú staðreynd er 

alvarleg þegar litið er til þeirra afleiðinga sem það getur haft á börn að alast 

upp við heimilisofbeldi. Af þessum sökum undirstrikar hann sérstaklega 

mikilvægi þess að barnavernd og félagsmálayfirvöld hafi aðkomu að 

heimilisofbeldismálum í ríkari mæli en áður (Ingólfur V. Gíslason, 2010).  

Líkt og ofangreindar upplýsingar gefa til kynna varðandi það hversu 

algengt það er á Íslandi að börn verða vitni að heimilisofbeldi er mikilvægt 

að umræðunni sé haldið á lofti, ásamt þekkingarleit og fræðslu í 

samfélaginu. Það er áríðandi að rannsaka þetta málefni til hlítar vegna þess 

að það er algengara en marga grunar. Heimilisofbeldi þrífst í þögninni og 

fylgja því oft alvarlegar afleiðingar fyrir börn sem búa við slíkar aðstæður. 

Heimilisofbeldi varðar þjóðfélagið í heild sinni þrátt fyrir að fólk hafi 

mismunandi þekkingu og reynslu af slíku, því er mikilvægt að allir 

einstaklingar láti sig málefni og réttindi barna varða, til að gæta hagsmuna 

þeirra (Ingólfur V. Gíslason, 2010). 

Samkvæmt 19. grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur skýrt 

fram að aðildarríki skulu gera þær ráðstafanir sem til þarf á sviði löggjafar, 

stjórnsýslu, félags- og menntunarmála til að vernda  börn gegn -andlegu,-

líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi, ásamt misnotkun, vanrækslu og 

skeytingarleysi. Skulu þessar ráðstafanir hafa gildi jafnt innan sem utan 

veggja heimilisins. Í sáttmálanum sem Ísland hefur haft aðild að frá árinu 

1992, er sérstaklega tekið fram að stjórnvöld eigi að veita börnum sem hafa 

fengið illa meðferð og fjölskyldum þeirra stuðning við hæfi (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.19/1992).   
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Eins og fram kemur í skýrslu Örnólfs Thorlacius (2011) er heimilisofbeldi 

áhættuþáttur sem getur haft skaðleg áhrif á heilsu barns og haft þær 

afleiðingar í för með sér að það þroskist ekki eðlilega. Um er að ræða afleið-

ingar sem geta komið fram annars vegar stuttu eftir að barnið upplifir 

heimilisofbeldið og hins vegar á fullorðinsárum.  

Gjarnan er um félagslegan vanda að ræða hjá þessum einstaklingum 

hvort sem þeir eru börn eða fullorðnir, má þar nefna misnotkun fíkniefna og 

þunglyndi (Örnólfur Thorlacius, 2011).   

Það sem einkennir heim barna sem búa við ofbeldi er oft á tíðum 

hræðsla og streita, auk þess sem börnin fara oft í hlutverk sem hæfir ekki 

aldri og þroska þeirra eins og t.d. að taka ábyrgð á systkinum og foreldrum 

sínum og glata þannig hluta bernskuára sinna (Buckley. H., Whelan. S., Holt. 

S., 2006).  

 Markmiðið með verkefninu er m.a. að skapa faglega umræðu á þessu 

tiltekna málefni og vekja fagfólk til umhugsunar um heimilisofbeldi, ásamt 

því að vekja athygli á þessum hópi barna í skólasamfélaginu, þ.e.a.s. að 

kennarar og aðrir sem koma að uppeldi barna séu meðvitaðri um 

heimilisofbeldi og þær afleiðingar sem það getur haft á börn. Þörf er á að 

skoða þessa hluti gaumgæfilega til þess að fagfólk verði betur á verði fyrir 

einkennum sem börn bera með sér þegar þau eru beitt ofbeldi af 

einhverjum toga eða verða vitni að slíkum atburðum. Fræðilegur ávinningur 

af verkinu felst m.a. í því að fjallað er um ýmsar rannsóknir á heimilisofbeldi 

og seiglu á einum stað sem getur orðið til leiðsagnar um fagleg vinnubrögð 

ef grunur er um að barn búi við heimilisofbeldi. Höfundur vonar að 

verkefnið verði öðrum annars vegar hvatning og hins vega áskorun innan 

fræðisviðsins til áframhaldandi umfjöllunar og rannsóknar á málefni barna 

sem lifa við ofbeldi. Ritgerðin felur í sér fræðilega gagnrýna umfjöllun, 

greiningu og úrvinnslu á rannsóknargreinum og öðru fræðilegu efni um 

börn sem búa við heimilisofbeldi.  

Ritgerðarefnið var valið með tilliti til fyrri reynslu höfundar af viðfangs-

efninu hún er sú að eitt sinn var hann barn sem bjó við heimilisofbeldi og 

óreglu foreldra sinna. Höfundi þótti í bernsku mikilvægt að halda reynslu 

sinni leyndri fyrir t.d. vinum, ættingjum, nágrönnum, þjálfurum og 

skólanum, því skömmin var mikil. Með þessa lífsreynslu að baki hefur 

höfundur áhuga á því að kynna sér viðfangsefnið á fræðilegan og hagnýtan 

hátt sem getur nýst honum og öðrum sem starfa með börnum við að finna 

viðeigandi úrræði fyrir börn sem búa við heimilisofbeldi.  
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Þeir sem starfa með börnum kynnast gjarnan ýmsum hliðum þeirra. Börnin 

glíma við allskyns vanda sem þau þurfa aðstoð við en gallinn er sá að þessi 

umræddu börn reyna oft á tíðum að takast á við vandann sjálf.  

Þegar barn leitar til starfsmanna innan skólasamfélagsins og tómstundar-

starfsins eða þegar starfsmenn verða varir við að eitthvað bjáti á hjá 

barninu og ef um óæskilega hegðun til lengri tíma er að ræða, er mikilvægt 

að brugðist sé rétt við eins og t.d. þegar barn býr við heimilisofbeldi.  

Öll börn eiga rétt á að alast upp í ástríkri fjölskyldu þar sem ríkir hlýja, 

virðing, vinsemd og umburðarlyndi, ásamt möguleika til að vaxa og dafna. 

Raunin er hins vegar sú að ekki eru öll börn svo heppin að alast upp við 

slíkar aðstæður og rannsóknir hafa leitt í ljós að mörgum börnum líður illa 

vegna þess að þau búa við slæmar aðstæður líkt og heimilisofbeldi. 

Höfundur hefur velt því fyrir sér í gegnum tíðina hvers vegna það sé svona 

erfitt að finna umrædd börn sem búa við heimilisofbeldi. Von höfundar er 

að þessi skrif geti orðið til þess að fleiri aðilar sem starfa með börnum og 

ungmennum komi auga á merki sem börn sem upplifa ofbeldi á heimilum 

senda frá sér og eigi því auðveldara með að bregðast við af fagmennsku. 

1.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar eru byggðar á inntaki skýrslna og fræðilegra skrifa 

sem höfundur hefur kynnt sér um efnið. Margt hefur vakið athygli, eins og 

t.d. að niðurstöður rannsókna benda til að mikilvægt sé fyrir börn sem búa 

við heimilisofbeldi geta leitað til og haft einhvern fullorðin að fyrirmynd. Í 

mörgum tilfellum þurfa börn sem búa við erfiðar aðstæður að leita út fyrir 

heimilið eftir slíkri manneskju. Samkvæmt niðurstöðum Buckley o.fl. (2006) 

er algengast að manneskja sem þessi sé ættingi, vinur, þjálfari, kennari eða 

einhver slíkur. Mikilvægt er að aðkoma kennara og annarra þeirra sem 

koma að uppeldis- og tómstundarstarfi barna þekki slíkar rannsóknir. Þess 

vegna er eftirfarandi rannsóknarspurning sett fram: 

Hvað veldur því að sum börn sem búa við heimilisofbeldi hafa seiglu til 

að komast í gegnum þá reynslu sem brýtur önnur börn niður?  

Til að skerpa svörin við aðal rannsóknarspurningunni er bætt við eftirfarandi 

undirspurningum:  

 Hvernig birtist heimilisofbeldi?  

 Hvaða úrræði getur samfélagið byggt upp til að draga úr áhættu-

þáttum barna sem lifa við heimilisofbeldi?   
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 Hvaða atriði þurfa að vera til staðar til þess að barn sem býr við 

heimilisofbeldi geti þróað með sér seiglu?   

Í ritgerðinni verður þessum spurningum svarað út frá rannsóknum sem 

birtar hafa verið um áhrif heimilisofbeldis á börn og leiðir til að byggja upp 

seiglu sem hjálpar þeim til að sigrast á erfiðleikunum.  

1.2 Skipulag ritgerðar 

Í upphafi ritgerðar eru helstu hugtökin skilgreind. Því næst er fjallað um 

birtingarmyndir heimilisofbeldis, að því loknu er komið að kafla um 

heimilisofbeldi og fær sá kafli töluvert meira pláss en aðrir kaflar í 

ritgerðinni. Þar er greint frá niðurstöðum rannsókna um reynslu barna af 

heimilisofbeldi, skoðað hvað einkennir umhverfi þessara barna, líðan þeirra 

og þarfir. Að kaflanum loknum eru einkenni ofbeldismanna skoðuð, hvað 

eiga þeir sameiginlegt? hvar fremja þeir verknaðinn? hver er bakgrunnur 

þeirra? o.fl. Þá er fjallað um opinber úrræði til verndar börnum gegn 

heimilisofbeldi og lög skoðuð sem lúta að réttindum barna. Því næst er 

komið að kafla um seiglu, þar er fjallað um hvað fræðimenn segja um 

hugtakið, atriði sem þurfa að vera til staðar fyrir börn sem kljást við mótlæti 

og hvernig hægt er að byggja upp seiglu hjá börnum sem búa við 

heimilisofbeldi. Því næst tekur við kafli um rannsóknir á verndandi þáttum í 

umhverfi barna sem búa við heimilisofbeldi, Í niðurlagi eru aðalatriðin tekin 

saman, lagðar fram vangaveltur um efnið og dregin fram svör við 

rannsóknarspurningunum.  
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2 Skilgreiningar á megin hugtökum ritgerðarinnar 

Í þessum kafla eru helstu hugtök ritgerðarinnar skilgreind.   

  

Heimilisofbeldi (e. domestic violence) er samkvæmt Samtökum um 

kvennaathvarf skilgreint sem ofbeldi þar sem einn fjölskyldumeðlimur kúgar 

annan í skjóli friðhelgi heimilisins til tilfinningalegrar-, félagslegrar- og eða 

fjárhagslegrar bindingar (Lovísa Arnardóttir, 2011). Heimilisofbeldi getur 

verið andlegt, líkamlegt eða kynferðislegt. Tengsl milli þolenda og 

ofbeldismanns geta verið margvísleg en í flestum tilvikum er um að ræða 

karlmann sem beitir konu ofbeldi. Þegar þolandi er markvisst brotin niður á 

andlegan hátt  með kúgunum, hótunum og niðurlægingu er gjarnan um 

undanfara líkamlegs – og eða kynferðislegs ofbeldis að ræða (Drífa Snædal, 

2003). Heimilisofbeldi byggir á orsakasambandi þar samtvinnast margar 

ástæður, sem gjarnan eru raktar til samfélagsins og einstaklingsins (Lovísa 

Arnardóttir, 2011). Hugtakið heimilisofbeldi er ekki sértaklega skilgreint í 

lögum, það kemur fyrir í verklagsreglum ríkislögreglustjóra frá árinu 2005 að 

brot sé skráð sem heimilisofbeldi ef ofbeldismaður og þolandi eru 

nákomnir, þ.e.a.s. tengdir eða skyldir á einhvern hátt (Gunnar Narfi 

Gunnarsson, 2012). 

Seigla (e. resiliency) er skilgreind sem hæfni til að verjast andstreymi 

og/eða ná sér aftur eftir mótlæti. Þrátt fyrir verulegt mótlæti upplifir 

einstaklingurinn jákvæða aðlögun sem byggir á gagnvirku og aðstæðu-

bundnu ferli. Seigla er jákvæð aðlögun einstaklinga í kjölfar erfiðleika (Mash 

og Wolfe, 2010). Hugtakið seigla vísar til einstaklings sem upplifir 

streitufulla og neikvæða atburði og nær að vinna úr þeim án þess að verða 

meint af, eða verða fyrir slæmum áhrifum af þeim (Moe, Johnson og Wade, 

2007). 

Í grein Hill og félaga (2007) er sagt frá því að margir rannsakendur hafa 

greint frá því að samstaða um skilgreiningu á seiglu sé tæplega fyrir hendi. 

Masten (2000) greinir frá því að  seigla feli í sér góðan árangur eða þróun í 

einhverju þrátt fyrir aðsteðjandi ógnir. Um er að ræða seiglu þegar átt er við 

persónulegan styrkleika sem býr innra með einstaklingum og hæfni hans til 

að standast mótlæti og ná sér á strik eftir neikvæða upplifun (Hill, Stafford, 

Seaman, Ross, og Daniel, 2007; Masten, 2000). 
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Verndandi þættir (e. protective factors) eru þættir sem styrkja barnið og 

vernda það frá áhættuþáttum, þeir hafa jákvæð áhrif á aðlögun. Verndandi 

þættir er allt það sem styrkir barnið og verndar það gegn neikvæðum afleið-

ingum áhættuþáttanna. Þættir í umhverfi barna sem bæla niður áhrif 

slæmra aðstæðna hafa verið nefndir verndandi þættir. Þeir draga úr 

líkunum á neikvæðri útkomu í lífi einstaklings (Mash og Wolfe, 2010). Dæmi 

sem gæti talist til verndandi þátta eru sterk fjölskyldutengsl, stuðningur 

foreldra s.s. umhyggja, hlýja og samræður um persónuleg málefni. Einnig 

getur hátt sjálfsmat minnkað líkur á vanlíðan og sjálfskaðandi hegðun barna 

og ungmenna (Moe, Johnson og Wade, 2007). Samkvæmt langtíma-

rannsókn Werner og Smith (2001) voru systkini mikilvægur verndandi 

þáttur.  

 

Áhættuþættir (e.risk factors) eru breytur sem spá fyrir um og draga úr 

velferð barna. Áhættuþættir eru þeir þættir í lífi barna sem setja þau í 

hættu á því að þróa með sér vandamál síðar á ævinni. Sem dæmi eru börn 

sem upplifa vanrækslu eða litla athygli frá foreldrum sínum í meiri hættu á 

að leiðast út í slæman félagskap og afbrot síðar á ævinni (Mash og Wolfe 

2010). Áhættuþættirnir auka líkur á að barnið þrói með sér vandamál (Moe, 

Johnson og Wade, 2007).  

Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2004) telur að meiri hætta sé á að stúlkur 

verði fórnarlömb ofbeldis en drengir og að börn sem bera með sér fötlun af 

einhverju tagi eru í meiri hættu en ófötluð börn. Einnig eru yngri börn í 

meiri hættu en þau eldri. Tengsl hafa fundist milli fjölskyldustærðar og 

líkum á ofbeldi eða vanrækslu, þ.e.a.s. ef barnafjöldinn er stór er fjárhagur 

foreldra gjarnan lakari sem leiðir til aukinnar streitu, sem er einn 

áhættuþáttur í ofbeldi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004). Algengara er að 

stúlkur þrói með sér innhverf vandamál líkt og kvíða en drengir úthverf 

vandamál eins og árásargirni. Jafnframt er algengara að drengir fái hjálp við 

sínum vanda frekar en stúlkur, þar sem vandi þeirra er sýnilegri en hjá 

stúlkunum. Þegar um endurtekin og langvarandi vandamál er að ræða getur 

það leitt til greiningar á geðrænum vandamálum líkt og þunglyndi (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2004). 

Ljóst er að enginn einn þáttur skýrir það hvers vegna börn eru beitt 

ofbeldi eða að þau verði vitni að slíkum atburði. Um er að ræða ferli sem 

snertir barnið, félagsleg tengsl þess við fjölskyldu sína og samfélagið í heild 

(Jónína Einarsdóttir o.fl., 2004).   
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3 Hvernig birtist heimilisofbeldi? 

Hér verður fjallað um birtingarmyndir ofbeldis í skýrslum og ritum 

fræðimanna á sviðinu. Þegar höfundur ræðir ofbeldi gegn börnum notar 

hann ýmist orðalagið að börn séu beitt ofbeldi eða verði fyrir ofbeldi en 

hvoru tveggja vísar til þess að börnin séu þolendur andlegs, líkamlegs eða 

kynferðislegs ofbeldis. Í umfjölluninni er ekki gerður skýr greinarmunur á 

mismunandi ofbeldisflokkum því sjónum er fyrst og fremst beint að börnum 

sem þolendum ofbeldis í víðum skilningi. Eins og fram kemur eru sumir 

fræðimenn þeirrar skoðunar að ofbeldi sem börn verða vitni að er ofbeldi 

gegn þeim og er sú afstaða tekin í þessari ritgerð. Sjónum er jafnframt beint 

að því að afleiðingar ofbeldisins eru mismunandi t.d. eftir aldri barnanna. 

Megin áhersla er þó lögð á einstaklingsmun og að sum börn virðast geta 

þróað með sér seiglu sem gerir þeim kleift að lifa farsælu lífi þrátt fyrir 

reynslu af ofbeldi sem talin er sterkur áhættuþáttur fyrir námsgengi og 

farsæld barna. 

3.1 Birtingarmyndir ofbeldis 

Erfitt hefur reynst að fá fram tölulegar staðreyndir á andlegu ofbeldi sökum 

fárra tilkynninga um slíkt ofbeldi. Tilkynningar til Barnaverndar Reykjavíkur 

eru í fæstum tilvikum grunur um andlegt ofbeldi gegn barni. Andlegt ofbeldi 

sem barn getur orðið fyrir á heimilum hvort sem um ræðir beint eða óbeint, 

hefur aðallega komið fram í umræðunni um heimilisofbeldi þar sem barnið 

verður vitni að ofbeldi milli foreldra sinna (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2004; 

Lovísa Arnardóttir, 2011). 

Mikilvægt er að skilgreina ofbeldi þar sem ákvæði í lögum geta falið í sér 

óskýra merkingu sem getur verið túlkuð á mismunandi hátt. Þegar barn 

verður vitni að ofbeldi foreldra sinna gæti það á sumum stöðum verið 

túlkað sem óviðunandi uppeldisaðstæður, meðan þær væru taldar 

viðunandi á öðrum. Sem dæmi um ólíka túlkun á slíkum atburði er, að í 

tæplega helming fylkja Bandaríkjanna flokkast það undir óviðunandi 

uppeldisaðstæður á meðan hin ríkin telja það viðunandi. Allt á þetta sér 

skýringar vegna þess að hugtökin eru túlkuð á mismunandi vegu eftir 

landslögum Bandaríkjanna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2006). 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2004) fjallar um hvernig ofbeldi sem börn 

verða fyrir af hálfu foreldris, forráðamanns eða annars aðila, er líklegt til að 

valda skaða á þroska barna. Tilraunaverkefni sem Freydís (2004) greinir frá 

átti að auka samræmi í skráningum barnaverndar á höfuðborgasvæðinu og 
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byggir á bandarískri fyrirmynd. Þar eru skilgreiningar og flokkunarkerfi 

ofbeldis í barnavernd skipt í þrjá flokka: 

 Andlegt ofbeldi  

 Líkamlegt ofbeldi  

 Kynferðislegt ofbeldi  

3.1.1 Andlegt ofbeldi  

Andlegt ofbeldi á börnum byggist á óraunhæfum kröfum til barnsins miðað 

við þroska þess og aldur. Það er gert lítið úr barninu um leið og þess er 

krafist að það sinni þörfum annarra og barnið látið verða vitni að ofbeldi 

innan fjölskyldunnar. Barninu eru sýnd neikvæð viðhorf og tilfinningar í 

refsingarskyni. Foreldrarnir koma illa fram og niðurlægja barnið á ómannúð-

legan hátt. Dæmi um slíka hegðun er þegar foreldri setur stöðugt út á skap 

og útlit barnsins. Einnig þegar barn fær sífellt neikvæða gagnrýni fyrir 

heimilisstörf eða lærdóm. Barnið er kallað óæskilegum orðum eins og asni, 

hálfviti, fífl og þess háttar. Auk þess getur barni verið neitað um svefn, mat 

eða aðra lífsnauðsynlega hluti og þarfir sem foreldrar nota til refsingar 

gagnvart barninu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Aðrar óraunhæfar kröfur til barns miðað við þroska þess og aldur eru t.d. 

þegar ætlast er til þess að barn klæði sig sjálft án aðstoðar, áður en það er 

talið eðlilegt miðað við þroska barnsins. Einnig geta foreldrar notað barn til 

að styðja sig í erfiðleikum eins og að fylgjast með fjármálum heimilisins og 

sjá nánast alfarið um heimilisstörfin.  

Þegar um slík tilvik eru að ræða verður svokallaður hlutverkasnúningur 

þar sem foreldri lítur ekki á barnið sem sjálfstæðan einstakling heldur sem 

framlengingu á sér. Fullorðni einstaklingurinn gerir ráð fyrir að barnið sé 

með sömu langanir og þarfir og hann (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Barn getur orðið vitni að ofbeldi innan fjölskyldunnar, það getur verið 

líkamlegt eða kynferðislegt á milli foreldra barnsins, ásamt því að þurfa að 

horfa upp á systkini sitt/sín verða fyrir barsmíðum af foreldrum sínum. Auk 

þess getur það þurft að horfa á ofbeldi milli systkina sinna eða á systkini sitt 

ganga í skrokk á foreldrum sínum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

Þegar barn verður vitni að misþyrmingum eða illri meðferð nákominna 

þ.e. foreldra eða systkina, skal líta á það sem andlegt ofbeldi og tegund illrar 

meðferðar á börnum. Barn sem horfir upp á foreldri sitt beita aðra ofbeldi 

býr við ótta, stjórnleysi, reiði, vanmátt og ringulreið. Í andlegu ofbeldi felst 
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t.d. höfnun, ógnun, einangrun, hræðsla og afskiptaleysi. Andlegt ofbeldi 

getur birst í framkomu með eða án orða sem veldur andlegum vanlíðan og 

sársauka (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2004). 

Börn sem verða fyrir andlegu ofbeldi eiga á hættu að þróa með sér 

brotna sjálfsmynd og sjá sjálf sig í líkingu við þá mynd sem ofbeldismaðurinn 

hefur dregið upp af barninu með niðrandi hegðun sinni. Börnin hafa litla trú 

á eigin getu og eiga erfitt með að byggja sér upp skoðanir á ýmsum 

málefnum. Þau eru hlédræg, láta fara lítið fyrir sér, eiga í takmörkuðum 

samskiptum við aðra og eiga gjarnan erfitt með að takast á við ný 

viðfangsefni. Mikilvægt er að allir þeir sem starfa með börnum fylgist með 

merkjum um ofbeldi sem börn gefa frá sér og séu opnir fyrir vísbendingum 

um hvort einhverju sé ábótavant í samskiptum barna við foreldra sína (Ólöf 

Ásta Farestveit, 2006). 

3.1.2 Líkamlegt ofbeldi  

Líkamlegt ofbeldi á sér stað þegar barn er meitt viljandi eða þegar það 

verður fyrir ofbeldinu á óbeinan hátt. Birtingarmyndir líkamlegs ofbeldis 

sem börn verða fyrir geta verið margs konar t.d. getur barnið verið slegið 

með flötum lófa, kýlt með hnefa, sparkað í það, brennt, hlutum hent í það, 

barn bundið niður, hrist eða slegið utan í vegg. Dæmi um sýnilega áverka 

vegna líkamlegs ofbeldis sem barn getur hlotið eru t.d. marblettir, roði, 

brunablöðrur, sár, skrámur, ör eftir áverka eða upphleypt svæði á húð eftir 

barsmíðar. Eftir líkamlegt ofbeldi geta börn borið með sér alvarlega áverka 

sem ekki eru sýnilegir og eru einungis á færi fagaðila innan 

heilbrigðiskerfisins að greina hjá börnunum. Dæmi um slíka eru augn-

áverkar, heilaskemmdir, líffæraskemmdir, vísbendingar um tilraun til 

kæfingar, sprungur í beinum, meiðsl á brjóst- og kviðholi, tognanir, 

viðvarandi blæðing eða blóðkúla o.fl. (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Barn getur orðið fyrir líkamlegu ofbeldi með óbeinum hætti eins og t.d. 

þegar því hefur verið byrlað eitur eða gefið varasamt lyf án læknisráðs. Það 

telst jafnframt til líkamlegs ofbeldis með óbeinum hætti að gefa barni 

skemmdan mat eða það látið borða eigin saur, ásamt öðru sem getur haft 

skaðleg áhrif á heilsu barnsins (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  

Stundum er erfitt að greina áverka á líkama barna. Þrátt fyrir að barn sé 

slegið, kýlt eða sparkað sé í það hverfa áverkar ofbeldisins og einungis 

myndast roði sem hverfur fljótt. Þeir sem beita börn ofbeldi sjá oftast til 

þess að áverkarnir sjáist ekki eða að þeir stafi af öðrum ástæðum eins og 

eftir slys eða eðlileg meiðsl. Ofbeldið veldur þolandanum sársauka og mikilli 
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vanlíðan og er leið ofbeldismanns til þess að stjórna (Ólöf Ásta Farestveit, 

2006).  

Ef fagfólk sér illskýranlega áverka á börnum sem teljast óeðlilegir er 

nauðsynlegt að láta skoða þá og leita skýringa á þeim hjá barninu og 

foreldrum þess. Á þeim stundum er mikilvægt að sýna nærgætni og huga að 

því að hvorki foreldrar né barnið finni fyrir vantrausti. Þörf er á því að allir 

séu meðvitaðir um að áverkar séu í samræmi við þá lýsingu sem gefin er 

fyrir atburðinum. Segja foreldrar og barn sömu sögu? Segir barnið mis-

munandi sögur við mismunandi fólk? Er sagan trúverðug? (Kay Janet, 2003).   

Það getur verið viðkvæmt fyrir börn, foreldra og fagfólk að spyrja um sár 

eða eymsli á líkama barna. Af þessum sökum er öllum málsaðilum mikilvægt 

að hafa í huga að skoða alla möguleika áður en grunur um líkamlegt ofbeldi 

er staðfestur. Sum börn eru ævintýragjörn og lenda oft í slysum, önnur eru 

veik fyrir, þjást jafnvel af sjúkdómum sem gera þau viðkvæm fyrir eymslum 

(Kay Janet, 2003). Líkamlegt ofbeldi getur verið af ýmsum toga má þar 

nefna að börn eru barin, löðrunguð og flengd, þeim er hrint, gripið er í þau 

eða sparkað, þau eru barin með krepptum hnefa, togað er í hár þeirra, 

klipið er í þau eða snúið upp á eyru þeirra, slegin eða flengd með belti, 

spaða eða priki, börn eru tekin hálstaki, reynt er að drekkja þeim eða kæfa 

þau, börn eru meidd með því að hlut er fleygt í þau og þeim er refsað með 

því að kremja fingur þeirra eða hendur (Steinunn Bergmann, 2010).  

Steinunn Bergmann (2010) greinir frá niðurstöðum sínum um líkamlegt 

ofbeldi gegn börnum á Íslandi m.a. með lýsandi tölfræði. Þar má sjá tíðni 

ofbeldis, skipt eftir aldri og kyni, ofbeldismönnum og hvernig það birtist. Þar 

kemur fram að börn eru oftast beitt líkamlegu ofbeldi af kynforeldrum 

sínum. Hér má nefna að kynfeður beita í flestum tilfellum yngsta 

aldursflokkinn, börn upp að fimm ára aldri líkamlegu ofbeldi. Algengast er 

að drengir á aldrinum sex til tíu ára séu þolendur líkamlegs ofbeldis af hálfu 

foreldra, eða í um 24% tilfella, og því næst stúlkur á aldrinum ellefu til 

fjórtán ára. Flest barnanna í rannsókn Steinunnar (2010) bjuggu með báðum 

foreldrum, eða í 64% tilfella (Steinunn Bergmann, 2010). 
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Kay (2003:55) bendir á nokkur atriði sem geta gefið til kynna að barn hafi 

orðið fyrir líkamlegu ofbeldi, þessi eru eftirfarandi: 

 

1. Mar sem sýnir far fingra á líkama, handleggjum eða fótleggjum 
getur bent til þess að gripið hafi verið harkalega í barnið. 
Sambærilegt mar á líkamanum (að framan eða aftan á) getur bent 
til þess að barnið hafi verið hrist.  
 

2. Mar sem líkist lófafari eða sem líkist hlut getur bent til þess að 
barnið hefur verið slegið eða lamið.  

 
 

3. Mar á kinnum ungabarns getur stafað af svo harkalegu taki að 
haftið undir tungu, efri eða neðri vör rifnar. Þetta getur bent til 
þess að barninu hafi verið haldið á meðan það er þvingað til að 
borða eða reynt er að stöðva grát þess.  
 

4. Misgamlir marblettir, það er að segja marblettir sem eru ólíkir á 
litinn.  

 
 

5. Marblettir á ungabarni sem ekki er farið að hreyfa sig, skríða og-
eða ganga.  
 

6. Lítil og djúp hringlaga brunasár geta bent til þess að barn hafi verið 
brennt með sígarettuglóð. Sígarettubruni af slysni er að jafnaði 
ekki eins djúpur og er meira sporöskjulaga. Margir brunablettir af 
völdum sígaretta á líkama barns.  

 
 

7. Glóðarauga, sér í lagi þegar misræmi er í útskýringum á því, eins og 
t.d. að barnið hafi hrasað á flötu yfirborði.  
 

8. Bruni og blöðrur af völdum sjóðandi vökva. Ef blöðrur eru á 
óeðlilegum stöðum á líkama barnsins eða hafa reglulega lögun þá 
bendir það til að ekki hafi verið um slys að ræða. Bruni og blöðrur 
af slysavöldum eru líkleg til að hafa óreglulega lögun. Ef um er að 
ræða brunasár af völdum rafmagns er oft  mögulegt að greina 
lögun hlutarins sem brunanum olli á sárinu sjálfu.  

 
 

9. Bitfar á líkama barns. Bitför á barni eru oft af völdum annarra 
barna. Læknar geta greint á milli bitfara barns og bitfara fullorðins 
einstaklings.  
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10. Innvortis meiðsl sem geta valdið sársauka, hita, uppköstum, 
eirðarleysi og öndunarerfiðleikum.  
 

11. Ef barn situr eða stendur óeðlilega, á erfitt með að hreyfa sig, 
heldur útlim í óeðlilegri stöðu og finnur augljóslega til getur það 
bent til þess að um beinbrot sé að ræða.  

 
 

12. Áverkar á höfði geta leitt til syfju, yfirliðstilfinningar, floga, 
uppkasta, meðvitundarleysis eða djúps svefns/dás. Barnið getur 
virst þögult, fölt eða fjólubláleitt í framan og því líður almennt illa. 
Augu barnsins geta flökt upp á við. Að hrista ungt barn getur valdið 
alvarlegum skaða á líkamsvefnum/ himnunni á milli heila og 
höfuðkúpu sem getur leitt til blóðtappa sem aftur getur valdið 
skaða á heila eða leitt til dauða.  
 

13. Ólíklegar útskýringar eða misræmi í útskýringum á meiðslum. 
 
 

14. Ómeðhöndluð meiðsli. (Kay, J., 2003:55). 

 

Eins og sést á ofangreindum lista þarf að huga að ýmsum sýnilegum 

áverkum sem gætu verið merki um ofbeldi. Börn sem búa við líkamlegt 

ofbeldi eiga á stundum erfitt með líkamlega snertingu. Þau eru gjarnan á 

varðbergi gagnvart fullorðnu fólki og draga sig saman ef þau eru skömmuð. 

Einnig er töluvert algengt að þau noti hendurnar til að verja höfðið (Ólöf 

Ásta Farestveit, 2006). 

3.1.3 Kynferðislegt ofbeldi 

Þegar barn verður fyrir kynferðislegu ofbeldi er því þröngvað til að sinna 

kynferðislegum þörfum annarra eða því misboðið með kynferðislegum 

athöfnum eða athugasemdum. Um kynferðislega athöfn er að ræða þegar 

barn er undir fimmtán ára aldri og athöfnin fer fram með barninu eða gegn 

vilja þess (Ólöf Ásta Farestveit, 2006). 
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Kynferðislegu ofbeldi er skipt í þrjá flokka eftir alvarleika þess:  

 

a. Horft á kynfæri, kynferðislegar athafnir eða klámefni 

Barni eru sýnd kynfæri í þeim tilgangi að örva sig kynferðislega. 

Einnig ef barn er látið horfa á kynferðislegar athafnir. Horft er á kynfæri 

barns þegar það er fáklætt, ásamt því að láta barnið fækka klæðum í 

þeim tilgangi að örva sig eða barnið kynferðislega. Barn er fengið til að 

káfa á fullorðnum einstaklingi utan klæða, á kynfærum og svæðum 

nálægt þeim. Auk þess ef teknar eru myndir af barni í þeim tilgangi að 

örva aðra kynferðislega eða þegar klámefni er haft í návist barns eða 

því sýnt slíkt efni t.d. blöð og myndbönd (Ólöf Ásta Farestsveit 2006). 

 

b. Þukl innan klæða á kynfærum 

Þukl innan klæða á kynfærum barns og svæðum nálægt kynfærum 

þess t.d. maga, lærum, brjóstum og rassi. Einnig þegar barn er fengið til 

að káfa og þukla innan klæða á fullorðnum einstaklingi t.d. kynfærum 

og svæðum nálægt þeim eins og maga, lærum, brjóstum og rassi. 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Börn á aldrinum þriggja ára og 

yngri eru líkleg til að gleyma því með tímanum að hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi. Eldri börn kenna sér gjarnan um það að þau hafi 

orðið fyrir kynferðislegri misnotkun og finnst þau jafnvel eiga sök á því 

að ofbeldið hafi gengið svona langt og ásaka sig fyrir að hafa ekki 

stöðvað ofbeldið eða komið í veg fyrir það (Ólöf Ásta Farestveit, 2006). 

 

c. Samfarir og eða munnmök 

Munnmök foreldris við barn eða munnmök barns við foreldri.  

Samfarir foreldris og barns hvort sem um ræður í leggöng eða 

endaþarm (Ólöf Ásta Faresveit, 2006).  

 

Lovísa Arnardóttir (2011) bendir á að barnaverndarnefndum á Íslandi 

hafi borist 430 tilkynningar um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum árið 

2010, samkvæmt þeim tölum barst tilkynning á 21. klukkustundarfresti til 

barnaverndar. Einnig bendir hún á tíðni stúlkna sem verða fyrir kynferðis-

legu ofbeldi undir 18 ára aldri þ.e. 15-20%  
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Hér að ofan hefur verið fjallað um birtingarmyndir ofbeldis  og tilrauna-

verkefni Freydísar Jónu Freysteinsdóttur (2004) þar sem flokkunarkerfi var 

sett á laggirnar til að auka samræmi í skráningu barnaverndar á höfuð-

borgarsvæðinu. Einnig er greint frá niðurstöðum Steinunnar Bergmann 

(2010) um tíðni ofbeldis gegn börnum á Íslandi. Að lokum er fjallað um 

kynferðislegt ofbeldi og þá þrjá flokka sem ofbeldinu er skipt í eftir 

alvarleika þess, ásamt tíðni tilkynninga um kynferðislegt ofbeldi gegn 

börnum sem bárust barnavernd á Íslandi árið 2010.  
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4 Heimilisofbeldi og áhrif þess á börn 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður nokkurra rannsókna á heimilis-

ofbeldi og greint frá atriðum sem geta aukið líkur á að börn verða fyrir 

heimilisofbeldi. Rætt er um umhverfi barna sem búa við ofbeldi og farið yfir 

nokkrar tölfræðilegar staðreyndir á tíðni  heimilisofbeldis. Einnig verður 

greint frá viðbrögðum og þörfum barna sem búa við heimilisofbeldi. 

 

Samkvæmt niðurstöðum Lovísu Arnardóttur (2011) og Lovísu Lilliendahl 

(2013) eru 2000-4000 börn beitt ofbeldi eða búa við heimilisofbeldi á Íslandi 

á ári hverju. En það er áhyggjuefni vegna þess að börn sem alast upp við 

ofbeldi geta orðið fyrir varanlegum andlegum eða líkamlegum skaða (Lovísa 

Arnardóttir, 2011; Lovísa Lilliendahl, 2013). 

Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson (2004) 

segja að ofbeldi í einkalífi og samskiptum nákominna hafi fyrst fengið 

umfjöllun hér á landi í lok áttunda áratugarins. Hugtakið heimilisofbeldi 

varð þá hluti af almennri umræðu um illa meðferð á börnum og konum inni 

á heimilum. Fyrir þann tíma voru helst notuð hugtök eins og misþyrming og 

harðræði. Umræðunni var fyrst og fremst beint að ofbeldi sem eiginmenn 

beittu eiginkonur. Þegar rætt var um að börn væru þolendur ofbeldis var 

það frekar með óbeinum hætti, þá sem vitni að ofbeldi gegn öðrum (Jónína 

Einarsdóttir o.fl., 2004). 

Vanalega er ofbeldið hugsað sem ferli og mynstur sem leiðir til kúgandi 

yfirráða þess sem ofbeldinu beitir á þá sem fyrir því verða (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008). Barnaverndar-nefndir hófu skráningar á tilkynningum um 

heimilisofbeldi árið 2009 en áður höfðu þær ekki verið skráðar sérstaklega 

(Lovísa Arnardóttir,  2011; Lovísa Lilliendahl, 2013). 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2004) og Lovísa Arnardóttir (2011) segja 

að þegar farið var að skoða ofbeldi gegn börnum hafi verið litið svo á að það 

stafaði af slakri félagslegri stöðu foreldra, fátæktar, atvinnuleysis, 

neysluvanda eða geðrænum vandamálum. Síðar var sjónum beint að vald-

beitingu eins og þeirri að sterkari einstaklingur beiti veikari manneskju valdi 

til að ná fram vilja sínum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004; Lovísa 

Arnardóttir, 2011). 

Í niðurstöðum Mullender o.fl. (2002) kemur fram að heimilisofbeldi er 

oft falið innan fjölskyldna. Börn í fjölskyldum þar sem ofbeldi er beitt, þjást í 

hljóði án þess að nokkurn gruni að þeim líði illa og því fá þau ekki þá aðstoð 

sem þau þurfa (Mullender, Hague, Imam, Kelly, Malos og Regan, 2002). 
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Hughes o.fl. (2001) benda á að heimilisofbeldi og brestir í hjónaböndum geti 

aukið líkur á því að börn verði fyrir beinu ofbeldi og eru yngri börn í meiri 

áhættu en eldri. Niðurstöður Hughes o.fl. (2001) virðast benda til að 

meirihluti barna sem verður fyrir ofbeldi foreldranna sé undir 5 ára og 

niðurstöður Honore M. Hughes, Sandra A. Graham- Bermann og Gabrielle 

Gruber (2001) benda til að börn á unglingsaldri séu í næst mestri áhættu 

fyrir ofbeldi á heimilum. 

Örnólfur Thorlacius (2011) bendir á að börn sem búa við ofbeldi kynnist 

erfiðum staðreyndum sem þau ráða ekki við snemma á lífsleiðinni, þess 

vegna verði þau „fullorðin“ of snemma og fái ekki tækifæri til að þroskast á 

eðlilegan hátt. Örnólfur Thorlacius (2011) segir að börn sem búa við ofbeldi 

taki stundum að sér í foreldrahlutverk og sjái um yngri systkini þegar erfiðir 

tímar eru á heimilinu. Þá sé það þekkt að þau geri til sín óraunhæfar kröfur 

og taki að sér að koma foreldrum sínum til aðstoðar þegar andrúmsloftið í 

fjölskyldunni er þrúgandi. Að búa við heimilisofbeldi ógnar öryggi barna. 

Þau geta fyllst ótta og kvíða sem stundum fylgir þeim ævina á enda og ef 

ekkert er að gert er mikil hætta á að ofbeldið valdi þeim sem fyrir því verða 

langvarandi erfiðleikum (Örnólfur Thorlacius, 2011). 

Örnólfur Thorlacius (2011) greinir frá því að Kofi Annan, þáverandi 

framkvæmda-stjóri Sameinuðu þjóðanna hafi sett á laggirnar alþjóðlega 

rannsókn á umfangi heimilisofbeldis árið 2005. Óskað var eftir tölulegum 

upplýsingum frá stjórnvöldum aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna. Niður-

stöðurnar sýndu að 275 milljónir barna verða ítrekað vitni að ofbeldi á milli 

foreldra eða föður gegn móður. Niðurstöðurnar úr íslenska hlutanum sýndu 

að um 2000- 4000 börn urðu árlega vitni að heimilisofbeldi eða 2,5 % 

íslenskra barna. Tilraunir voru gerðar til að draga saman niðurstöðurnar og 

greina mynstur sem lýstu aðstæðum barna sem urðu vitni að heimilis-

ofbeldi. Það ekki eftir vegna þess að niðurstöðurnar voru fengnar með 

mismunandi aðferðum innan aðildaríkjanna. En líklegt má telja að heimilis-

ofbeldi stafi af mörgum samverkandi þáttum og eigi sér margvíslegar rætur 

(Örnólfur Thorlacius, 2011). 

Algengast er að rannsóknir á heimilisofbeldi byggi á svörum foreldra við 

atferlisspurningalistum. Þeir svara til um upplifanir barna sinna og merkja 

við almenn atriði sem lýsa hegðun þeirra. Örnólfur Thorlacius telur 

mikilvægt að skoða sjónarmið, raddir og túlkun barna á ofbeldinu þegar 

heimilisofbeldi er rannsakað (Örnólfur Thorlacius, 2011).  
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Enn beinast flestar rannsóknir á heimilisofbeldi að konum sem þolendum en 

þó er farið að huga að röddum barna (Radford, Aitken, Miller, Ellis, Roberts, 

og Firkic, 2011).  

Rannsókn Mullender, A., Hague, A., Imam, U., Kelly, L., Malos, E. og 

Regan, L. (2002) var tilraun til að skoða sjónarhorn barna á heimilisofbeldi 

en Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir (2008) endurtóku hana 

síðan á Íslandi. 

4.1  Raddir barna og þekking á heimilisofbeldi  

Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir (2008) greina frá því að 

rannsóknir með börnum sem verða vitni að heimilisofbeldi séu fátíðar hér á 

landi. Því endurtóku þær hina bresku rannsókn Mullender o.fl. frá árinu 

2002 um þekkingu barna og unglinga á hugtakinu heimilisofbeldi. 

Tilgangurinn var að kanna almenna þekkingu og skilning barna á ofbeldi. 

Íslensku niðurstöðurnar voru síðan bornar saman við fyrrnefnda rannsókn, 

ásamt rannsókn sem gerð var í Sviss (Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg H. 

Harðardóttir, 2008). 

Guðrún Kristinsdóttur og Ingibjörg H. Harðardóttir  (2008) unnu með 

þýddan og staðfærðan spurningarlista frá Mullender, o.fl.(2002). Listarnir 

voru lagðir fyrir 1125 10 – 16 ára börn og unglinga í þrettán skólum á fjórum 

landsvæðum. Í ljós kom að um 70% barnanna og 94% unglinganna þekktu 

hugtakið heimilisofbeldi sem er nokkuð hærra hlutfall en í niðurstöðum 

Mullender og fl.(2002). (Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 

2008). 

Allir þátttakendur voru spurðir um þekkingu sína og skilgreiningu á 

heimilisofbeldi og  hversu algengt þeir töldu það vera. Auk þess voru þeir 

beðnir um að segja frá hvernig þeir teldu líðan barna vera sem búa við slíkar 

aðstæður. Þátttakendurnir voru spurðir hvar mætti leita eftir aðstoð og 

hvort þeim fyndist að það ætti að kenna börnum um heimilisofbeldi í 

skólum. Eldri þátttakendurnir í rannsókninni fengu að auki spurningar um 

hversu líklegt væri að þeir myndu beita ofbeldi í nánu sambandi og hvernig 

kynin gætu borið meiri virðingu fyrir hvert öðru. Að lokum voru þeir spurðir 

hvernig mætti hjálpa börnum sem búa við ofbeldi í fjölskyldum (Guðrún 

Kristinsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2008).  

Í niðurstöðum kom fram að um helmingur barnanna á aldrinum 9 - 11 

ára þekktu hugtakið heimilisofbeldi og níu af hverjum tíu ungmennum 12 

ára og eldri (Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007). 
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Þegar börnin og unglingarnir voru beðin að útskýra með eigin orðum hvað 

fælist í heimilisofbeldi gátu um helmingur barnanna í 4.-6. bekk komið 

merkingu orðsins til skila. Frá tólf ára aldri fjölgaði þeim sem gátu útskýrt 

orðið líkt og fullorðnir skilgreina það. Algengustu skilgreingarnar mátti 

flokka í þrennt. 1. Barnið var nefnt sem þolandi ofbeldis. 2. Einhver í 

fjölskyldunni meiddi annan fjölskyldumeðlim. 3. Almennt ófremdarástand á 

heimilinu. Helmingur þeirra sem tóku þátt í rannsókninni ýmist svöruðu ekki 

spurningunni eða gátu ekki útskýrt hugtakið heimilisofbeldi, þetta voru þó 

fyrst of fremst yngstu þátttakendurnir. Þegar borin voru saman svör eldri og 

yngri þátttakenda sem féllu í þessa þrjá tilteknu flokka mátti lesa úr þeim að 

yngri börnin settu sig gjarnan í hlutverk þolandans en svör þeirra eldri 

líktust meira skilgreiningum fullorðinna (Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg 

H. Harðardóttir, 2007). 

Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir (2007) vekja athygli á 

því að fáir þátttakendur nefndu kynferðislegt ofbeldi sem gæti bent til þess 

að börn og ungmenni telja það vera annars konar ofbeldi. Einnig töldu þær 

hugsanlegt að börnin en ekki ungmennin telji rifrildi falla undir ofbeldi. 

Meiri hluti barnanna og ungmennanna sögðust hafa heyrt um 

heimilisofbeldi í skóla. Ein ástæða þess gæti verið að þau hafi heyrt um það 

þegar fengið var samþykki foreldra barnanna um þátttöku þeirra í 

rannsókninni. Kennarar þátttakendanna voru beðnir um að fjalla ekki 

sérstaklega um þetta tiltekna efni til þess að það kæmi ekki niður á svörum 

þátttakenda.  

Ekki var spurt um eigin reynslu á ofbeldi þ.e.a.s. hvort þau hefðu orðið 

fyrir ofbeldi á heimilum eða hvort þau þekktu einhverja sem væru þolendur 

ofbeldis. Þrátt fyrir að ekki hafi verið spurt um eigin reynslu af ofbeldi innan 

veggja heimilisins benda svör 6,5% (27 einstaklingar) við þeim opnu 

spurningum sem voru lagðar fyrir, að um eigin reynslu væri að ræða. Það 

kom einnig fram í rannsókn Mullender o.fl. (2002) að 5% barnanna væru að 

vísa í eigin reynslu. Þátttakendurnir í rannsókninni voru spurðir að því 

hvernig þeir myndu bregðast við ofbeldi heima fyrir ef til þess kæmi. Meiri 

hluti barnanna og ungmennanna sögðust myndu reyna að stoppa ofbeldið. 

Það telst til áhyggjuefnis að mati rannsakenda því hætta er á að þau dragist 

þá inn í ofbeldið líkt og kemur fram hjá Örnólfi Thorlacius (2011). 

Munur var á svörum barna og ungmennanna um aðstoð utan heimilisins, 

börnin voru opnari en ungmennin fyrir því að hringja í lögregluna, sem 

bendir til þess að ungmennin hafa minni trú á þeirri utanaðkomandi aðstoð 

og óttist fremur afleiðingar þess fyrir heimilið (Guðrún Kristinsdóttir og 

Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007). 
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Unglingsstúlkur virtust eiga auðveldara með að tileinka sér efni um 

heimilisofbeldi og ræða það en unglingsdrengir. Þekkingarleit unglings-

stúlkna á ofbeldi virðist víðari en hjá unglingsdrengjum og þær hafa heyrt 

um ofbeldið á fleiri stöðum en þeir. Helmingi fleiri unglingsstúlkur höfðu 

heyrt um heimilisofbeldi hjá vinum sínum heldur en unglingsdrengir. 

Meirihluti unglingsstúlknanna skilgreindu heimilisofbeldi ítarlegar en 

unglingsdrengirnir. Skýringin felst í meiri áhuga unglingstúlkna á efninu, 

ásamt því að í báðum aldurshópum voru fleiri stúlkur en drengir sem vildu 

læra um efnið í skólanum. Á heildina litið voru stúlkurnar almennt opnari, 

ræðnari og óskuðu frekar eftir fræðslu um efnið en drengir. Þeir virtust 

einangraðri og höfðu minna um efnið að segja (Guðrún Kristinsdóttir og 

Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007). 

Niðurstöður síðari hluta rannsóknarinnar eru væntanlegar.Í þeim hluta 

voru tekin viðtöl við börn sem hafa orðið vitni að heimilisofbeldi. Ályktanir 

Guðrúnar og Ingibjargar er þær að út frá þeirri þekkingu sem börn og 

unglingar hafa á heimilisofbeldi úr skóla, sjónvarpi, net- og prentmiðlum séu 

niðurstöðurnar skilaboð til skóla og fjölmiðla um að sinna forvörnum og 

skipuleggja vandaða fræðslu um heimilisofbeldi (Guðrún Kristinsdóttir og 

Ingibjörg H. Harðardóttir, 2008). 

Buckley o.fl. (2006) unnu að rannsókn á Írlandi árið 2005 þar sem 

markmiðið var m.a. að varpa ljósi á reynslu barna af  heimilisofbeldi. Þeir 

kynntu sér skoðanir mæðra, fagaðila og barna sem upplifa heimilisofbeldi í 

átján mismunandi rýnihópum. Börnin og ungmennin í rannsókninni voru á 

aldrinum 11 til 18 ára. Sérstök áhersla var lögð á að greina þarfir barna sem 

hafa upplifað ofbeldi á heimili, auk þess að afla upplýsinga um þau úrræði 

sem þeim stæði til boða. Að rannsókn lokinni voru lagðar fram tillögur um 

það hvernig mætti bæta þjónustu við börn sem búa við ofbeldi á heimilum 

(Buckley o.fl., 2006). 

Rannsóknin beindist að eftirfarandi þáttum:  

1. Skoðunum fagaðila sem koma að ofbeldismálum mæðra og barna 

varðandi áhrif heimilisofbeldis á börn. 

2. Veittri þjónustu við börn sem búa við ofbeldi og úrræðum sem þau 

þurfa á að halda. 

3. Að nota þær upplýsingar sem söfnuðust til þess að koma með 

hugmyndir um hvað mætti betur fara og hvernig bæta mætti 

þjónustu við börn sem búa við heimilisofbeldi (Buckley o.fl., 2006). 
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Eitt af þeim atriðum sem lögð var áhersla á við útfærslu þessarar 

rannsóknar var að hlusta á raddir barna og ungmenna sem upplifðu 

heimilisofbeldi og skoðanir þeirra á hvernig þjónusta gæti gagnast öðrum 

einstaklingum í svipuðum aðstæðum. Upplýsingarnar frá börnunum og ung-

mennunum þóttu gefa góða mynd af raunveruleika barna og ungmenna 

sem búa við heimilisofbeldi.  

Börnin og ungmennin sem tóku þátt í rannsókninni lýstu gjarnan þeim 

kvíða, ótta og skelfingu sem þau upplifðu á uppvaxtar- og unglingsárum 

sínum. Þau greindu frá því að hafa verið strítt í skóla og ábyrgð sem þau 

þurftu að axla á foreldrum sínum og systkinum. Sumum fannst þau hafa 

glatað bernsku sinni og þurft að bera óeðlilega mikla ábyrgð. Einn 

viðmælandi í rannsókn Buckley o.fl. (2006) lýsir reynslu sinni þannig: „Ég var 

14-15 ára og átti 11 ára gamla systur sem ég varð að sjá um, ásamt því að 

reyna að hjálpa mömmu og glataði mörgum árum af bernsku minni“ 

(Buckley o.fl., 2006). Í greininni eru fleiri tilvísanir um ábyrgð og glötuð 

bernskuár. Lýsingar þessara barna og ungmenna á áhrifum heimilisofbeldis 

á líf þeirra, sýna alvarleika málsins en fram kom að börnin glímdu við, 

streitu, ótta og skelfingu, stríðni í skóla og glötuð tækifæri til náms og 

lífsfyllingar. 

Buckley og fl. (2006) telja að niðurstöðurnar veiti góðar upplýsingar um 

upplifun barna og örðugleika þeirra vegna heimilisofbeldis og varpa ljósi á 

erfiðleikana sem skapast þegar opinberir aðilar grípa inn í líf barna sem búa 

við heimilisofbeldi. Í ljós kom að þarfir barna sem upplifa heimilisofbeldi eru 

mismunandi jafnvel þó að þau hafi upplifað sömu aðstæðurnar. Einnig kom 

fram að það skorti þjónustu sem héldi utan um börnin og vísaði þeim á 

þjónustuúrræði og stofnanir sem hentuðu hverju og einu barni (Buckley, 

2006). Það er talið mikilvægt í ljósi þess að niðurstöðurnar sýna að upplifun 

og tilfinningar systkina sem alast upp á sama heimilinu þar sem heimilis-

ofbeldi tíðkast, geta verið ólíkar og þarfir þeirra sömuleiðis. Ástæðan getur 

m.a. verið mismunandi aldur barnanna, eða hversu mikilli seiglu þau búa 

yfir (Buckley, o.fl. 2006; Eisikovits og Winstok , 2001). 

4.2 Viðbrögð barna við heimilisofbeldi  

Samkvæmt niðurstöðum Buckley o.fl.(2006), Eisikovits og Winstok (2001) og 

Ingólfs V. Gíslasonar (2008) eru viðbrögð barna sem upplifa heimilisofbeldi 

margvísleg. Nokkur atriði hafa verið útlistuð til dæmis líkamleg, sálræn og 

tilfinningaleg viðbrögð sem eru talin dæmigerð fyrir börn sem upplifa 

ofbeldi á heimilum. Viðbrögðin geta verið mismunandi eftir kyni, aldri, 
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tegund ofbeldis og þess stuðnings eða skorts á stuðningi sem barninu 

stendur til boða. Algeng viðbrögð barna við reynslu af heimilisofbeldi eru 

þessi: Árásargirni, barnið kennir sér sjálft um, barnið forðast aðra, 

námsörðuleikar, barnið pissar undir, barnið fær martraðir, barnið borðar illa 

og skaðar sig, þunglyndi, sjálfsmorðshugleiðingar og tilraunir til sjálfsmorðs, 

félagsleg einangrun, léleg félagsfærni og þroskahömlun. Börn sýna einnig 

mismunandi viðbrögð við sömu aðstæðum og reynslu. Reynsla og upplifun 

barna af heimilisofbeldi hefur áhrif á hvernig þau takast á við atburði síðar á 

ævinni. Heimilisofbeldi getur haft neikvæð áhrif á andlega, félagslega og 

tilfinningalega færni þeirra en áhrif heimilisofbeldis á þessa þróun er 

mismunandi eftir þroskastigum. Neikvæð áhrif á fyrstu stigum þroskans 

geta verið skaðlegri en á síðari stigum hans, vegna þess að áhrif ofbeldis á 

fyrstu þroskastigum geta verið keðjuverkandi og aukið erfiðleika á seinni 

stigum þroskans og eldri börn sem ekki hafa upplifað ofbeldi meðan þau 

voru yngri geta búið yfir fleiri úrræðum til að takast á við áföll (Buckley o.fl., 

2006; Eisikovits og Winstok, 2001 Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Börn sem búa við heimilisofbeldi skortir oft á tíðum eðlileg viðmið og 

festu í líf sitt eins og venjulega tíðkast við eðlilegar heimilisaðstæður. Ung 

börn telja oft á tíðum sínar aðstæður eðlilegar vegna þess að þau þekkja 

ekki annað form samskipta (Tinnfält. A., Eriksson. C., og Brunnberg. E., 

2011). Þau gera sér ekki grein fyrir því hversu óeðlilegar aðstæður þeirra 

eru fyrr en þau eru orðin eldri og hafa kynnst öðrum heimilum án ofbeldis. 

Niðurstöður erlendra rannsókna hafa leitt í ljós að þau börn sem verða vitni 

að ofbeldi á milli foreldra sinna eru í mikilli hættu við því að verða fyrir 

ofbeldi sjálf. Einnig læra þau mjög snemma á lífsleiðinni að hægt er að 

stjórna annarri manneskju með því að beita hana ofbeldi (Örnólfur 

Thorlacius, 2011). 

4.2.1 Viðbrögð ungabarna við heimilisofbeldi   

Ungabörn (0-2 ára) eru algjörlega háð umsjón annarra og snýst líf þeirra um 

samband þeirra við forsjáraðila (oftast móðir) sem hefur mikil áhrif á þroska 

og velferð barnsins og færni barnanna til að takast á við umhverfið sem 

barnið býr við. Forsjáraðilinn hjálpar barninu að skilja tilfinningar sínar, hafa 

stjórn á þeim og viðbrögðum við þeim á síðari aldursstigum. Börn á þessu 

stigi búa ekki yfir getu til að stjórna tilfinningum sínum og þarfnast 

fullorðins aðila til þess að skapa grundvöll fyrir þróun á viðbrögðum við 

tilfinningum. Mæður sem búa við ofbeldi geta fyllst þunglyndi og orðið 

örmagna yfir því sem er í gangi hjá þeim sjálfum ekki í ástandi til að sinna 

börnum sínum sem skildi. Slíkt getur haft víðtæk áhrif á eðlilegan 
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tilfinningaþroska barnanna, sér í lagi ef enginn annar fullorðin aðili stígur 

fram og hlúir að þessum þroska (Ástþóra Kristinsdóttir 2010 ; Buckley o.fl., 

2006; Hughes o.fl., 2001; Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Buckley (2006) segir að ýmis teikn séu á lofti um að tengsl barna sem 

verða vitni að ofbeldi beri skaða af og þrói með sér tilfinninga- og 

hegðunarvandamál. Hér mætti t.d. nefna að börn sem búa við ofbeldi 

byggja síður upp traust tengsl við aðra en börn sem eru laus við slíka 

reynslu. Þau brosa sjaldnar en önnur börn og geta virst utan gátta. 

Ungabörn geta ekki tjáð sig með talmáli en geta tjáð sig með reiði og 

pirringi. Þau geta einnig glímt við svefnörðuleika, tilfinningalegt ójafnvægi, 

hræðslu við að vera ein o.fl. sem tengist því að búa við heimilisofbeldi 

(Buckley o.fl., 2006; Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

4.2.2 Viðbrögð leikskólabarna við heimilisofbeldi 

Rannsókn Buckley (2006) sýnir að börn á leikskólaaldri sem upplifa ofbeldi 

eiga við alvarlegri hegðunarvandamál að stríða en önnur börn. Vandamálin 

brjótast fram í árásargirni og slakri félagsfærni. Börnin geta sýnt einkenni 

áfallastreituröskunar og tíð veikindi. Þau geta átt erfitt með að sýna og þróa 

samúð með öðrum auk þess sem sjálfsmynd þeirra getur verið veikari en hjá 

öðrum börnum (Buckley o.fl., 2006; Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Börn á leikskólaaldri sem upplifa ofbeldi geta talið að þau sjálf séu orsök 

ofbeldisins og sjálfstæðisþróun þeirra getur orðið hægari en eðlilegt þykir. Á 

þessu aldursskeiði læra börnin viðeigandi hegðun og tjáningu tilfinninga, 

þetta nám er háð þeim aðstæðum sem þau eru í og finna í umhverfi sínu, í 

gegnum þá reynslu öðlast þau smá saman skilning á réttu og röngu. Börn 

sem búa við ofbeldi lenda stundum í erfiðleikum við að túlka atvik ef þau 

upplifa að fullorðnir segi eitt en geri annað. Þeim er kannski sagt í skólanum 

að ljótt sé að slá aðra, en pabbi slær mömmu. Pabbi er vondur og getur ekki 

búið hérna lengur, en pabbi er góður og leikur við mig (Buckley o.fl., 2006). 

4.2.3 Viðbrögð grunnskólabarna við heimilisofbeldi 

Þegar börn á grunnskólaaldri búa við heimilisofbeldi fara þau að hugleiða 

hvaða áhrif ofbeldið hefur á mæður þeirra. Þau reyna að greina ástæður 

ofbeldisins og hugsa um aðferðir til þess að koma í veg fyrir ofbeldið. 

Buckley o.fl. (2006) fjalla um að grunnskólabörn verði fyrir meiri utan-

aðkomandi áhrifum en yngri börn m.a. frá kennurum og jafnöldrum en sú 

reynsla geti farið að virka sem nýjar fyrirmyndir og viðmið. Sum börn á 

þessum aldri sem verða vitni að og eru þolendur ofbeldis á heimilum fá 
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neikvæða mynd af eigin fjölskyldu og reyna að forðast ofbeldis 

aðstæðurnar. Flest grunnskólabörn sem búa við heimilisofbeldi fela það 

eftir fremsta megni. Mörg þeirra leita eingöngu til systkina sinna vegna 

ofbeldisins þar sem þau eru einskonar jafningjar á þessu sviði. Börn sem búa 

við heimilisofbeldi geta óttast að tengjast vinum og kunningjum vegna þess 

að fjölskylda þeirra lifir við óásættanlegt ofbeldi sem þau vilja ekki að aðrir 

viti af og glata þannig þeim lífsgæðum sem felast í jafningjasamskiptum 

(Buckley o.fl., 2006; Mullender o.fl., 2002; Ólöf Ásta Farestveit, 2006 ). 

4.2.4 Viðbrögð unglinga við heimilisofbeldi 

Unglingar sem upplifa heimilisofbeldi sýna stundum árásargirni í 

samskiptum sínum við aðra auk þess að vera líklegir gerendur í 

eineltismálum. Þetta er öfugt við yngri börn sem oft láta minna fara fyrir sér 

og eiga fremur á hættu að verða þolendur eineltis. Unglingarnir eiga 

auðveldara með að fara út af heimilinu en yngri systkini og unglingar sem 

búa við ofbeldi reyna að halda sig frá heimilinu eins og grunnskólabörnin. Þá 

greina Buckley o.fl. (2006) og Ingólfur V. Gíslason (2008) frá því að unglingar 

sem búa við heimilisofbeldi geta átt í vandræðum með að mynda ástar-

sambönd vegna þess að fyrirmyndin á heimilinu einkennist af ofbeldi. 

Þannig getur drengjum sem búa við heimilisofbeldi jafnvel þótt eðlilegt að 

sýna árásarhegðun eins og feður þeirra beita mæður þeirra og stúlkum sem 

búa við heimilisofbeldi getur þótt eðlilegt að vera þolendur ofbeldis. 

Misnotkun áfengis og annarra vímuefna eru hluti af þeim vanda sem börn 

sem búa við heimilisofbeldi geta leiðst útí til þess að deyfa þá innri vanlíðan 

sem þau lifa við. En ljósu punktarnir eru, eins og síðar verður vikið að, að 

sum börn og ungmenni sem búa við heimilisofbeldi ráða yfir seiglu til að 

komast af og mynda heilbrigð tengsl við annað fólk (Buckley o.fl., 2006; 

Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

4.3 Börn sem verða vitni að ofbeldi gegn mæðrum sínum 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður íslenskrar rannsóknar um þungaðar 

konur og börn þeirra, sem verða vitni að heimilisofbeldi. Greint er frá 

hvernig heimilisofbeldi dregur úr getu mæðra til þess að sinna 

uppeldishlutverki sínu og um leið er skerpt á tvöföldum áhrifum heimilis-

ofbeldis á börn þeirra. Annars vegar verða þau vitni að heimilisofbeldi og 

hins vegar skerðist hæfni móður þeirra til umönnunar. 
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Ástþóra Kristindóttir (2010) telur eina af hverjum fjórum konum verða 

einhvern tímann fyrir ofbeldi og að fimmtungur þungaðra kvenna búi við 

ofbeldi. þessar fullyrðingar byggir hún á niðurstöðum rannsóknar sinnar á 

reynslu íslenskra kvenna af ofbeldi á meðgöngu en að sögn Ástþóru er um 

að ræða fyrstu íslensku rannsóknina á þessu viðfangsefni (Ástþóra 

Kristinsdóttir, 2010).  

Ingólfur V. Gíslason (2008, 2010) segir að rannsóknarniðurstöður 

Ástþóru Kristindóttur (2010) hafi orðið hvati að því að farið að spyrja 

barnshafandi konur sem koma í mæðraskoðun hvort þær verði fyrir ofbeldi 

á mismunandi tímum meðgöngunnar (Ingólfur V. Gíslason; 2008, 2010). 

Tólf konur tóku þátt í rannsókn Ástþóru Kristinsdóttur (2010) en þær 

áttu það sameiginlegt að hafa búið við ofbeldi á meðgöngu og hafa leitað til 

Samtaka um Kvennaathvarf eða Stígamóta og treystu sér til að ræða reynslu 

sína við rannsakanda. Þegar viðtölin fóru fram voru konurnar á aldrinum 18-

72 ára. Meðalaldur var 37 ½ ár (Ástþóra Kristinsdóttir, 2010).  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að konurnar höfðu verið 

beittar andlegu- , líkamlegu-, kynferðislegu- eða fjárhagslegu ofbeldi. Þær 

lýstu eigin upplifun, afleiðingum ofbeldisins og langvarandi áhrifum þess og 

að meðganga veitti ekki vernd gegn ofbeldi. Þær sögðust fá martraðir og 

bera með sér þungbærar minningar (Ástþóra Kristinsdóttir, 2010).  

Eldri börn þessara kvenna urðu vitni að ofbeldinu, sváfu illa og voru 

kvíðin að sögn mæðranna. Allar konurnar töluðu um mikla streitu og 

hvernig þær voru á stöðugu varðbergi gagnvart mönnum sínum. Helmingur 

þeirra fékk fæðingarþunglyndi en allar voru þær mjög hræddar við manninn 

sinn og um eldri börn sín. Til að fela ástandið á heimilinu og vernda börnin 

sín tóku þær á sig hörmungarnar (Ástþóra Kristinsdóttir,  2010).  

Niðurstöður Ástþóru Kristinsdóttur (2010) voru sambærilegar niður-

stöðum Buckley o.fl. ( 2006). Heimur barna sem búa við ofbeldi á heimili 

einkennist af hræðslu og streitu. Börnin taka oft á sig ábyrgð gagnvart 

foreldrum og systkinum á unga aldri og glata hluta af æsku sinni. Aðstæður 

mæðra sem búa við heimilisofbeldi gera það að verkum að þær hætta að 

ráða við að hugsa um börnin sín (Ástþóra Kristinsdóttir, 2010; Buckley o.fl., 

2006; Örnólfur Thorlacius, 2011). Fleiri mæður hafa greint frá því í 

rannsóknum að þær hafi átt erfiðara með að fylgjast með börnum sínum og 

sinna þeim eftir að þær urðu fórnarlömb heimilisofbeldis. Að sögn 

kvennanna hættu börnin að borða og sváfu stundum illa á nóttunni vegna 

ofbeldisins. Einnig kom fram að þau börn sem urðu vitni að ofbeldinu fengu 

ranghugmyndir um það hvernig eðlilegt fjölskyldulíf ætti að vera (Ástþóra 
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Kristinsdóttir, 2010). Í sumum tilvikum urðu mæðurnar jafnvel ofbeldisfullar 

gagnvart börnunum sínum, slíkt ástand eykur en á áhrif heimilisofbeldisins 

gagnvart börnunum (Buckley o.fl., 2006; Radford Lorraine og Hester 

Marianne, 2001). 

Sjálfstraust kvennanna í rannsókn Ástþóru Kristinsdóttur (2010) var lítið 

og þær áttu erfitt með að standa á rétti sínum. Flestar konurnar hófu 

sambönd sín 15 – 18 ára og komu frá ofbeldisheimilum og þær töldu sig 

sjálfar bera ábyrgð á ofbeldinu (Ástþóra Kristinsdóttir, 2010).  

Flestar konurnar í rannsókn Ástþóru Kristinsdóttur (2010) áttu í nánu og 

góðu sambandi við börnin sín þótt þær hefðu ekki alltaf getað sinnt þeim 

eins og þær vildu. Ein talaði um að þegar henni liði illa sýndi barnið hennar 

einnig vanlíðan. Önnur sagði að börnin hennar væru hætt að bera virðingu 

fyrir sér og kölluðu hana t.d. illum nöfnum. Sú sagðist vera búin að missa 

alla stjórn vegna ofbeldisins og niðrandi ummæla ofbeldismannsins um 

hana í návist barna þeirra. Þessar niðurstöður má einnig sjá í rannsókn 

Buckley og félaga (2006) en þar greindu nokkrar mæður frá því að eftir að 

þær höfðu flutt frá ofbeldismanninum (föðurnum) hefðu börnin farið að 

beita ofbeldisfullri hegðun í garð þeirra (Buckley o.fl., 2006). 

4.4 Vímuefnaneysla og heimilisofbeldi 

Í þessum kafla verður fjallað um vímuefnavanda foreldra á heimilum þar 

sem ofbeldi á sér stað en Tinnfält A. Eriksson C. og Brunnberg E. (2011) telja 

að heimilisofbeldi sé oft áfengistengt (Tinnfält o.fl., 2011).  

 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnun hefur gefið út sértæk aðgerðar tilmæli til að 

koma í veg fyrir að neysla foreldra á áfengi hafi skaðleg áhrif á börn þeirra 

(Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2013). Tinnfält o.fl. 

(2011) nefna til sögunnar vestrænar rannsóknir sem sýna fram á að um 10-

30% allra barna alast upp á heimilum þar sem annað eða báðir foreldrar 

glíma við áfengisvanda. Vímuefnaneysla foreldra og annarra sem standa 

börnum næst getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér, þar sem börnin 

upplifa óöryggi, hræðslu og streitu. Langvarandi neysla foreldra getur haft 

áhrif á börn allt fram að fullorðinsárum mismikil þó, sum feta gjarnan í 

fótspor foreldra sinna á meðan önnur bera merki um seiglu og sýna engin 

merki um slæma geðheilsu eða skort á félagslegri aðlögun á fullorðinsárum 

(Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2013).   
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Í sænskri rannsókn frá árinu 2011 þar sem rætt var við unglinga sem komu 

af heimilum þar sem mikil áfengisneysla var viðhöfð, kom fram að þeir eru í 

áhættu fyrir að verða fyrir ofbeldi og vanrækslu (Tinnfält o.fl., 2011). Í 

skýrslu sem gefin er út af Velferðaráðuneytinu í apríl 2013 eftir Hildigunni 

Ólafsdóttur og Kristnýju Steingrímsdóttur, er gerð grein fyrir rannsókn á því 

hvernig barnaverndarefndir bregðast við tilkynningum um börn í vanda 

vegna neyslu foreldra sinna. Til hliðsjónar voru tvær erlendrar rannsóknir, 

önnur frá Írlandi og hin frá Ástralíu. Í þessum rannsóknum var byggt á 

greiningu á skýrslum yfirvalda t.d. frá barnaverndaraðilum og spurningarlisti 

lagður fyrir börn og foreldra. Líkt og í rannsókn Buckley o.fl. (2006) voru 

vonir bundnar við að niðurstöðurnar gætu nýst til að bæta þjónustu við 

börn foreldra í áfengis- og vímuefnaneyslu. Í íslensku rannsókninni var 

stuðst við gögn frá barnaverndarnefndum (Hildigunnur Ólafsdóttir og 

Kristný Steingrímsdóttir, 2013). Flest börn sem tilkynnt var um í þeim 

gögnum sem greind voru í rannsókninni, bjuggu við óviðunandi aðstæður 

vegna vímuefnaneyslu foreldranna voru á aldrinum 0-7 ára. Foreldrarnir 

sem áttu við vímuefnavanda að etja voru flestir á aldrinum 31-45 ára. 

Fjórðungur þeirra var í námi eða starfi og 28% mæðranna voru öryrkjar 

(Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2013). 

Bráðabirgðaniðurstöður þessa tilraunaverkefnis Barnaverndarstofu um 

heimilisofbeldi gáfu til kynna að 68% ofbeldismanna voru undir áhrifum 

áfengis þegar ofbeldið átti sér stað. Fjórðungur mæðranna töldu að börn 

hefðu orðið vitni að síðasta ofbeldisatvikinu. Birtingarmynd vímuefnatengds 

heimilisofbeldis er oft ógnandi hegðun föður eða stjúpföður við móður 

barnsins. Ofbeldishegðun hræðir börn og þau geta óttast um líf sitt og 

móðurinnar. Niðurstöður áströlsku rannsóknarinnar sem hafðar voru til 

hliðsjónar þeirri íslensku leiddu í ljós að foreldrar sem voru í vímuefna-

meðferð greindu frá því að þeir hafi verið óþolinmóðir og bráðlyndir í garð 

barna sinna þegar þeir voru í neyslu. Þörfum barnanna var illa sinnt, aginn 

var harðari og börnin fengu hlutverk fullorðinna líkt og að annast yngra 

systkini. (Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2013). 

Í gögnum Hildigunnar og Kristnýjar (2013) var tilkynnt um 209 börn sem 

lifðu við vímuefnaneyslu foreldra til barnaverndar. Af þeim var tilkynnt um 

122 börn vegna heimilisofbeldis. Mæður sem áttu við neysluvanda að etja 

var skráður í helmingi tilvika þeirra sem bjuggu við heimilisofbeldi 

(Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2013). Niðurstöður 

þeirra renna stoðum undir það að vímuefni komi oft við sögu í heimilis-

ofbeldi. Vímuefnaneysla er þó ekki aðalvandinn í barnaverndarmálum 

heldur eru ofbeldismál fjölþátta vandamál sem fylgja þarf sérstaklega vel 
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eftir með viðeigandi úrræðum. Stöðug þróun er á úrræðum og leitast er við 

að finna lausn fyrir hvert og eitt barn sem býr við erfiðar aðstæður 

(Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir, 2013). 

Tinnfält o.fl. ( 2011) lýsa því hvernig börn og unglingar sem koma frá 

heimilum þar sem óhófleg drykkja tíðkast beita ýmsum aðferðum við að tjá 

sig um ástandið sem þau búa við. Unglingarnir forðuðust oft að tjá sig 

munnlega um vandamálin sem þeir glímdu við heima fyrir. Þess í stað beittu 

þeir aðferðum eins og að skrifa um aðstæðurnar í ritgerðum sem þeir áttu 

að vinna í skólanum. Aðrir sögðu frá lífstílsbreytingum og breyttri hegðun 

heima hjá þeim til að koma á framfæri þeim vanda sem þau voru að glíma 

við (Tinnfält,o.fl. 2011).  

Tinnfält o.fl. (2011) segja að unglingarnir í rannsókninni hafi rætt um að 

auðveldara væri að tala opinskátt um málið ef foreldrarnir viðkenndu 

vímuefnavanda sinn og leituðu sér aðstoðar. Þeir nefndu að mikilvægt væri 

að spurningarnar væru bornar upp á varfærnislegan hátt, á öruggum stað 

og að þeim yrði veitt það svigrúm sem þeir þörfnuðust. Sumir unglingana 

þekktu vel til þeirra laga sem barnavernd vinnur eftir og vildu síður ræða sín 

mál af ótta við að verða fjarlægðir af heimilum sínum ef upp um neysluna 

og ofbeldið kæmist. Þeir höfðu skiptar skoðanir á því hvern þeim þótti best 

að tala við um vandann, þar má nefna kennara, félagsfræðinga og 

hjúkrunarfræðinga en allt þetta fagfólk var úr skólasamfélagi unglinganna 

(Tinnfält o.fl., 2011).  

Í þessum kafla kemur fram að heimilisofbeldi hefur skaðleg áhrif á 

þroska barna sem þau þurfa gjarnan að glíma við fram á fullorðinsár. Ekki er 

um einsleit viðbrögð barna að ræða þegar þau verða fyrir ofbeldi, þau fara 

eftir aldri, kyni og tegund ofbeldis. Mæður barna sem búa við heimilis-

ofbeldi bregðast börnum sínum í uppeldishlutverkinu, vegna þess að 

ofbeldið skapar ótta, kvíða, þunglyndi og vanlíðan sem dregur úr færni 

þeirra til að annast börnin. Streituvaldandi þættir auka líkur á að barn verði 

fyrir ofbeldi á heimili en mörg atriði geta hrint ofbeldi af stað til dæmis 

áfengis- og vímuefnaneysla. 
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5 Fólk sem beitir ofbeldi á heimilum   

Í þessum kafla verður fjallað um það sem einkennir fólk sem beitir ofbeldi í 

samskiptum á heimilum.  

 

Fjölmargar rannsóknir til að greina mynstur ofbeldismanna sem beita börn 

ofbeldi sýna að þeir virðast gramir, hafa lítið umburðarlyndi, slaka 

sjálfsmynd, séu ósveigjanlegir, hafi litla samúð með öðru fólki, glími við 

áfengis eða fíkniefnavandamál, séu þunglyndir eða eigi við líkamleg heilsu-

vandamál að stríða. Þeir virðast einnig hafa óraunhæfar væntingar um sjálfa 

sig og aðra, neikvæð viðhorf til barna sinna, telja foreldrahlutverkið streitu-

valdandi og eiga sjaldnar samskipti við börn sín en foreldrar sem ekki beita 

börn sín ofbeldi (Hughes o.fl., 2001). Algengast er að ofbeldismenn 

framkvæmi ofbeldi nær eingöngu innan veggja heimilisins og það sem helst 

einkennir þá er óöryggi og skortur á færni í mannlegum samskiptum (Ólöf 

Ásta Farestveit, 2006). Foreldrar sem hafa verið þolendur ofbeldis í æsku 

eru líklegri til að beita þau endurteknu ofbeldi en foreldrar sem ekki hafa 

reynslu af ofbeldi. Stundum eiga þessir foreldrar við áfengis og- eða 

vímuefnavanda að etja og stundum glíma þeir við námsörðugleika, geðræn 

vandamál eða skortir greind (Hughes o.fl., 2001).   

Niðurstöður Freydísar Jónu Freysteinsdóttur (2004) sýna að líklegra er að 

einstæðir og fátækir foreldrar sem fá lítinn félagslegan stuðning beiti börn 

sín ofbeldi en foreldrar sem búa við betri kjör og skilyrði (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2004).  

5.1 Kynferðisbrot gegn börnum 

Íslenskum og erlendum rannsóknarniðurstöðum ber saman um að ofbeldis-

menn í kynferðisbrotamálum gegn börnum þekki oftast börnin. Þeir 

tengjast fjölskyldu barnsins eða eru kunnugir barninu. Stundum er 

ofbeldismaðurinn nágranni eða vinur fjölskyldunnar eða  kemur að uppeldi 

barnsins á annan hátt, eins og starfsmaður í skóla eða tómstundarstarfi. 

Rannsóknir sýna að ofbeldismenn sem eru með öllu ókunnugir barninu sem 

þeir beita ofbeldi eru einungis 10-20%. Ofbeldismaðurinn er ávallt í 

valdameiri stöðu en barnið og stjórnar aðstæðum. Til að tryggja það að 

barnið segi ekki frá verknaðinum beitir hann launung, umbun, hótunum og 

eða annarskonar valdbeitingu. Hótanir ofbeldismanns geta verið svo 

hrottalegar að barnið þorir ekki að segja frá. Það getur verið nóg að hann 

horfi á barnið með ákveðnum hætti eða gefi í skyn að verknaðurinn sé 
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„leyndarmál“ á milli ofbeldismannsins og þolenda. Í sumum tilvikum telur 

ofbeldismaðurinn barninu trú um að ofbeldið sé því að kenna (Ólöf Ásta 

Farestveit, 2006). 

Buckley o.fl. (2006) benda á að niðurstöður rannsókna hafi sýnt að feður 

sem beita börn sín kynferðislegu ofbeldi réttlæta gjörðir sínar með því að 

kenna einhverju af eftirfarandi um: áfengi, eiturlyfjum, atvinnuleysi, 

vinnunni eða makanum. Þessir feður eru ólíklegri til þess að hafa tekið 

mikinn þátt í uppeldi barna sinna og líklegri til þess að hafa beitt 

neikvæðum uppeldisaðferðum líkt og að slá börnin og skammast í þeim. 

Þeir eru oftar reiðir við börnin sín en feður sem ekki beita heimilisofbeldi og 

eru ólíklegri til þess að leyfa börnunum að njóta tjáningarfrelsis (Buckley 

o.fl., 2006). 

Ólöf Ásta Farestveit (2006) segir að ofbeldi hafi slæm áhrif á fjölskyldur 

sem oft reyna að gæta þess að ekki komist upp um ofbeldið. Samviskubit 

hellist jafnvel yfir ofbeldismenn eftir verknaðinn, þá grípa þeir á það ráð að 

látast vera „besti pabbi“ eða „besta mamma“ í heimi. Slík innantóm hegðun 

ofbeldismanns veldur spennu og tómleika hjá barninu, vegna þess að það 

vantar alúð og einlægni í samskipin. Gildismat barnanna getur brenglast við 

slíka samskiptahætti. Börnin læra að aðrir geti stjórnað líðan þeirra og 

sálarlífi (Ólöf Ásta Farestveit, 2006).  

5.2 Úrræði fyrir ofbeldismenn  

Karlar eru gerendur í 70% ofbeldismála og er því oftast um að ræða ofbeldi 

karla gegn konum og börnum. Þótt börn á heimili verði ekki alltaf líkamlega 

fyrir barðinu á ofbeldinu er það að vera vitni að ofbeldi t.d. á milli foreldra 

sinna, ofbeldi gegn börnunum (Gunnar Narfi Gunnarsson, 2012). Vegna 

þess hve vandinn er víðtækur hafa ýmsir reynt að þróa meðferðarúrræði 

fyrir ofbeldismenn. 

Williams, Boggess og Carter (2001) telja að sumir ofbeldismenn hafi 

getað breytt hegðun sinni til hins betra eftir meðferð og jafnvel getað 

hjálpað öðrum ofbeldismönnum sem hafa átt við sama vandamál að stríða. 

Það gerist til dæmis þegar ofbeldismenn ræða málið á jafningjagrunni og 

miðla reynslu sinni. Mikilvægt er að öðlast frekari skilning á því hvernig og 

hvers vegna meðferðarúrræðin virki fyrir ofbeldismenn í ljósi þess að það 

getur haft jákvæð áhrif á fjölskyldur þeirra og þá sjálfa. Áhrif þess að 

brjótast út úr ofbeldishegðuninni getur bætt sambönd ofbeldismannanna 

við maka og börnin sín ( J. Williams, L. Boggess og Carter, 2001). 
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Hér á landi er hefur verið þróað sérhæft úrræði fyrir karla sem beita ofbeldi 

á heimilum sem heitir Karlar til ábyrgðar (KTÁ). Fyrirmynd úrræðisins er 

verkefnið  Alternativ til Vold í Noregi. Lögð er áhersla á að ofbeldismaðurinn 

leiti sér aðstoðar sjálfviljugur og að hann panti sjálfur viðtal við sálfræðing. 

Barnaverndanefndir geta gert undantekningu á þessari meginreglu og vísað 

til KTÁ. Verkefnið hefst á því að ofbeldismanninum er boðið upp á fjögur 

greiningarviðtöl. Þar fer fram mat á vandanum og í kjölfarið er ákveðið 

hvers konar meðferð taki við, annaðhvort hópmeðferð eða 

einstaklingsviðtöl. Samskiptatækni er kennd og menn læra nýjar leiðir til að 

eiga samskipti á uppbyggilegan hátt. Ofbeldismennirnir eru látnir taka 

ábyrgð á ofbeldishegðun sinni (Lovísa Lilliendahl, 2013).  

Í ársskýrslu Andrésar Ragnarssonar og Einars Gylfasonar (2013) kemur 

fram að 55 karlar sóttu sér aðstoð árið 2012 til Karlar til ábyrgðar . Þeir voru 

á aldrinum 18-75 ára en algengasta aldursbilið var 25- 45 ára. Langflestir 

leituðu sér aðstoðar í gegnum Kvennaathvarfið og barnaverndarnefnd. Í 

skýrslunni kemur fram að konur beiti einnig ofbeldi á heimilum og nýverið 

hefur verið boðið upp á þjónustu fyrir þær. Ein kona hefur hafið slíka 

meðferð (Velferðarráðuneyti, 2013).  

Í þessum kafla var rætt stuttlega hvað einkennir ofbeldismenn 

samkvæmt niðurstöðum rannsókna. Í ljós kom að um frekar einsleitan hóp 

er að ræða og þeir sem verða fyrir ofbeldi í æsku er líklegri til að beita börn 

sín ofbeldi heldur en þeir sem ekki hafa búið við ofbeldi. Konur eru þol-

endur ofbeldis í 70% tilvika. Á Íslandi finnst meðferðarúrræði fyrir ofbeldis-

menn og fer þeim fjölgandi sem leita sér aðstoðar hjá Karlar til ábyrgðar.  
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6  Opinber úrræði fyrir börn sem búa við heimilisofbeldi 

Í þessum kafla er fjallað um opinber úrræði til þess að vernda börn gegn 

ofbeldi á heimilum. Greint er frá lagasetningum til verndar börnum og 

ungmennum og framkvæmd þeirra hjá þeim samfélagsstofnunum sem eftir 

þeim starfa.  

Gunnar Narfi Gunnarsson (2012) segir að í íslenskum lögum sé ekki að 

finna sér refsilög um ofbeldi gegn konum eða heimilisofbeldi og að merking 

hugtakanna kynbundið ofbeldi og heimilisofbeldi séu gjarnan sett undir 

sama hatt (Gunnar Narfi Gunnarsson, 2012). Í 28. gr. Barnalaga, nr. 76/2003 

eru ákvæði um réttindi barns og skyldur foreldra. Þar kemur fram að börn 

eiga rétt á ummönnun og vernd, ásamt því að njóta réttinda í samræmi við 

þroska sinn og aldur. Samkvæmt 28.grein barnalaga um foreldraskyldur og 

forsjá barns kemur fram að foreldrum ber að annast barn sitt, veita því 

umhyggju og gegna forsjár- og uppeldisskyldum sínum með tilliti til þarfa 

barnsins og hagi þess. Einnig kemur fram að foreldrum ber skylda til að 

vernda barn sitt gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi, ásamt annarri 

vanvirðandi háttsemi (Barnalög, nr. 76/2003).  

Á Íslandi ríkir tilkynningaskylda allra almenna borgara sem verða vitni að 

því að börn séu vanrækt eða beitt ofbeldi. Í 16.gr. laga um vernd barna og 

ungmenna nr. 80/2002 varðandi tilkynningarskyldu almennings kemur skýrt 

fram að þeir sem verða þess vísir að barni sé misboðið, vanrækt eða 

aðbúnaði þess sé ábótavant, auk þess að barninu geti stafað hætta af, ber 

skylda til að tilkynna það til barnaverndar (Barnaverndarlög  nr. 80/2002). 

Í 18. gr. barnaverndarlaganna kemur meðal annars fram í kaflanum um 

tilkynningaskyldu lögreglu o.fl. að þegar grunur leikur á að refsiverður 

verknaður hafi verið framin gegn barni eða ungmenni, skal lögregla tilkynna 

það til barnaverndarnefndar þegar hún fær slík mál til meðferðar. 

Foreldrum barnsins er tilkynnt um verknaðinn ef hagsmunir málsins mæla 

ekki gegn barninu (Barnaverndarlög, nr. 80/2002). 

Í ofbeldismálum á heimilum fjarlægir lögregla ofbeldismann af vettvangi 

til að gæta hagsmuna vitna og þolenda ofbeldisins (Ragna Björg 

Guðbrandsdóttir, 2013). Í 37. gr. í barnaverndarlögum  Brottvikning 

heimilismanns, er skýrt frá því að ef barnaverndarnefnd lítur svo á að barn 

eða ungmenni sé í hættu inn á heimili sínu vegna háttsemi eða framferði 

heimamanns, t.d. vegna hótana, ógnana, ofbeldis eða vímuefnaneyslu er 

barnaverndarnefnd skylt að nema hann á brott af heimili barnsins. Þetta 



43 

 

 

getur annars vegar verið um stundasakir og hins vegar til frambúðar ef hann 

bætir ekki ráð sitt (Barnaverndarlög, nr. 80/2002).  

6.1 Hlutverk barnaverndar á Íslandi  

Barnaverndaryfirvöld hér á landi eiga að sjá til þess að börn alist upp við 

æskilegar uppeldisaðstæður, stuðla að því að velferð barna sé gætt, ásamt 

því að aðstoða foreldra í sínu uppeldishlutverki. Á Íslandi starfa 28 

barnaverndarnefndir á vegum sveitafélagana. Barnaverndarstofa hefur 

yfirumsjón með barnaverndarnefndum sem hver um sig sinnir sínu 

landsvæði. Stærsta barnaverndarnefnd landsins er staðsett í Reykjavík, hún 

annast þriðjung barnaverndarmála á landinu (Hildigunnur Ólafsdóttir og 

Kristný Steingrímsdóttir, 2013).  

Barnavernd ber ábyrgð á úrvinnslu mála þegar upplýst hefur verið um 

ofbeldi eða vanrækslu á börnum (Lovísa Lilliendahl, 2013). Eftir að 

barnavernd hefur borist tilkynning er metið hvort þörf er á könnun á 

aðstæðum og metið hverju sinni hvaða úrræði skuli valin. Opinberir 

starfsmenn eins og lögregla, kennarar, prestar, læknar o.fl. gegna mikilli 

ábyrgð hvað varðar afskipti af börnum (Hildigunnur Ólafsdóttir og Kristný 

Steingrímsdóttir, 2013). Fólk getur sætt sektum eða fangelsi ef það lætur  

kyrrt liggja að tilkynna illa meðferð eða slæman aðbúnað í lífi barns 

(Barnaverndarlög, nr. 80/2002). Sama á við ef röngum upplýsingum er 

komið til barnaverndar. Þegar grunur leikur á að barn búi við óæskilegar 

aðstæður og-eða ef aðbúnaður þess er af skornum skammti ásamt því að 

barninu stafi hætta af skal tilkynna það. Þeir aðilar sem tilkynna til 

barnaverndar geta farið fram á nafnleynd gagnvart þeim sem málið varðar, 

nema að um sérstakar ástæður sé að ræða sem mæli gegn því (Lovísa 

Lilliendahl, 2013). 

6.2 Ný nálgun í málefnum barna sem lifa við heimilisofbeldi  

Málefni barna sem hafa orðið vitni að heimilisofbeldi hafa undanfarin ár 

verið til athugunar hjá Barnaverndarstofu. Ýmis verkefni hafa verið lögð 

fram og má þar nefna fræðsluefnið Illi kall sem er þýdd bók um 

heimilisofbeldi og tilraunaverkefnið Hópmeðferð fyrir börn sem búið hafa 

við ofbeldi á heimili sem var starfrækt í um það bil tvö ár (Ragna Björg 

Guðbrandsdóttir, 2013).  

Árið 2011 var sett á laggirnar tilraunaverkefni sem fólst í því að koma 

börnum sem lifa við heimilisofbeldi til aðstoðar. Upphaflega átti verkefnið 

að standa yfir í hálft ár en því var tvíframlengt eða þar til í júní 2013. Ragna 
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Björg Guðbrandsdóttir (2013) segir erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós að 

þegar lögregla þarf að hafa afskipti af heimilisofbeldi verði þarfir barna sem 

búa við ofbeldið oft útundan. Verkefnið átti að taka á þessum vanda og 

tryggja velferð og öryggi þeirra barna sem búa við heimilisofbeldi. Um nýja 

nálgun var að ræða í málefnum barna sem búa við heimilisofbeldi.  

Barnaverndarstofa brást við tilkynningum frá lögreglu á höfuðborgar-

svæðinu og sendi sérhæfðan starfsmann á heimili þar sem börn urðu vitni 

að heimilisofbeldi þegar búið var að fjarlægja ofbeldismanninn af staðnum. 

Sérfræðingarnir sem ræddu við börnin voru á vegum Barnahúss og þeir 

könnuðu líðan og upplifanir barnanna á ofbeldinu á heimili þeirra. Þá var 

lagt mat á hvort börnin þyrftu á áfallahjálp að halda. Þess var gætt að ekki 

liði langur tími frá ofbeldinu þar til börnin fengju viðtöl. Viðtölin fóru fram í 

húsi þjónustumiðstöðvarinnar Drekaslóð sem er miðstöð fyrir þolendur 

ofbeldis og aðstandendur þeirra. Mál þessara barna voru unnin sem hluti af 

barnaverndar úrræðum og gerð áætlun fyrir hvert og eitt barn um 

áframhaldandi meðferð. Sérfræðingarnir skiluðu greinargerðum og kynntu 

þær fyrir forsjáraðilum barnanna og viðkomandi barnaverndarnefndum. Í 

ljós kom að þörfin fyrir verklag af þessu tagi var talin mikil. Starfsmenn 

barnaverndar og lögreglu sögðu samstarfið jákvætt. Foreldrar sem lögreglan 

hafði afskipti af tóku vel í að sérfræðingur ræddi við börn þeirra. Börnin 

voru jafnframt þakklát fyrir athyglina sem þau fengu frá sérfræðingnum 

(Ragna Björg Guðbrandsdóttir, 2013). 

Lokaskýrsla verkefnisins er enn óútkominn en neðangreindar tölur eru úr 

samantekt um verkefnið þegar það var búið að standa yfir í eitt ár. Alls 

komu 173 börn við sögu og nutu 127 þeirra aðstoðar sérfræðings. Af þeim 

fengu 45 börn meðferð strax í kjölfar útkallana. Flest málin voru í Reykjavík 

eða um 55%, því næst í Kópavogi 22% svo kom Hafnarfjörður með 14% en 

önnur sveitafélög voru með færri mál. Ekki reyndist um kynbundinn mun að 

ræða varðandi fjölda barna sem urðu vitni að heimilisofbeldi. Langflest börn 

voru á aldrinum 0-5 ára eða 38%, því næst börn á aldrinum 6-10 ára 28%. 

Börnin í verkefninu voru flest íslensk eða alls 116 en 57 voru af erlendum 

uppruna (Ragna Björg Guðbrandsdóttir, 2013).  

Gerendur í þessum málum voru oftast karlar sem beittu konur ofbeldi, 

samtals í um 78% tilvika. Nágrannar hringdu stundum á lögreglu en einnig 

hringdu konur og börn eftir hjálp. Nálgunarbanni var beitt á ofbeldismanni í 

einu máli verkefnisins ásamt því að í einu tilviki kom til fangelsisdóms 

ofbeldismanns fyrir líkamsárás. Í 58% tilvika var ofbeldismaðurinn undir 

áhrifum vímuefna (Ragna Björg Guðbrandsdóttir, 2013). 
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6.3 Tilkynningar  

Steinunn Bergmann (2010) telur að vísbendingar um líkamlegt ofbeldi gegn 

börnum  njóti ekki nægilegrar athygli hjá barnaverndarstarfsmönnum og í 

samfélaginu, sem virðist hafa verið í afneitun um þessi mál í langan tíma. 

Hún telur ofbeldismál duldari hér en víða erlendis og skort á viðurkenningu 

á tilvist líkamlegs ofbeldis og greiningu á áverkum barna draga úr líkum á 

því að mál séu tilkynnt barnaverndaryfirvöldum (Steinunn Bergmann, 2010).  

Steinunn Bergmann (2010) bendir ennfremur á að hlutfall tilkynninga frá 

heilbrigðisstofnunum vegna líkamlegs ofbeldis sé lægra hér á landi en í þeim 

löndum sem Ísland vill bera sig saman við. Hún telur fáar rannsóknir hafa 

verið gerðar á líkamlegu ofbeldi gegn börnum á Íslandi og að seint hafi verið 

byrjað að rannsaka það. Steinunn vann úr gögnum og tilkynningum til 

barnaverndarnefnda um grun á líkamlegu ofbeldi gegn börnum á Íslandi 

árið 2006. Markmið hennar var m.a. að kanna farveg tilkynninga á Íslandi, 

ásamt því að skoða eðli og umfang líkamlegs ofbeldis hér á landi og meta 

þörf fyrir úrræði handa börnum. Á árunum 1960-1969 rannsakaði Ásgeir 

Karlsson (1971) ofbeldi gegn börnum á Íslandi, á þeim tíma sem það 

kallaðist ,,heilkennið barnamisþyrmingar”. Á áttunda áratugnum var 

markvisst byrjað að rannsaka líkamlegt ofbeldi gegn börnum á Íslandi, fram 

að þeim tíma var þetta falið vandamál (Steinunn Bergmann, 2010).  

6.4 Forvarnir og fræðsla  

Til að sporna gegn því að börn verði fyrir ofbeldi á einn eða annan hátt þarf 

að auka forvarnir og fræðslu. Aukin þekking getur hjálpað fólki til að takast 

á við vandan. Til dæmis mætti vekja athygli á tilkynningaskyldu almennings 

um að tilkynna allan grun til barnaverndarnefndar um allt ofbeldi sem snýr 

að börnum, sama af hvaða stærðargráðu ofbeldið er. Ef tilkynningar berast 

ekki til barnaverndarnefndar er erfitt að finna þau börn sem þurfa 

nauðsynlega á aðstoð að halda. Ofbeldi gegn börnum eru í ýmsum 

birtingarmyndum sem eru andlegt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi, kynferðislegt 

ofbeldi og vanræksla. Í eðli sínu fellur heimilisofbeldi undir alla flokkana 

(Ólöf Ásta Farestveit, 2006).   

Í skýrslunni Staða barna á Íslandi (2011) kemur fram að hér á landi eru 

ekki formlegar forvarnir gegn heimilisofbeldi. Á sjúkrahúsum eiga að vera 

verkáætlanir og skimun  á að eiga sér stað en hefur ekki verið framkvæmd í 

langan tíma. Einnig kemur fram að barnaverndarnefndir eru nýlega farnar 

að skrásetja mál sem varða heimilisofbeldi sérstaklega (Lovísa Arnardóttir, 

2011).  
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Á Íslandi þarf að efla forvarnarstarf á öllum stigum til að koma í veg fyrir að 

börn þurfi að búa við heimilisofbeldi og lina þjáningar þeirra sem verða fyrir 

því. Jónína Einarsdóttir o.fl. (2004) greina frá því að skipta megi forvörnum 

upp í þrjú stig (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Ólafsdóttir, Geir Gunnlaugsson, 

2004).  

Með fyrsta stigs forvörnum er átt við að komið sé í veg fyrir að 

heimilisofbeldi gegn börnum eigi sér stað. Mæðravernd og ungbarnavernd 

hér á landi geta gegnt þar mikilvægu hlutverki. Þessi tiltekna þjónusta er 

veitt á öllum heilsugæslustöðum landsins foreldrum að kostnaðarlausu. 

Hjúkrunarfræðingar koma í heimavitjanir fljótlega eftir fæðingu barns og 

síðar koma foreldrarnir með barn sitt í reglubundnar skoðanir á heilsu-

gæsluna. Þar er fylgst með vexti og þroska barnsins auk þess sem fræðslu er 

veitt.  

Rannsóknarniðurstöður Jónínu Einarsdóttur o.fl. (2004) benda til að 

fræðsla  sem er veitt við heimavitjanir geti verið mikilvæg forvörn gegn 

heimilisofbeldi. Til þess að svo megi verða þarf fræðslan að vera markviss og  

starfsfólk vel þjálfað. Horfa þarf á rót vandans í stað þess að einblína 

einungis á uppeldishætti foreldra (Jónína Einarsdóttir o.fl.,2004).   

Með annars stigs forvörn er átt við úrlausnir sem eiga að koma í veg fyrir 

áframhaldandi  ofbeldi innan veggja heimilisins. Aukinn fagleg færni 

starfsfólks innan heilbrigðisgeirans, kennara og annarra sem vinna með 

fjölskyldum innan félagsþjónustu og barnaverndar er nauðsynlegur þáttur í 

annars stigs forvörnum. Í því samhengi er vert að nefna betri þekkingu á 

einkennum heimilisofbeldis gegn börnum og aukinni þjálfun í samtalstækni 

við börn sem verða fyrir ofbeldi. Aukin stuðningur við börn sem búa við 

heimilisofbeldi og fjölskyldur þeirra er mikilvægur og felst í reglulegum 

heimsóknum á heimilið til að styrkja hana og umönnun þeirra barna sem 

þar búa (Jónína Einarsdóttir o.fl.,2004).   

Með þriðja stigs forvörn er átt við að lina þjáningar og auka lífsgæði 

þeirra barna sem hafa orðið fyrir síendurteknu og alvarlegu ofbeldi. Það 

getur t.d. falið í sér að svipta foreldra forræði yfir börnum sínum 

tímabundið og vinna með barninu til að það nái sem mestum bata og hljóti 

ekki langvarandi skaða af heimilisofbeldinu. Samhliða þessari aðgerð er 

fjölskyldunni veitt aðstoð. Það þarf að styrkja alla sem vinna með börnum 

sem hafa orðið fyrir heimilisofbeldi og skapa aðstæður sem gefa fjölskyl-

dunni möguleika á góðum bata (Jónína Einarsdóttir o.fl.,2004).   
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6.5 Þjónusta fyrir börn sem upplifa heimilisofbeldi   

Clarke og Wydall (2013) gerðu rannsókn á áhrifum heimilisofbeldis á börn í 

Wales á Bretlandi og hversu mikla kunnáttu fagfólk hefði til að aðstoða þau. 

Tekin voru viðtöl við54 einstaklinga. Viðmælendurnir voru frá 

félagsmálayfirvöldum, heilsugæslu, menntastofnunum, lögreglu, barna-

verndar yfirvöldum o.fl. Niðurstöður Clarke og Wydall (2013) leiddu í ljós að 

meirihluti fagaðila, sem átti að sinna börnum sem voru þolendur ofbeldis, 

skorti vitund og þekkingu á líðan þeirra og brugðust því ekki alltaf rétt við. 

Sumir þessara fagmanna sögðu frá því að þá skorti tíma til þess að geta 

tekist á við þarfir þessara barna sökum anna innan þeirra stofnana sem þeir 

störfuðu hjá. Aðrir voru þeirrar skoðunar að skortur væri á þjónustu sem 

veitti tilfinningalegan stuðning og voru tregir til þess að greina þörf þegar 

engin úrræði stæðu til boða. Fagaðilarnir töldu erfitt fyrir börn að greina frá 

ofbeldi sem þau urðu fyrir á heimilum sínum og ef frásagnir þeirra væru 

ekki teknar alvarlega þá gæti það leitt til þess að þessi börn sæktu sér ekki 

hjálp í framtíðinni. Samkvæmt Clarke og Wydall (2001) eru niðurstöður 

þeirra í samræmi niðurstöður annarra rannsókna þar sem börn og ungt fólk 

greinir frá því hversu áríðandi það er að hlustað sé á það, auk þess að fá 

viðeigandi svör eða viðbrögð (Clarke og Wydall, 2013). 

Eins og greint er frá hér að framan sýndu niðurstöður  Buckley o.fl. 

(2006) skort á miðlægri þjónustustöð fyrir börn sem upplifa heimilisofbeldi. 

Buckley o.fl. (2006) nefna að það þurfi að ríkja samstaða innan samfélagsin  

til þess að bregðast við þörfum þessara barna og að til þess væri mikilvægt 

að koma á fót gagnabanka með upplýsingum um ólík þjónustusvið sem í 

boði eru. Upplýsa og þjálfa starfsfólk viðeigandi stofnana um heimilis-

ofbeldi, áhrif þess á börn og hvernig hægt sé að hjálpa þeim. Þörf er á að 

þróa verndandi aðferð, til dæmis hliðstæðri tilraunverkefninu sem fjallað 

hefur verið um og grípa strax inní heimilisofbeldi (Ragna Björg 

Guðbrandsdóttir, 2013). Auk þessa er þörf á sérstakri stofnun sem tekur að 

sér einhvers konar lögfræðilegt hlutverk sem snýr að skipulagsbreytingum í 

málefnum sem varða börn (Buckley o.fl., 2006). 

Ingólfur V. Gíslason (2008) bendir á að börn sem alast upp á 

ofbeldisheimilum búa ekki við þann stuðning og öryggi sem þau þurfa. Þarfir 

þeirra eru sérstakar og það þarf að bregðast rétt við þeim. Börn sem búa við 

heimilisofbeldi þurfa að fá aukin tækifæri til að tjá tilfinningar sínar og 

reynslu af ofbeldinu. Þau þurfa viðeigandi aðstoð til að skilja að ofbeldið er 

ekki þeirra sök og að það sé óásættanlegt (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 
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Buckley o.fl. (2006) leggja til aðgerðaráætlun í fimm flokkum og nokkrum 

liðum sem leið til að bæta þjónustu við börn sem búa við heimilisofbeldi. 

Fyrsta flokkinn byggði hann á upplýsingum um skort á samfellu í þjónustu 

við börn sem búa við ofbeldi. 

 

Upplýsinga gagnabanki fyrir fólk sem starfar með börnum sem búa við 

heimilisofbeldi. 

 Sem heldur utan um alla þjónustu sem er í boði í landinu. 

 Sem metur  getu þjónustuaðila til að þjóna börnum sem 

upplifa heimilisofbeldi. 

 Sem þróar starfsreglur og aðferðir við upplýsingamiðlun 

milli mismunandi þjónustuaðila (Buckley o.fl., 2006). 

Annar flokkurinn mótaðist af þörf þátttakenda sem höfðu á tilfinnin-

gunni að engin gæti í raun tryggt öryggi þeirra. Nokkur dæmi eru lýsandi 

fyrir það. Einn sagðist til dæmis hafa hringt í lögreglu og hún komið og talað 

í skamma stund við heimilisföðurinn og farið að því loknu. Engin eftirfylgni 

var viðhöfð, engin símtöl eða neitt frá lögreglu til að athuga hvort að 

ofbeldið væri úr sögunni. Einn fagmannanna taldi gott að geta sest niður 

með börnum sem búa við ofbeldi og ræða málin í góðu og öruggu umhverfi 

en það væri gagnslaust ef öryggi barnsins væri ógnað þegar það færi heim 

að loknu viðtali (Buckley o.fl., 2006). 

 

Nauðsynleg þjónusta við börn sem upplifa heimilisofbeldi.  

 Sérstakt teymi innan þeirra stofnana sem ætlað er að 

bregðast við þörfum barna sem hafa upplifað heimilis-

ofbeldi. 

 Skjót viðbrögð þegar greining kemur á að barn búi við 

heimilisofbeldi. 

 Vinna þarf alhliða að mati á þörfum barnanna. 

 Setja öryggi barnsins í forgang í öryggisstefnu stofnana sem 

koma að málefnum barna sem búa við heimilisofbeldi. 

 Sjá um að inngrip sé sniðið að þörfum hvers og eins barns 

og að það sé viðeigandi fyrir aldur og þroska þess.  

 Stuðla að samstafi milli mæðra og barna. 
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 Huga að óskum barna um að hafa samband við feður sína 

eða ekki. 

 Aðstoða gerendur (feður) við að sigrast á ofbeldishneigð 

sinni og koma á samstarfi milli feðra og barna sem stuðlar 

að bættum samskiptum þeirra á milli (Buckley o.fl., 2006). 

Í niðurstöðum Buckley o.fl. (2006) kom fram að börn sem alast upp við 

heimilisofbeldi hafa blendnar tilfinningar og skiptar skoðanir um samskipti 

við feður sína. Meðan sum börn eru mæðrum sínum reið fyrir að búa áfram 

með feðrum þeirra, þá verða sum leið yfir aðskilnaði við föður og kenna 

mæðrum sínum um skilnaðinn. Í öðrum tilfellum hafa börn áhyggjur af því 

hvernig feðrum þeirra muni líða og hvernig þeir eiga að komast af eftir 

skilnaðinn. Sum börnin voru áhugasöm um að hitta feður sína og viðhalda 

sambandi við þá meðan önnur voru full angistar og ótta við að þurfa að 

hitta feður sína og eiga í samskiptum við þá. Einn af eldri unglingunum í 

rannsókninni benti á það að honum fyndist að það ætti alveg að fara eftir 

geðþótta barnanna hvort að þau vildu hitta feðurna. Honum fannst að ekki 

ætti að neyða neinn til þess að hitta feður sína, með slíkri þvingun náist ekki 

fram gott samband milli einstaklingana. Þrátt fyrir þetta þá má ekki gleyma 

mikilvægi þess að börn eigi samband við foreldra sína. Einn fagaðili í 

rannsókninni benti á mikilvægi þess að vinna að sambandi barna og feðra. 

Foreldrar eru alltaf foreldrar barna sinna og því má ekki gleyma (Buckley 

o.fl., 2006).  

Allnokkrir viðmælendur í rannsókn Buckley o.fl. (2006) töldu sig vanta 

stað þar sem þeir gætu talað um það sem þeir væru að ganga í gegnum og 

hitt aðra sem væru í svipuðum aðstæðum. Slíkt myndi hjálpa þeim að skilja 

að þeir væru ekki einir um að búa við slíkar aðstæður. Með þessum hætti 

lýstu sumir viðmælendurnir því að gaman gæti verið að hitta krakka úr 

svipuðum aðstæðum og líða þá ekki eins og brennimerktur fyrir það.  

Rannsókn Buckley o.fl. (2006) leiddi einnig í ljós að þörfum barna væri á 

margan hátt betur sinnt ef þörfum mæðra þeirra væru vel sinnt. Margar 

mæðranna sem voru þolendur  heimilisofbeldis þorðu ekki að leita sér 

aðstoðar af ótta við að börnin þeirra yrðu tekin af þeim og sett í fóstur og 

að auka þyrfti skilning mæðra á áhrifum heimilisofbeldis á börn þeirra 

(Buckley o.fl., 2006).  
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Líkt og komið hefur fram í mörgum rannsóknum hefur heimilisofbeldi oftast 

neikvæð áhrif á skólavirkni barna. Þrátt fyrir það getur skólinn í mörgum 

tilvikum verið öruggt athvarf. Í niðurstöðum rannsóknar Buckley o.fl. (2006) 

kom fram að börn sem voru þolendur ofbeldis og foreldrum þeirra fannst 

að kennarar barnanna þyrftu að fá að vita um aðstæður þeirra. Kennararnir 

gætu þá sýnt börnunum sem búa við heimilisofbeldi betri skilning t.d. þegar 

þau ná ekki að vinna og skila heimavinnunni sinni. Kennarar þurfa að fá 

meiri sérhæfða þjálfun til þess að skilja hin margvíslegu áhrif 

heimilisofbeldis á hegðun barna, tilfinningar þeirra, getu til að læra o.fl. til 

þess að geta veit þeim betri stuðning og kynnt þeim þá þjónustu sem 

stendur  til boða (Buckley o.fl., 2006).  

 

Afskipti í skólum af börnum sem búa við heimilisofbeldi. 

 Buckley o.fl. (2006) telja góða leið til að hefja þennan þátt 

vera með því að velja tvo skóla til prufu, helst sinn á hvoru 

skólastiginu. Þessir skólar ættu þá t.d að hafa yngri barna 

kennslu og hinn kennslu á eldra stigi. Kennarar og aðrir 

lykilstarfsmenn ættu að fá viðeigandi þjálfun sem miðar að 

aukinni vitund um vandamálið. Kennararnir ættu þá að geta 

vísað vandamálinu til viðeigandi stofnunar og bregðast við 

með að þjálfa starfsfólk skólans í réttum viðbrögð (Buckley 

o.fl., 2006). Jafnframt þarf að tengja saman skólana og 

hverfismiðstöðvar með gagnkvæmum skráningum á 

heimilisofbeldi sem tilkynnt er til þeirra. Miðstöðvarnar eiga 

að sjá um hag barna og bregðast við tilkynningum um 

heimilisofbeldi og vísa þeim í réttan farveg (Buckley o.fl., 

2006).  

 

Lögfræðilegt hlutverk lögboðinna aðila sem eiga að sinan börnum sem 

búa við heimilisofbeldi 

 Safna upplýsingum um skort á þjónustu og koma þeim 

áleiðis til lögboðinna aðila ásamt beiðnum um lausnir. 

Stjórnvöld ættu að vera vel upplýst um nauðsynlega 

þjónustu fyrir bæði mæður og börn sem upplifa 

heimilisofbeldi. Staðreyndin er sú að yfirleitt er eingöngu 

einblínt á þjónustu fyrir konur (Buckley o.fl., 2006).  
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Eins og sjá má af aðgerðaráætlun Buckley o.fl. (2006) eru ýmsar leiðir færar 

til að vinna með og draga úr heimilisofbeldi. Sumar þeirra eru notaðar á 

Íslandi eins og fram hefur komið, nánar er fjallað um aðrar leiðir hér á eftir. 

6.5.1 Íslenskir stuðningsaðilar fyrir þolendur heimilisofbeldis 

Hér á landi er ýmsa þjónustu að fá fyrir fólk sem hefur orðið fyrir ofbeldi 

með einum eða öðrum hætti. Kvennaathvarfið er eitt þeirra en það er 

heimili fyrir konur og börn þeirra. Þangað koma konur, sumar einar og aðrar 

með börn í skjól frá heimilisofbeldi. Konurnar geta haft samband símleiðis 

og fengið stuðning án þess að til dvalar komi. Kvennaathvarfið býður upp á 

sjálfshjálparhópa þar sem konur sem eru þolendur heimilisofbeldis hittast 

reglulega undir handleiðslu starfskonu athvarfsins (Lovísa Lilliendahl, 2013). 

Drekaslóð er þjónustumiðstöð sem þolendur kynferðisofbeldis af báðum 

kynjum geta  leitað til. Auk þess tekur Drekaslóð á móti fólki sem lagt hefur 

verið  í einelti, vanrækt í æsku, er fatlað, heyrnaskert eða er nákomið þeim 

sem hefur þolað ofbeldi. Þar er boðið upp á fjölþætta þjónustu til dæmis 

hópastarf, einstaklingsviðtöl og ýmsa fræðslu (Lovísa Lilliendahl, 2013). 

Stígamót er þjónusta fyrir konur og ungmenni sem hafa náð átján ára 

aldri og hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Einnig geta aðstandendur 

brotaþola leitað til þjónustunnar. Í Stígamótum er boðið upp á ráðgjöf, 

stuðning og hópastarf. Eftir þörfum bendir Stígamót skjólstæðingum sínum 

einnig á aðra sérfræðiþjónustu, má þar nefna hjúkrunarfræðinga, lækna, 

félagsráðgjafa, og lögfræðinga (Lovísa Lilliendahl, 2013). 
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7  Seigla 

Ýmsir fræðimenn til dæmis Masten og Gewirtz (2006) og Pizzolongo og 

Hunter (2011) hafa beint sjónum sínum að börnum sem hefur tekist að 

byggja upp lífsgæði þrátt fyrir erfiða reynslu í bernsku. Í þessum kafla er 

fjallað um seiglu og mikilvægi hennar fyrir börn sem búa við heimilisofbeldi. 

Lýst er einkennum barna sem ráða yfir nægilegri seiglu til að styrkjast við 

erfiðleika eins og ofbeldi og harðneskju. 

Mannfólkið hefur frá fornu fari heillast af sögum af þrautseigu fólki sem 

sigrast hefur á hinum  ótrúlegustu raunum. Rannsóknir á seiglu eða 

þrautseigju hófust á sjöunda áratug síðustu aldar. Masten og Gewirtz (2006) 

telja að á bernskuárunum þróist undirstaða ýmissa hæfileika sem snúa að 

verndun sjálfsins hjá mannfólki. Sum börn þróa með sér seiglu að eigin 

frumkvæði en önnur þurfa aðstoð við það. Þróun seiglu á unga aldri er 

mikilvæg því hún er ein af undirstöðum þess að geta staðið traustum fótum 

til framtíðar (Masten og Gewirtz, 2006). 

Masten (2012) telur seiglu vera veigamikinn þátt í velferð einstaklinga og 

veltir upp þeirri spurningu hvað skýri það að sum börn verða að 

áreiðanlegum fullorðnum einstaklingum þrátt fyrir það að hafa alist upp í 

áhættusömu umhverfi, sem skaðar önnur börn eða umhverfi þar sem 

ofbeldi tíðkast, fátækt er mikil, fjölskyldur sundraðar og mismunun ríkir 

(Masten, 2012). Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir (2007) 

benda einnig á að sum börn þrói með sér seiglu til að komast í gegnum 

erfiðleika án langvarandi skaða. Seigla felur í sér hæfni til að takast á við 

erfiðleikana þó á móti blási. Vitneskja um hvað einkenni börn sem búa yfir 

seiglu til að takast á við erfiða reynslu getur gagnast til að veita þolendum 

ofbeldis aðstoð við að þroskast á heilbrigðan hátt (Guðrún Kristinsdóttir og 

Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007).  

Pizzolongo og Hunter ( 2011) telja að börn sem búa við ofbeldi geti 

þróað með sér seiglu ef þeim berst utanaðkomandi stuðningur t.d. frá 

kennurum, ættingjum eða nágrönum. Að öllu jöfnu þurfa eftirfarandi atriði 

að vera til staðar til þess að börn þrói með sér seiglu: 

 Góð umönnun. 

 Tækifæri til að þróa og viðhalda samböndum. 

 Fullnægjandi næring. 

 Stuðningur frá fjölskyldum, kennurum og samfélaginu (Pizzolongo 

og Hunter, 2011). 
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Masten (2000) útskýrir seiglu þannig að einstaklingar sem frá unga aldri hafi 

skortir ofangreint en hafi eigi að síður náð árangri í að fara eftir reglum (t.d. 

skólareglum), útskrifast úr skóla, hafið störf, farið eftir lögum, eignast vini, 

eiga í rómantískum samböndum og gefa af sér til samfélagsins þrátt fyrir 

hindranir eða áföll, búi yfir seiglu sem hefur gert þeim kleift að vaxa og 

dafna við erfiðleika sem alla jafnan brýtur aðra einstaklinga niður (Masten, 

2000). 

Cloitre, Morin og Linares (2004) telja að börn sem búa yfir seiglu sýni af 

sér eftirfarandi eigineika og skapgerðar einkenni: 

 Þrautseigju – barnið vinnur að lausn þar til hún fæst, þrátt fyrir það 

að hafa mistekist við fyrstu tilraunir. 

 Markmið – barnið setur sér markmið sem eru því mikilvæg og 

leggur mikið á sig við að uppfylla þau. 

 Aðlögunarhæfni – barnið er sátt við breytingar og trúir því að það sé 

hægt að sjá hlutina í mismunandi ljósi. 

 Bjartsýni – barnið er áhugasamt, glatt og fullvist um að framtíðin 

beri eitthvað gott í skauti sér. 

 Vilji til þess að nálgast viðburði – barnið á auðvelt með að koma á 

nýja staði og nýtur þess að kynnast nýju fólki. Barnið getur komið á 

staði þar sem það hefur átt slæma upplifun. 

 Mikið sjálfsöryggi – barnið telur sig vera skemmtilegt, að það sé 

gaman að vera með því og það getur tekist á við verkefni sem valda 

streitu. 

 Greind – barnið kemur fram með snjallar lausnir á ófyrirséðum 

vandamálum eða getur séð líkindi með vandamáli sem það er að 

takast á við núna og vandamáls sem það hefur leyst áður. 

 Góð félagsfærni – barnið getur beðið um aðstoð þegar því vantar 

hana, eignast auðveldlega vini og heldur þeim, lendir ekki í rifrildum 

(Cloitre, Morin og Linares, 2004). 

Masten og Gewirtz (2006) benda á mikilvægi þess að til byggja upp 

seiglu hjá börnum sem búa við heimilisofbeldi er þeim sérstaklega 

mikilvægt að njóta verndar hjá ástríkum umsjónaraðilum, fá örvun og góða 

næringu auk tækifæra til þess að læra og uppgötva ánægjuna af því að 

tileinka sér nýja hæfileika (Masten og Gewirtz, 2006). 
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7.1 Samfélag og seigla    

Ungar (2008) skýrir frá því að ekki sé hægt að skilja seiglu til fullnustu með 

því að skoða hana eingöngu út frá einstaklingnum. Mikilvægt er að horfa til 

atriða sem hindra velferð barna og ungmenna og að setja stefnumarkandi 

reglugerðir sem hafa það að markmiði að aðstoða fjölskyldur sem búa við 

ofbeldi til að vinna betur saman við erfiðar aðstæður. Herrenkohl (2013) 

greinir frá því að stuðningsrík sambönd fullorðinna við börn, sterk tengsl og 

góður undirliggjandi stuðningur innan samfélagsins, séu liðir sem stuðla að 

því að börn komist betur í gegnum streituvaldandi aðstæður. Þegar börn 

upplifa streitu heima er mikilægt að þau geti ræktað heilbrigð sambönd við 

aðila utan heimilis (Herrenkohl T., 2013).   

Margir þekktir þættir stuðla að seiglu barna sem búa við heimilisofbeldi, 

til dæmis gott samband við móður eða aðra fullorðna einstaklinga. Buckley 

o.fl. (2006) komust að því í rannsókn sinni að eitt mikilvægasta atriðið væri 

aðgangur að fullorðnum lykilpersónum sem átta sig á því hvað er að gerast í 

lífi barnanna, hafa skilning á aðstæðunum og geta brugðist við á viðeigandi 

hátt (Buckley o.fl., 2006). Ungar (2008) greinir frá því hvernig ólík menning 

kallar á mismunandi úrræði. Sem dæmi má nefna að í vestrænum 

samfélögum er mikið lagt upp úr mikilvægi menntunar og börn hvött til að 

stunda nám sitt, sem líta má á sem  hvatningu til námsseiglu barna. Í 

fátækum samfélögum geta aðstæður verið með þeim hætti að skólinn er 

ekki álitin eins mikilvægur  og fremur lagt upp úr mikilvægi þess að börnin 

taki þátt í bústörfum og-eða öðrum  störfum. Slíkt ýtir þá fremur undir 

annars konar seiglu en námsseiglu. Ef samfélög skortir seiglu til að takast á 

við og uppfylla kröfur sem gerðar eru til að barnið geti uppfyllt þarfir sínar 

er það ekki barnið sem skortir seiglu heldur er ráðandi skortur í umhverfi 

barnsins (Ungar, 2008). 
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7.2 Að byggja upp seiglu hjá börnum sem búa við 
heimilisofbeldi 

Buckley og félagar (2006) benda á að seigla ráðist af ýmsum þáttum hjá 

börnum m.a. skapgerð og því umhverfi sem þau alast upp við og njóta 

stuðnings af. Hægt er að læra að tileinka sér ákveðnar aðferðir sem ýta 

undir seiglu. Til þess að börn geti byggt upp seiglu þurfa þau fullorðna 

manneskju sem kennir þeim að hugsa á jákvæðan hátt.  Það ýtir undir 

möguleika þeirra til að læra að takast á við vandamál og skapar þeim 

tækifæri til að byggja upp styrkleika sem stuðla að vellíðan. Börn sem hafa 

ekki aðgang að neinum traustum fullorðnum einstaklingi eiga erfiðara með 

að sigrast á mótlæti og byggja upp seiglu en þau börn sem búa við aðstæður 

sem ýta undir þróun seiglu (Buckley o.fl., 2006).  

 Moe o.fl. (2007) beindu sjónum sínum að fólki sem ólst upp við 

heimilisofbeldi en beitti ekki ofbeldi á fullorðinsárum. Í ljós komu ýmis atriði 

sem vernduðu og styrktu þessa einstaklinga í bernsku (Moe, Johnson og 

Wade, 2007). 

7.3 Nánasta umhverfi og seigla 

Í þessum kafla er fjallað um verndandi þætti sem taldir eru þurfa að vera til 

staðar í umhverfi barna sem búa við heimilisofbeldi til að gera þeim kleift að 

byggja upp seiglu.  

Graham og Benninger (1999) greina frá fimm eftirfarandi ástæðum þess 

að börn ná árangri og komast áfram þrátt fyrir erfiðar aðstæður. 

 Aðgangur að öruggri, andlega sterkri og heilbrigðri fullorðinni 

manneskju sem lætur sig barnið varða s.s. foreldri, kennari, ættingi 

og vinur. 

 Aðgangur að öruggum griðastað t.d. kennslustofu, kirkju, heimili 

vina, félagsmiðstöð o.fl. 

 Hæfni til þess að nota leik og iðju til þess að vinna úr tilfinningum 

sínum og aðlaga sig að reynslunni. 

 Hæfni og geta til þess að halda sig við heilbrigð áhugamál og 

verkefni. 

 Sjálfsbjargarviðleitni (Graham og Benninger, 1999). 
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Þessar niðurstöður Graham og Bennnger (1999) sýna líkt og niðurstöður 

Pizzolongo og Hunter (2011) að aðgangur að heilbrigðri fullorðinni 

fyrirmynd er börnum nauðsynleg þar sem hún getur ýtt undir jákvæða 

uppbyggjandi hegðun. Manneskja sem þessi þarf að búa yfir jákvæðu 

hugarfari og tekur tillit til þess að munur er á milli einstaklinga, ásamt því að 

vera hvetjandi og uppbyggjandi. Stundum atvikast hlutirnir svo að kennarar, 

ættingjar, vinir eða aðrir gegna þessu hlutverki þegar foreldrar bregðast 

börnum sínum eða eru ófærir um að hlúa að þeim. Öruggur griðastaður eða 

athvarf er staður þar sem ríkir röð og regla. Umhverfið er friðsælt og hægt 

að fá ró og næði auk þess sem viðmótið á staðnum er á þann hátt að það er 

í lagi að gera mistök (Graham og Benninger, 1999; Pizzolongo og Hunter, 

2011) 

7.4 Seigla og verndandi þættir  

Werner og Smith (2001) rannsökuðu seiglu í lífi fólks sem fætt var árið1955 

á Kaui á Hawai í þrjá áratugi. Fylgst var með einstaklingunum þegar þeir 

náðu eftirfarandi aldri, 1, 2, 10, 17/18, 31/32 og 40 ára. Farið var yfir líf 

þátttakenda og rannsakað hvað hafði gerst frá því síðast. Farið var yfir öll 

helstu atriði sem hafði drifið á daga þeirra heimafyrir, í nánustu fjölskyldu, 

skóla o.s.frv. og rýnt í alla þætti sem gætu haft neikvæð eða jákvæð áhrif á 

einstaklingana. Eftir því sem leið á rannsóknina fóru rannsakendur að beina 

sjónum sínum í meira mæli að börnum sem bjuggu við og upplifðu mikla 

áhættuþætti. Einn þriðji af þátttakendum komu úr fjölskyldum sem áttu við 

erfiðleika að stríða eins og t.d. geðræn vandamál eða önnur sem ollu því að 

þessir þátttakendur voru tilgreindir sem sérstakur áhættuhópur. Einnig voru 

ýmsir líffræðilegir þættir líkt og erfiðleikar við fæðingu þeirra einkennandi 

fyrir þennan hóp. Af þessum áhættuhópi óx einn þriðji hluti þátttakanda úr 

grasi og urðu  hæfir, sjálfsöruggir og umhyggjusamir foreldrar þegar þeir 

urðu fullorðnir. Rannsóknaraðilar fóru þá sérstaklega að skoða verndandi 

þætti sem ýttu undir seiglu og gerðu þeim kleift að verða hæfir, öruggir og 

umhyggjusamir fullorðnir einstaklingar (Werner, E. E. og Smith, R. S., 2001).  

Þeir þátttakendur  sem döfnuðu vel áttu það sameiginlegt að hafa tengst 

að minnsta kosti einum aðila í bernsku sem hugsaði um þá og veitti þeim 

næga og jákvæða athygli. Þeir áttu það einnig sameiginlegt að hafa notið 

góðs stuðnings annað hvort frá fjölskyldumeðlimum eða fólki utan 

fjölskyldunnar. Með stuðningi þessara aðila náðu einstaklingarnir að auka 

styrkleika og virkni sína til þess að takast á við erfiða og streitufulla atburði 

eða aðstæður sem urðu á vegi þeirra auk þess að opna fyrir þeim ýmis ný 

tækifæri. Eftir því sem einstaklingarnir gátu sótt sér tilfinningalegan 
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stuðning frá fleiri stöðum í bernsku tókst þeim betur að byggja upp seiglu 

(Werners og Smith, 2001). 

Þau börn sem náðu að þróa með sér seiglu meðan á rannsókninni stóð 

höfðu öll myndað náin tengsl við að minnsta kosti einn fullorðin aðila á 

fyrstu árum ævi sinnar. Þetta voru til dæmis ömmur, afar, eldri systkini eða 

reglubundnir umönnunaraðilar sem voru börnunum jákvæð fyrirmynd. 

Börnin sem bjuggu yfir seiglu áttu auk þessa oftast nær að minnsta kosti 

einn náin aðila utan fjölskyldu sinnar sem veitti þeim tilfinningalegan 

stuðning, sérstaklega stelpurnar. Hér gat t.d. verið um að ræða nágranna, 

jafnaldra eða eldra fólk sem veitti þeim stuðning á erfiðum stundum. Mörg 

barnanna áttu uppáhalds kennara sem urðu að fyrirmyndum, vinum eða 

trúnaðaraðilum þeirra. Önnur börn nutu sérstaklega góðs af veru sinni í 

ýmsum félagstörfum, sérstaklega hópatengdum. Hjá enn öðrum gat þessi 

stuðningur komið frá prestum, fulltrúum æskulýðs- eða kirkjustarfs. Með 

aðstoð þessara aðila náðu börnin að öðlast trú á eigin getu og að líf þeirra 

hefði tilgang (Werners og Smith, 2001). 

Annað atriði sem gagnaöflun rannsóknarinnar leiddi í ljós var að börnin 

sem komu í viðtöl þegar þau voru  tveggja ára og sýndu af sér gleði, 

vingjarnleika,  sjálfsöryggi og félagslyndi voru líklegri til þess að standa betur 

í lífinu við 40 ára aldur en þau börn sem lýst var sem óöruggum, 

óttaslegnum og kvíðnum gagnvart samræðum við ókunnuga á sama aldri.. Í 

ljós kom að jákvæðari börnin stóðu sig einnig betur þegar kom að 

tungumálaþróun og hreyfifærni auk þess að vera færari um að bjarga sér 

sjálf. Mörg þeirra barna og unglinga sem komu af áhættuheimilum en náðu 

samt að komast vel í gegnum það þrátt fyrir mótlæti, yfirgáfu samfélagið 

sem þau komu frá og leituðu tækifæra annarsstaðar (Werner og Smith, 

2001).  

Í niðurstöðum Anderson og Bang (2012) kom fram að konur sem áttu 

mæður með geðræn vandamál voru í aukinni hættu fyrir því að þróa með 

sér ótta, hjálparleysi og streitu sem jafnvel fylgdi þeim fram að 

fullorðinsaldri. Anderson og Bang (2012) komust að því líkt og Werner og 

Smith (2001) að atriði sem vógu upp á móti takmarkaðri umönnun foreldra 

er að annar fullorðin aðili t.d. kennari, þjálfari, nákominn ættingi eða aðrir 

geti veitt börnunum stuðning. Utanaðkomandi aðili getur virkað sem 

verndandi þáttur í lífi barna sem glíma við erfiðleika á heimilum og með 

umhyggju sinni getur hann dregið úr skaðseminni sem fylgir því að upplifa 

heimilisofbeldi (Anderson. K.,M. og Bang. E., 2012).  
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Niðurstöður Graham og Benninger (1999), Werner og Smith ( 2001), Masten 

og Gewirtz (2006) og Pizzolongo og Hunter (2011) leiddu í ljós að 

félagslegur þroski, námsgeta, trú á eigin getu og tilfinningalegur stuðningur 

frá ættingjum og vinum hefur meiri heildræn áhrif á lífsferil viðkvæmra 

barna og unglinga en streituvaldandi atburðir eins og ofbeldi (Werner og 

Smith, 2001). Niðurstöður Anderson og Bang (2012) sýndu hliðstæða 

verndandi þætti sem byggðu upp seiglu hjá dætrum kvenna sem þjáðust af 

geðröskunum. 

Anderson og Bang (2002) benda  á mikilvægi þess að mæður séu 

útivinnandi en það bætir efnahag fjölskyldunnar sem skilar sér í auknu 

öryggi. Þessu til stuðnings benda þeir t.d. á að með þessu er fjölskyldunum 

frekar kleift að kaupa mat og fatnað. Útivinnandi mæður voru dætrum 

sínum auk þessa góðar fyrirmyndir og Anderson og Bang (2002) benda á 

mikilvægi þess að mæður sem búa við  heimilisofbeldi fái aðstoð til þess að 

finna sér störf þar sem slíkt hefur leitt til aukins sjálfræðis kvennanna 

(Anderson og Bang, 2012).  
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8  Niðurstöður og umræða  

Í þessum kafla verður spurningum ritgerðarinnar svarað út frá umfjöllun um 

skýrslur og skrif fræðimanna sem greint er frá í meginmáli ritgerðarinnar.  

 

Hvað veldur því að sum börn sem búa við heimilisofbeldi hafa seiglu til 

að komast í gegnum þá reynslu sem brýtur önnur börn niður?  

Rannsóknir sýna að verndandi þættir þurfa að vera til staðar í umhverfi 

barna sem lifa við ofbeldi. Helst ber að nefna aðgengi að heilbrigðri 

fullorðinni manneskju sem er börnunum góð fyrirmynd og getur ýtt undir 

jákvætt hugarfar barnsins með hvatningu og uppbyggjandi hegðun. 

Mikilvægt er að fullorðnir aðilar sem hafa afskipti af börnum sem búa við 

heimilisofbeldi grípi inn í aðstæður þeirra með viðeigandi aðstoð. Margir 

aðrir þættir stuðla að aukinni seiglu barna sem búa við heimilisofbeldi. Til 

dæmis virðast ýmsir persónulegir þættir tengdir skapgerð skipta máli. 

Bjartsýni og hæfni til þrautalausna virðast hafa mikið að segja fyrir börn sem 

eru að byggja upp seiglu en börn sem hafa ekki aðgang að fullorðinni 

fyrirmynd eiga erfiðara með að byggja upp seiglu.  

 

Hvernig birtist heimilisofbeldi?  

Niðurstöður erlendu og íslensku rannsóknanna sem eru til umfjöllunar í 

ritgerðinni benda til að börn sem upplifa heimilisofbeldi séu líklegri til að 

hafa brotna sjálfsmynd, eiga erfitt með að mynda félagsleg tengsl við 

jafnaldra, leiðast út í afbrot og neyslu áfengis og fíkniefna en börn sem ekki 

búa við heimilisofbeldi. Með því að hlusta á raddir barna sem hafa reynslu 

af heimilisofbeldi má afla mikilvægra upplýsinga sem geta nýst til að 

aðstoða önnur börn sem búa við heimilisofbeldi til að þróa með sér seiglu 

sem eykur líkurnar á velferð þeirra síðar í lífinu.  

Árlega eru 2000-4000 börn beitt ofbeldi eða búa við heimilisofbeldi á 

Íslandi. Heimilisofbeldi er ekki nýtilkomið fyrirbrigði  hér á landi en með 

vitundarvakningu í þjóðfélaginu hefur þetta málefni fengið meiri umfjöllun 

en á árum áður. Hvað varðar úrræði fyrir þolendur heimilisofbeldis má segja 

að staður fyrir konur og börn þeirra hafi verið fundin með tilkomu 

kvennaathvarfsins sem sett var á laggirnar árið 1982. Þar geta konur sem 

verða fyrir ofbeldi á heimilum sínum fengið aðstoð til lengri eða skemmri 

tíma.  
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Þegar heimilisofbeldi á sér stað getur verið um ýmsar birtingamyndir að 

ræða og því  mikilvægt að skilgreina það ofbeldi sem barnið verður fyrir eða 

vitni að. Það ofbeldi sem um ræðir er andlegt-, líkamlegt-, eða kynferðislegt 

ofbeldi. Þegar heimilisofbeldi á sér stað er það hugsað sem ferli sem leiðir til 

kúgandi yfirráða ofbeldismanns gegn þolandanum til að láta að vilja sínum. 

Börn sem beitt eru ofbeldi í bernsku eru líklegri til að beita sín eigin börn 

ofbeldi á fullorðinsárunum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ofbeldi getur 

fylgt einni kynslóð til annarrar. Þessar niðurstöður benda til enn frekari 

þarfar á forvörnum til að koma í veg fyrir að ein kynslóð taki við af annarri.  

 

Hvaða úrræði getur samfélagið byggt upp til að draga úr áhættuþáttum 

barna sem lifa við heimilisofbeldi? 

Á Íslandi eru lög til verndar börnum og ungmennum. Barnaverndar-

nefndir sjá um framkvæmd barnaverndarlaga en þær eru undir forystu 

Barnaverndarstofu. Þessar stofnanir koma helst að málum eftir að uppvíst 

er um ofbeldi á heimilum barn. Minna er aðgert til að draga úr 

áhættuþáttum en þó má nefna meðferðarúrræði fyrir karla sem beita 

ofbeldi og félagasamtök á borð við Samtök um kvennaathvarf og Stígamót. 

Niðurstöðurnar sýna að hér á landi eru ekki um formlegar forvarnir gegn 

heimilisofbeldi að ræða en sjúkrahús eiga að fylgja verkáætlunum og 

skimun. Byggja þarf upp margvíslega þjónustu fyrir börn sem búa við 

heimilisofbeldi. Það hvíla þungar skyldur á herðum kennara og annarra sem 

koma að málefnum barna og ungmenna. Algengt er að kennarar séu þeir 

sem hjálpa börnum sem búa við heimilisofbeldi að byggja upp seiglu. Til  að 

ráða við þessar skyldur þurfa kennarar að fá meiri sérhæfða þjálfun sem 

gerir þeim kleift að skilja áhrif heimilisofbeldis á hegðun barna og 

tilfinningar þeirra. Rannsóknir sýna að algengt er að fagfólk skorti vitund og 

þekkingu á líðan barna sem búa við heimilisofbeldi og bregðist því ekki alltaf 

rétt við.  

Foreldrar gera sér ekki alltaf grein fyrir því hvaða áhrif það hefur á börn 

að horfa upp á foreldra sína beita hvort annað ofbeldi og skaðsemina sem 

getur fylgt börnunum alveg fram á fullorðinsár. Því eru auknar forvarnir og 

þekking á málefninu leið til að auka líkurnar á því að foreldrar leiti sér 

aðstoðar hjá fagfólki. Samkvæmt þessum upplýsingum þarf að efla 

forvarnarstarf til að sporna fyrir því að börn þurfi að upplifa heimilisofbeldi 

og veita þeim viðeigandi aðstoð sem verða fyrir því. Heilbrigðiskerfið þarf 

að vera vel í stakk búið til að taka á móti þessum börnum og auka þekkingu 

starfsfólks á alvarleika málsins.  
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Með auknu eftirliti í mæðra- og ungbarnavernd er hægt að koma þolendum 

og ofbeldismönnum til aðstoðar og því fyrr sem það er gert því minni skaða 

verða börnin fyrir. Einnig þarf að vera markviss áætlun í beitingu úrlausna 

fyrir þau börn sem hafa orðið fyrir ofbeldi til að koma í veg fyrir frekari 

skaða og þá sérstaklega fyrir þau sem hafa búið við ofbeldi til lengri tíma. 

 

Hvaða atriði þurfa að vera til staðar til þess að barn sem býr við 

heimilisofbeldi geti þróað með sér seiglu?  

Þessari spurningu hefur verið svarað hér að ofan er þar helst að telja 

aðgengi að traustri fullorðinni manneskju sem hjálpar börnum að koma 

auga á möguleika til betra lífs og  gefa þeim tækifæri til að rækta með sér 

eiginleika eins og bjartsýni og hæfni í að beita þrautalausnum til að leysa 

vandamálin sem við þeim blasa.  

  



63 

 

 

  



64 

 

 

9  Lokaorð 

Við greiningu gagna komst höfundur að þeirri niðurstöðu að það er mikil 

þörf á einhvers konar þjónustumiðstöð fyrir börn sem verða fyrir ofbeldi á 

heimilum. Í þessari miðstöð eiga börnin að geta leitað til fagfólks sem 

tilheyra ekki þeirra nánasta umhverfi auk þess sem þau geta talað við önnur 

börn og ungmenni sem hafa t.d. orðið vitni að heimilisofbeldi eða búa við 

slíkt. Starfið þarf að vera markvisst að mati höfundar þar sem aðal markmið 

þess er að byggja upp þessa einstaklinga sem búa við ófullnægjandi 

uppeldisskilyrði. Starfið innan miðstöðvarinnar verður að miða að þörfum 

hvers og eins vegna þess að ekki er um einsleitan hóp að ræða þrátt fyrir að 

vanrækslan og ofbeldið sé af sama toga hjá þessum hópi barna.  

Baráttan um fræðslu og forvarnir gegn heimilisofbeldi þarf að halda 

áfram hvort sem um ræðir með nýjum úrræðum eða eflingu þeirra sem fyrir 

eru til staðar. Endurskoða þarf fræðslu og þjálfun fagfólks sem kemur og 

vinnur að réttindum og málefnum barna s.s. lögreglumanna, kennara og 

starfsmanna barnaverndar hér á landi. Þessar starfsstéttir ættu allar að 

vinna eftir sömu verklagsreglum með það að leiðarljósi að bæta líf barna 

sem búa við heimilisofbeldi.  

Það hefur verið höfundi lærdómsríkt að vinna að þessari ritgerð. Hann 

telur sig hafa öðlast frekari þekkingu á viðfansefninu og fengið aukinn 

skilning á því hversu mikilvægt það er að samfélagið í heild sinni taki á 

málefnum barna sem eiga um sárt að binda heima fyrir. Sú þekking og dýpri 

skilningur sem höfundur hefur öðlast við gerð ritgerðarinnar hefur verið 

uppbyggilegt ferli. Fyrir gerð ritgerðarinnar gat hann sett sig í spor barna 

sem verða vitni að heimilisofbeldi. Með aukinni þekkingu á fræðilegum 

skrifum á þessu málefni telur höfundur sig nú geta skoðað heim þessara 

barna betur og verið til staðar fyrir þau á faglegan hátt. Þarna úti eru börn 

sem þrá að búa á heimilum þar sem ríkir ást, öryggi, umburðarlyndi, virðing 

og vinátta. Það að vera barn sem lifir við óreglu og ofbeldi er erfiðara en 

marga grunar. Kennarar og aðrir sem umgangast börn geta betur komið til 

móts við þennan barnahóp með því að leita sér fræðslu og þjálfunar í að 

vera til staðar þegar börnin leita til þeirra. Höfundur er þeirrar skoðunar að 

hægt sé að nýta niðurstöður þeirra rannsókna sem hann hefur vitnað í. Þær 

geta verið leiðarljós forvarna, fræðslu, verklagsáætlana og vinnulags innan 

heilbrigðis-, mennta-, og tómstundageirans.  
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Með forvarnarstarfi er ekki einungis átt við forvarnir fyrir einhvern einn 

tiltekinn hóp, heldur fyrir alla, því að ofbeldismenn er að finna allstaðar í 

þjóðfélaginu. Það þarf að aðstoða börn sem eru að takast á við erfiðleika 

heima fyrir. Um leið og ofbeldismaðurinn lokar á eftir sér dyrum heimilisins, 

þá vitum við hin ekkert hvað gengur þar á. Með áframhaldandi þekkingar-

leit, rannsóknum, umræðum og forvörnum gerum við ofbeldismanninum 

erfiðara fyrir.    
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