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Útdráttur 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar var að gera grein fyrir eðli og umfangi líkamlegs 

ofbeldis gagnvart börnum af hendi foreldra og ofbeldis sem börn verða vitni að milli 

foreldra. Gerð var innihaldsgreining á helmingi allra tilkynninga sem bárust Barnavernd 

Reykjavíkur árið 2012 sem fólu í sér líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum af völdum 

foreldra annars vegar og ofbeldi sem börn urðu vitni að milli foreldra hins vegar. Helstu 

niðurstöður eru þær að börn eru í meiri hættu á að verða vitni að ofbeldi milli foreldra 

eftir því sem þau eru yngri. Gerendur í makaofbeldi voru í langflestum tilfellum karlkyns 

og í þriðjungi tilfella var gerandi af erlendum uppruna. Barnaverndaryfirvöld tilkynntu 

aldrei mál til lögreglu sem fólu í sér að barn hefði orðið vitni að ofbeldi milli foreldra.  

Fleiri tilkynningar bárust um líkamlegt ofbeldi gagnvart drengjum en stúlkum. Algengast 

var að tilkynningar fælu í sér að yngri börn væru beitt líkamlegu ofbeldi og voru börn af 

erlendum uppruna í mun meiri hættu á að vera beitt líkamlegu ofbeldi sem og börn með 

fötlun. Í flestum tilfellum var gerandinn kynfaðir barns og í tæplega helmingi tilfella var 

gerandinn af erlendum uppruna. Barnaverndaryfirvöld óskuðu eftir lögreglurannsókn í 

aðeins 14% tilfella, þegar tilkynningar fólu í sér líkamlegt ofbeldi gagnvart barni.  

 

 

 

 

Lykilorð: Barnaverndartilkynningar, líkamlegt ofbeldi, börn sem verða vitni að ofbeldi.   
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Abstract 

This study researches the nature and the scale of parental physical abuse suffered by 

children, as well as the effect of marital abuse. It analyses half of all incidents reported 

to the Child Protection Services (CPS) regarding children‘s physical abuse at the hand of 

parents on the one hand and the parental violence witnessed by the children on the 

other. According to the findings, the younger the children are, the greater risk of 

witnessing marital abuse. The subject of marital abuse were in most cases males and in 

a third of all reported incidents it was a male of foreign descent. Incidents where 

children witnessed marital abuse were never reported to the police by the CPS. 

There were more frequent reports on the physical abuse of boys than girls. It was most 

common that these reports described physical abuse of younger children, children of 

foreign descent and children with disabilities. In most cases the subject of the abuse 

was the biological father of the child and in almost half of all reported incidents the 

subject was of foreign descent. The CPS only reported incidents to the police in 14% of 

the cases where a child had suffered physical abuse.  

 

 

 

 

Keywords: Reports to the Child Protection Services (CPS), physical abuse, parental 

violence witnessed by children 
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Formáli 

Verkefni þetta er 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi til starfsréttinda við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Vinna við ritgerðina fór fram haustið 2013. 

Leiðbeinandi verkefnisins er doktor Freydís Jóna Freysteinsdóttir og færi ég henni bestu 

þakkir fyrir yfirlestur verkefnisins, hvatningu og góða leiðsögn. Steinunn Bergmann fær 
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1 Inngangur 

Misbrestur í aðbúnaði barna er alvarlegt vandamál sem á sér stað um allan heim. 

Misbrestur í aðbúnaði barna er oft falinn og er nauðsynlegt að beita sér gegn vandanum 

enda getur hann haft langtíma afleiðingar í för með sér (Butchart, Harvey, Mian og Fürniss, 

2006; Miller-Perrin og Perrin, 2007). Misbrestur í aðbúnaði barna skiptist í vanrækslu og 

ofbeldi. Ofbeldi skiptist í tilfinningalegt, líkamlegt og kynferðislegt (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, e.d.). Í þessu verkefni verður lögð áhersla á að greina frá líkamlegu ofbeldi 

sem börn eru beitt af hendi foreldra og ofbeldi sem börn verða vitni að milli foreldra. Barn 

er einstaklingur undir 18 ára aldri samkvæmt barnaverndarlögum nr. 80/2002. Þegar fjallað 

er um foreldra í þessu verkefni er átt við forsjáraðila barns eða aðila sem sinnir barni á 

heimili hvort sem um er að ræða líffræðilega foreldra barns eða aðra.  

Ofbeldi milli foreldra er oft kallað heimilisofbeldi eða makaofbeldi og hefur það 

verið skilgreint sem árás á líkama maka (Jouriles, Norwood, McDonald, Vincent og 

Mahoney, 1996). Hins vegar getur ofbeldi milli foreldra tekið á sig fleiri birtingarmyndir. 

Það getur verið tilfinningalegt, kynferðislegt og fjárhagslegt (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2006). Algengara er að þolandi makaofbeldis sé kona (Fusco og 

Fantuzzo, 2009) og verður fjallað um makaofbeldi út frá því. Rannsóknir hafa sýnt að 

sterk tengsl séu milli þess að barn sé vitni að ofbeldi milli foreldra og að barn sé beitt 

líkamlegu ofbeldi (Annerbäck, Wingren, Svedin og Gustafsson, 2010). Líkamlegt ofbeldi 

er þegar foreldri eða forsjáraðili meiðir barn viljandi (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.) og 

geta afleiðingar þess verið alvarlegar (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Börn sem beitt hafa verið líkamlegu ofbeldi og börn sem hafa orðið vitni að ofbeldi á 

heimili sínu upplifa oft svipaðar afleiðingar. Afleiðingar geta til að mynda komið fram í 

þunglyndi, lágu sjálfsáliti og hegðunarröskun (Chiodo, Leschied, Whitehead og Hurley, 2008; 

Miller-Perrin og Perrin, 2007; Örnólfur Thorlacius, 2011). Mikilvægt er að úrræðum sé beitt 

sem henta barni og foreldrum svo hægt sé að draga úr líkum á að barn verði ítrekað beitt 

ofbeldi eða verði vitni að ofbeldi heima við. Úrræði eins og fræðsla um uppeldisaðferðir, 

aðstoð við að minnka streituvalda og þjálfun í reiðistjórnun eru dæmi um úrræði sem dregið 

geta úr ofbeldi (Chiodo o.fl., 2008; Miller-Perrin og Perrin, 2007).  
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1.1 Tilgangur og markmið  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á eðli og umfang tilkynninga hjá Barnavernd 

Reykjavíkur sem fela í sér líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum og ofbeldi milli foreldra 

sem börn verða vitni að. Jafnframt er kannað hvaða úrræði standa til boða börnum sem 

beitt hafa verið líkamlegu ofbeldi eða hafa orðið vitni að ofbeldi milli foreldra sinna. 

Tilgangur rannsóknarinnar er jafnframt að vekja athygli fagfólks sem og almennings 

á hversu alvarlegt líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum er sem og það að verða vitni að 

ofbeldi milli foreldra. Einnig að vekja athygli á því hvaða afleiðingar slíkt ofbeldi getur 

haft í för með sér fyrir börn.  

1.2 Val á viðfangsefni  

Rannsakandi hefur lengi haft áhuga á barnavernd og tengdust flestar hugmyndir að 

viðfangsefni meistaraverkefnis börnum eða barnavernd. Til þess að fá fleiri hugmyndir fór 

rannsakandi á fund hjá Elísabetu Karlsdóttur hjá Rannsóknastofnun í barna- og fjölskyldu-

vernd sem benti á að hafa samband við Steinunni Bergmann hjá Barnaverndarstofu. Hjá 

Steinunni kom fram að til stæði að endurgera rannsókn hennar á tilkynningum um líkamlegt 

ofbeldi gagnvart börnum frá árinu 2010 og bera nýjar niðurstöður saman við fyrri 

niðurstöður. Steinunn óskaði eftir að fá aðstoð undirritaðrar við að innihaldsgreina 

tilkynningar hjá Barnavernd Reykjavíkur. Þar sem rannsakandi telur rannsóknarefnið 

mikilvægt og á sama tíma áhugavert var ákveðið að velja þetta viðfangsefni.  

1.3 Hagnýtt gildi rannsóknar  

Ekki hafði verið gerð hliðstæð rannsókn á Íslandi eftir að Steinunn Bergmann gerði sína 

rannsókn árið 2010. Var því mikilvægt að endurgera rannsóknina til þess að sjá hvort 

breytingar hefðu orðið á eðli og umfangi tilkynninga um líkamlegt ofbeldi gagnvart 

börnum frá árinu 2006. Áhugavert var að bera niðurstöður rannsakanda saman við 

niðurstöður Steinunnar til þess að sjá hver þróun hefur verið á tilkynningum um 

líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum og ofbeldi sem börn verða vitni að.  

Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst barnaverndarnefndum og öðrum sem vinna 

að málefnum barna. Þá geta niðurstöður orðið til bættrar þjónustu við börn sem beitt 

hafa verið ofbeldi eða hafa orðið vitni að ofbeldi. Mögulega gæti þessi rannsókn orðið til 

þess að vitundarvakning verði í íslensku samfélagi um algengi og alvarleika líkamlegs 

ofbeldis gagnvart börnum.  
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1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. Í þessum fyrsta kafla sem er inngangur er meðal 

annars greint frá tilgangi og markmiði rannsóknarinnar og vali á viðfangsefni. Í öðrum 

kafla er farið yfir réttindi barna, fjallað er um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar, 

greint frá misbresti í aðbúnaði barna og kenningum sem tengjast viðfangsefninu. Fjallað 

er um ofbeldi sem börn verða vitni að og afleiðingar þess. Einnig er greint frá líkamlegu 

ofbeldi, eðli þess, afleiðingum og úrræðum sem standa börnum til boða sem beitt hafa 

verið líkamlegu ofbeldi og/eða hafa orðið vitni að ofbeldi. Þriðji kafli fjallar um þá aðferð 

sem beitt var við gerð rannsóknarinnar þar sem greint er frá rannsóknarsniði, hvaða 

mælitæki voru notuð og hvernig framkvæmd fór fram. Þá er gerð grein fyrir 

siðferðilegum vandamálum. Í fjórða kafla eru niðurstöður settar fram þar sem 

rannsóknarspurningum er svarað. Umræða fer fram í fimmta kafla þar sem niðurstöður 

eru tengdar við fræðilega umfjöllum og greint frá veikleikum og styrkleikum 

rannsóknarinnar.  
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2 Fræðilegur hluti  

Í eftirfarandi kafla er fjallað um réttindi barna og fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. 

Greint er almennt frá misbresti í aðbúnaði barna og kenningum sem tengjast líkamlegu 

ofbeldi gagnvart börnum og ofbeldi sem börn verða vitni að. Að því loknu er fjallað um 

ofbeldi sem börn verða vitni að og líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum þar sem farið er 

yfir tíðni, einkenni og afleiðingar líkamlegs ofbeldis, áhættuþætti og úrræði.  

2.1 Réttindi barna 

Hér er fjallað um réttindi barna þar sem greint er frá þróun á réttindum barna, fjallað er 

um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og íslenska löggjöf sem snýr að barnavernd.  

2.1.1 Þróun á réttindum barna 

Þó svo að í dag sé mikil þekking á alvarleika ofbeldis gagnvart börnum var það ekki fyrr 

en árið 1962 sem ofbeldi gagnvart börnum var viðurkennt sem samfélagslegt vandamál 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). Dr. Henry Kempe og samstarfsmenn hans komu þá með 

greininguna um misþyrmda barnið (e. the battered child syndrome) en það notaði hann 

um börn sem höfðu alvarlega líkamlega áverka eftir líkamlegt ofbeldi (Gonzales-Ramos 

og Goldstein, 1989). Skilgreiningin var notuð til þess að útskýra sjúkdómseinkenni hjá 

börnum sem beitt höfðu verið alvarlegu líkamlegu ofbeldi af hendi foreldra eða 

forsjáraðila. Lögð var áhersla á að læknar skráðu niður öll tilvik ofbeldis gagnvart 

börnum og að það yrði tilkynnt til lögreglu eða barnaverndaryfirvalda. Áhersla var einnig 

lögð á að læknar berðust fyrir því að hagur barns væri hafður að leiðarljósi og allt væri 

gert til þess að ofbeldið endurtæki sig ekki. Var því talið mikilvægt að börn yrðu ekki 

send of snemma aftur á heimili þar sem þau höfðu verið beitt ofbeldi (Kempe, 

Silverman, Steele, Droegemueller og Silver, 1962). Vinna Kempe og félaga var mikilvægt 

skref í baráttunni við ofbeldi gagnvart börnum en með henni fóru læknar og aðrir 

sérfræðingar í málefnum barna að vinna saman að verndun barna. Fyrstu 

barnaverndarlög voru svo sett í Bandaríkjunum árið 1974 þar sem lögð var áhersla á að 

vernda börn fyrir ofbeldi (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  
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Fyrstu barnaverndarlögin hér á landi voru samþykkt árið 1939. Markmið þeirra var að 

koma í veg fyrir að börn byggju við fátækt og að börn fengju viðunandi uppeldi (Anni G. 

Haugen, 2004). Á árunum 1965- 1966 var gerð breyting á lögum um barnavernd og 

eftirlit með börnum var eflt. Til að mynda voru settar reglur um mál þar sem setja þurfti 

börn í fóstur (Þingskjal 393, 1956-1966). Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var 

fullgildur á Íslandi árið 1992 en með því var Ísland skuldbundið til þess að uppfylla 

ákvæði skilmálans. Barnasáttmálinn varð hluti af íslenskri löggjöf þann 20. febrúar 2013 

en þá var Barnasáttmálinn lögfestur. Barnasáttmálinn greinir frá grundvallarréttindum 

barna og er alþjóðleg viðurkenning á því að börn hafa réttindi sem sjálfstæðir 

einstaklingar, óháð réttindum fullorðinna. Sáttmálinn tryggir öllum börnum, 17 ára og 

yngri, vernd og umönnun. Samkvæmt samningnum eru börn sjálfstæðir einstaklingar 

sem eiga að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.-a). Samkvæmt 19. grein samningsins skulu aðildarríki vernda barn gegn 

hvers kyns líkamlegu og andlegu ofbeldi og gera ráðstafanir til að veita barni sem sætt 

hefur illri meðferð félagslega þjónustu (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.-b). 

2.1.2 Barnaverndarlög 

Hér á landi er ofbeldi gagnvart börnum þjóðfélagslegt mein sem mikilvægt er að sporna 

gegn. Fræðsla og forvarnir ýta undir meiri þekkingu á alvarleika ofbeldis gagnvart 

börnum sem dregið getur úr vandamálinu og hjálpað fólki að takast á við það. Þá er 

mikilvægt að almenningur og fagfólk tilkynni grun um ofbeldi gagnvart barni til 

barnaverndarnefnda til þess að hægt sé að aðstoða þau börn sem sem beitt eru ofbeldi 

(Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013).  

Á Íslandi er bann við ofbeldi gagnvart börnum en líkt og fram kemur í 1. gr. 

barnaverndarlaga er umönnunaraðila óheimilt með öllu að beita barn ofbeldi. Markmið 

barnaverndarlaganna er að börn sem búa við óviðunandi aðstæður fái þá aðstoð sem 

þau þurfa. Barnaverndarnefndir skulu samkvæmt lögunum starfa á vegum sveitafélaga. 

Hlutverk þeirra er meðal annars að hafa eftirlit með börnum og kanna aðbúnað og 

uppeldisskilyrði þeirra. Þá skulu þær beita þeim úrræðum sem best eiga við til þess að 

vernda börn. Þó svo að bannað sé með lögum að beita börn ofbeldi er sjaldgæft að slík 

mál séu kærð til lögreglu (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Árið 2009 

voru gerðar breytingar á barnaverndarlögum þar sem heimilt var að sekta eða fangelsa í 
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allt að þrjú ár þann sem beitir barn andlegum eða líkamlegum refsingum, ógnunum, 

hótunum eða sýnir aðra vanvirðandi háttsemi gagnvart barni.  

Svo hægt sé að hjálpa börnum sem beitt eru ofbeldi eða hafa orðið vitni að ofbeldi er 

mikilvægt að það sé tilkynnt til barnaverndarnefnda. Í barnaverndarlögum er skýrt kveðið á 

um að öllum þeim sem grunar að barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir 

ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi eða stofni heilsu sinni eða þroska í hættu skuli 

tilkynna það til barnaverndaryfirvalda. Á það einnig við um þá sem starfa með börnum eða 

unglingum og gengur þessi grein laga framar ákvæðum laga um þagnarskyldu.  

2.2 Misbrestur í aðbúnaði barna 

Þrátt fyrir að traust og öryggi ríki innan flestra fjölskyldna á misbrestur í aðbúnaði barna 

(e. child maltreatment) sér oftar stað innan fjölskyldunnar en í öðrum aðstæðum. 

Misbrestur í aðbúnaði barna er alþjóðlegur heilbrigðisvandi sem getur haft langtíma 

afleiðingar í för með sér. Misbrestur í aðbúnaði barna helst oft lengi falinn og er því 

mikilvægt að opna umræður um vandann svo hægt sé að beita sér gegn honum 

(Butchart o.fl., 2006; Miller-Perrin og Perrin, 2007). Samkvæmt Runyan, Wattam, Ikeda, 

Hassan, Ramiro (2002) er misbrestur í aðbúnaði barna skilgreindur sem slæm meðferð 

eða hegðun gagnvart barni sem getur valdið því skaða.  

Misbrestur á uppeldis- og umönnunarskilyrðum barna skiptist í vanrækslu og 

ofbeldi. Vanræksla er skortur á nauðsynlegri athöfn, sem eykur líkur á skaða á þroska 

barns. Vanræksla skiptist í líkamlega vanrækslu, vanrækslu varðandi umsjón og eftirlit, 

vanrækslu varðandi nám og tilfinningalega vanrækslu. Athöfn sem leiðir eða getur leitt 

til skaða á þroska barns flokkast undir ofbeldi. Ofbeldi skiptist í þrennt, tilfinningalegt 

ofbeldi, kynferðisofbeldi og líkamlegt ofbeldi (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.).  

Hér verður fyrst og fremst fjallað um þær tegundir sem eiga við í þessari rannsókn. 

Tilfinningalegt ofbeldi foreldra eða forsjáraðila gagnvart barni skiptist í fjóra undirflokka 

samkvæmt flokkunarkerfi sem notað er af barnaverndaryfirvöldum hér á landi. Í fyrsta 

lagi er það þegar gerðar eru óraunhæfar kröfur til barns miðað við aldur þess og þroska 

og í öðru lagi þegar barni eru sýndar viðvarandi neikvæðar tilfinningar og viðhorf. Í 

þriðja lagi er þegar barn er notað til þess að sinna sálrænum þörfum foreldris og barn 

ekki virt sem sjálfstæður einstaklingur og að lokum er það þegar barn er látið verða vitni 



20 

að ofbeldi milli foreldra (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.) en það er sá undirflokkur sem 

skoðaður verður í þessari rannsókn. Verður nánar vikið að þessu viðfangsefni síðar.   

Líkamlegt ofbeldi er þegar foreldri eða forsjáraðili meiðir barn viljandi og er því um 

að ræða athöfn sem getur valdið barni skaða (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.). Í verkefni 

þessu verður áhersla lögð á líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum og verður það því nánar 

skilgreint síðar. En fyrst verður vikið að kenningum.  

2.3 Kenningar 

Engin ein kenning getur útskýrt orsakir ofbeldis innan fjölskyldna (Barnett, Miller-Perrin 

og Perrin, 2011). Hér er lögð áhersla á að skoða kenningar sem leitast við að útskýra 

ofbeldi sem börn eru beitt eða hafa orðið vitni að milli foreldra eða forsjáraðila. Þær 

kenningar sem hér verða teknar fyrir eru: a) Vistfræðilíkan Belsky´s (e. ecological 

model), b) kenning um feðraveldi (e. patriarchy), c) skapraunar-árásarhneigðartilgáta (e. 

frustration- aggression hypothesis) og d) hindrunarkenning (e. deterrence theory).  

2.3.1 Vistfræðilíkan Belsky´s  

Líkt og fram kemur hjá Freydísi Jónu Freysteinsdóttur (2005) setti Belsky (1980) fram 

vistfræðilíkan þar sem hann skiptir áhættuþáttum misbrests í aðbúnaði barna niður í 

fjögur meginsvið. Fyrsta meginsvið líkansins samanstendur af einstaklingsþáttum barns 

og foreldra svo sem hegðun barns og uppeldisaðferðum foreldra. Á öðru sviði er komið 

inn á fjölskylduna og samskiptin sem eiga sér stað inni á heimilinu og á það bæði við um 

samskipti milli foreldra og milli foreldra og barns. Á þriðja sviði eru samfélagsþættir og 

sá stuðningur sem fjölskyldan fær til að mynda frá ættingjum eða frá ríki og 

sveitarfélagi. Á fjórða og síðasta sviði eru menningarlegir þættir svo sem viðhorf og gildi. 

Það til dæmis að talið sé eðlilegt að nota líkamlegar refsingar sem uppeldisaðferð getur 

aukið líkur á ofbeldi gagnvart börnum. Í sumum menningarheimum er viðurkennt að 

beita maka ofbeldi og nota líkamlegar refsingar sem uppeldisaðferð. Til að mynda telur 

þrír fjórðu Bandaríkjamanna nauðsynlegt að beita líkamlegum refsingum í uppeldi, til að 

mynda rassskellingum (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Líkamlegar refsingar eru hins 

vegar ekki viðurkenndar sem uppeldisaðferð hér á landi en samkvæmt rannsókn 

Sigrúnar Júlíusdóttur, Friðriks H. Jónssonar, Nönnu K. Sigurðardóttur og Sigurðar J. 
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Grétarssonar (1995) aðhyllast yfir 90% foreldra á Íslandi ekki líkamlegar refsingar á 

börnum.  

Á hverju sviði eru verndandi þættir sem draga úr líkum á misbresti í aðbúnaði barna 

sem og áhættuþættir sem auka líkur á misbresti í aðbúnaði barna. Þegar magn og 

umfang áhættuþátta verður meira en magn og umfang verndandi þátta á misbrestur í 

aðbúnaði barna sér stað samkvæmt líkani Belsky´s. Þættir innan meginsviða hafa áhrif 

hver á annan sem og þættir milli sviða. Til dæmis geta einstaklingsþættir eins og að hafa 

alist upp við slæmar aðstæður sem barn og félagslegir þættir líkt og atvinnumissir aukið 

líkur á að foreldri beiti barn sitt ofbeldi eða vanræki það. Hins vegar dregur úr áhættunni 

ef fjölskylduþættir eins og tilfinningalegur stuðningur frá maka og menningarþættir eins 

og að það tíðkist ekki að beita líkamlegum refsingum eru til staðar (Barnett o.fl. 2011; 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004, 2007).  

Áhættuþættir ofbeldis 

Þrátt fyrir að í flestum fjölskyldum ríki ást og umhyggja og börn upplifi sig örugg, á 

megnið af illri meðferð gegn börnum sér stað innan fjölskyldna. Í þeim málum þar sem 

foreldrar beita börn sín ofbeldi eru það í flestum tilfellum feður sem eru gerendur í 

kynferðisofbeldismálum á meðan mæður eru í flestum tilfellum gerendur í málum þar 

sem um ræðir vanrækslu eða líkamlegt ofbeldi. Ýmsar ástæður liggja að baki því að ill 

meðferð gegn börnum eigi sér oftast stað innan fjölskyldunnar. Ein af ástæðunum er að 

þegar samþykki ríkir í samfélaginu um að leyfilegt sé að beita börn sín hörku og 

líkamlegum refsingum aukast líkur á alvarlegu ofbeldi (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Yngri börn virðast vera í meiri hættu á að vera beitt líkamlegu ofbeldi en eftir því 

sem börn eldast minnka líkur á að barn verði fyrir líkamlegu ofbeldi af hendi foreldra 

sinna (United Nations, 2006; Miller-Perrin og Perrin, 2007). Drengir virðast vera í meiri 

hættu en stúlkur á að verða beittir líkamlegu ofbeldi af völdum foreldra (United Nations, 

2006). Er líklegra að líkamlegu ofbeldi sé beitt í fjölskyldum í lægri stéttum og virðast 

vera tengsl milli lægri tekna og auknum líkum á líkamlegu ofbeldi gagnvart börnum. Þá 

hafa rannsóknir sýnt að auknar líkur eru á að fötluð börn eða þroskaskert séu beitt 

líkamlegu ofbeldi (Miller-Perrin og Perrin, 2007; Svensson, Bornehag og Janson, 2011; 

United Nations, 2006). Gerð var rannsókn í Svíþjóð þar sem tilgangurinn var að sjá hvort 

sænsk börn á aldrinum 10, 12 og 15 ára, með langvinna sjúkdóma eða fatlanir, væru í 
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meiri hættu en heilbrigð börn að verða fyrir líkamlegu ofbeldi eða verða vitni að ofbeldi 

milli foreldra. Dæmi um sjúkdóma eða fatlanir hjá börnunum voru til að mynda 

athyglisbrestur með ofvirkni, sjónskerðing, heyrnarskerðing, talörðugleikar, geðræn 

vandamál, offita, astmi og flogaveiki. Voru líkurnar einnig skoðaðar út frá þáttum eins og 

kyni, fæðingarlandi, heimilisaðstæðum og efnahagslegri stöðu. Svarhlutfall var 91% en 

af 2771 nemendum svöruðu 2510 nemendur spurningakönnuninni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru þær að 12% barna sögðust hafa verið beitt líkamlegu ofbeldi. Í 

heildina voru 25% barna sem beitt höfðu verið líkamlegu ofbeldi með einn langvinnan 

sjúkdóm eða fötlun, 10% með tvo sjúkdóma eða fatlanir og 4% með þrjá eða fleiri. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að börn með langvinnan sjúkdóm eða fatlanir eru í 

mun meiri hættu á að vera beitt líkamlegu ofbeldi og jókst hættan eftir því sem barnið 

hafði fleiri fatlanir. Börn sem höfðu fæðst utan landamæra Svíþjóðar voru frekar í hættu 

á að vera beitt líkamlegu ofbeldi og var hlutfall barna sem beitt voru líkamlegu ofbeldi 

hæst meðal barna sem fæddust utan Svíþjóðar. Þá voru börn sem bjuggu við lágar tekjur 

og fátækt líklegri til að vera beitt líkamlegu ofbeldi (Svensson o.fl., 2011).  

Aðrir þættir sem ýtt geta undir að foreldrar beiti börn sín líkamlegu ofbeldi eru til að 

mynda reiði, lágt sjálfsmat, kvíði, þunglyndi, vímuefnanotkun, lítil reiðistjórnun og 

ofbeldi gegn öðrum fjölskyldumeðlimum. Fjölskylduerfiðleikar eru algengir hjá þeim sem 

beita ofbeldi og má þar nefna ágreining milli foreldra, saga foreldra um ofbeldi í æsku, 

neikvæð samskipti við fjölskyldumeðlimi og einangrun frá samfélaginu. Foreldrar sem 

beita börn sín ofbeldi eiga oft erfitt með foreldrahlutverkið og eru líklegri til að: a) hafa 

óraunhæfar kröfur til barna sinna, b) hafa þarfir barns ekki í fyrirrúmi, c) eiga erfitt með 

að leysa vandamál sem koma upp hjá barni og d) beita yfirþyrmandi uppeldisaðferðum 

(Butchart o.fl., 2006; Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Ofbeldi milli foreldra, félags- og efnahagslegt álag í fjölskyldu, veikur félagslegur 

stuðningur og langvarandi veikindi eða fötlun barns eru álagsþættir sem aukið geta líkur 

á að barn sé beitt líkamlegu ofbeldi af hendi foreldra. Eftir því sem áhættuþættirnir eru 

fleiri aukast líkur á ofbeldi (Annerbäck o.fl., 2010). Ungir foreldrar eru líklegri en þeir 

eldri að beita börn sín ofbeldi og eru mæður líklegri til að beita börn sín líkamlegu 

ofbeldi en feður. Í þeim tilfellum þar sem barn er beitt alvarlegu líkamlegu ofbeldi er 

líklegra að gerandi sé faðir barns en móðir. Sýndu rannsóknir að þegar börn voru beitt 
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ofbeldi af blóðforeldrum sínum voru þau frekar beitt ofbeldi af móður en þegar þau 

bjuggu hjá staðgenglum foreldra var það frekar stjúpfaðir sem beitti þau ofbeldi (Miller-

Perrin og Perrin, 2007).  

Jakupcevic og Ajdukovic (2011) gerðu rannsókn á áhættuþáttum líkamlegs ofbeldis 

gagnvart börnum af völdum foreldra með kvíða og þunglyndi eða áfallastreituröskun. 

Niðurstöður leiddu í ljós að foreldrar með kvíða og þunglyndi (e. mixed anxiety-

depressive) mældust mun líklegri en aðrir foreldrar til þess að beita börn sín líkamlegu 

ofbeldi. Feður með áfallastreituröskun beittu að meðaltali meiri hörku við börn sín en 

aðrir foreldrar og voru þeir líklegri en foreldrar með kvíða og þunglyndi til þess að beita 

börn sín líkamlegu ofbeldi. Tengsl virðast vera milli þess að vera beittur ofbeldi í æsku 

og að beita börn sín ofbeldi. Foreldrar sem beittu börn sín líkamlegu ofbeldi og voru 

með áfallastreituröskun, kvíða og þunglyndi höfðu frekar verið beittir ofbeldi í æsku en 

aðrir foreldrar. Sambandserfiðleikar foreldra geta aukið líkur á líkamlegu ofbeldi 

gagnvart börnum, en meiri vandamál virtust vera í makasamböndum foreldra sem 

beittu börn sín ofbeldi og voru auk þess með kvíða, þunglyndi og áfallastreitu en meðal 

annarra foreldra. 

Samheldni í fjölskyldu, sterk tengsl milli barns og foreldra og góðar uppeldisaðferðir 

eru þættir sem geta dregið úr líkum á líkamlegu ofbeldi gagnvart börnum. Þá getur 

þjóðfélagsleg samheldni einnig dregið úr líkamlegu ofbeldi þrátt fyrir að áhættuþættir 

séu til staðar (United Nations, 2006). 

2.3.2 Feðraveldi  

Samkvæmt kenningu um feðraveldi hafa karlar meiri réttindi og völd en konur í 

valdastiga þjóðfélagsins (Barnett o.fl., 2011). Ofbeldi er oft beitt og réttlætt með því að 

verið sé að halda aga og reglum uppi. Enn í dag er sumstaðar leyfilegt fyrir karla að beita 

konur sínar og börn ofbeldi án þess að við því séu nokkur viðurlög (Hague og Malos, 

2005). Í sinni öfgafyllstu mynd má segja að feðraveldi gefi karlmönnum leyfi til þess að 

stjórna konum og börnum. Víða um heim hafa karlmenn völd til þess að beita konur og 

börn ofbeldi, halda þeim nauðugum og jafnvel drepa án þess að vera refsað fyrir 

(Barnett o.fl., 2011).  

Sylvia Walby setti fram kenningu um feðraveldi og kallaði það kynjakerfi. Þar 

skilgreindi hún kynjakerfi sem félagslegt yfirráðakerfi þar sem konur eru óæðra kynið, 
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karlmönnum í hag (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). Samkvæmt Walby (1990) er kynjakerfi 

á sex meginsviðum en þau svið eru: a) menning, b) ríki, c) atvinna, d) fjölskylda/heimili, 

e) kynverund og d) ofbeldi. Sviðin eru sjálfstæð þrátt fyrir að tengjast öll innbyrðis.  

Dæmi um kynjakerfi á svæði menningar eru til að mynda ákveðnar táknmyndir 

kvenímynda og karlímynda sem ríkja í samfélaginu. Áður fyrr tengdust táknmyndir 

kvenímynda móður- og húsmóðurhlutverkinu á meðan táknmynd karlmennskunnar 

tengdist fyrirvinnu. Táknmynd kvenímyndar er í dag kynferðislega aðlaðandi á meðan 

karlímyndin tengist hörkulegum yfirráðum karla. Dæmi um kynjakerfi á sviði atvinnu er 

til að mynda launa- og aðstöðumunur kynja sem er að stórum þætti afleiðing 

aðgreiningar í karla- og kvennastörf. Kvennastörf eru oft minna metin og lægri launuð 

en karlastörf (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). 

Þegar karlar eru orðnir mikill meirihluti gerenda í ofbeldismálum og konur meirihluti 

þolenda má segja að ofbeldi sé kynbundið. Engin ein skýring er á því hvaðan valdið 

kemur sem undirskipar konum og því er ekki til nein allsherjarlausn. Kynjakerfið liggur 

því í menningunni og þeim félagslegu athöfnum og samskiptum sem eiga sér stað. 

Athafnir og samskipti geta verið misjafnlega rótgróin í samfélaginu og sumstaðar eru 

þau lögbundin og formfest á meðan þau eru annars staðar óáþreifanleg eða jafnvel 

ósýnileg (Þorgerður Einarsdóttir, 2006). 

2.3.3 Skapraunar-árásarhneigðartilgátan 

Skapraunar-árásarhneigðartilgátan fjallar um samhengi milli skaprauna (e. frustration) 

og árásarhneigðar (e. aggression) en samkvæmt kenningunni getur skapraun hjá 

einstaklingum leitt til árásarhneigðar. Í þeim tilfellum þar sem ekki er hægt að leysa 

þann vanda sem olli skaprauninni getur árásarhneigð beinst að saklausum einstaklingum 

sem ekki tengjast ástæðu skapraunarinnar. Einstaklingur sem hefur verið skapraunað 

tekur þar af leiðandi ekki út árásarhneigð á þeim sem olli skaprauninni og getur því 

valdið vanlíðan hjá öðrum aðila eða jafnvel skaðað hann. Í raun getur einstaklingur tekið 

árásarhneigð út á hverjum sem er en líklegra er að hann taki hana út á einhverjum sem 

er honum nákominn. Í sumum tilfellum taka einstaklingar þó árásarhneigð út á sjálfum 

sér og valda sér líkamlegum skaða eða jafnvel taka sitt eigið líf (Dollard, Doob, Miller, 

Mowrer og Sears, 1974).  
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Dæmi út frá kenningunni er til að mynda einstaklingur sem upplifir skapraun vegna 

þess að kvartað er yfir frammistöðu hans á vinnustað. Ef hann hefur ekki haft tök á að 

leysa þann vanda getur hann látið reiði sína bitna á börnum sínum eða maka þegar 

komið er heim (Dollard o.fl., 1974).  

2.3.4 Hindrunarkenning 

Afbrigðileg hegðun líkt og ofbeldi er frekar talin eiga sér stað ef hún hefur ekki 

félagslegar eða lagalegar afleiðingar. Hindrunarkenningin er talin undirstaða 

réttarkerfisins en samkvæmt kenningunni dregur hræðsla við lagalegar afleiðingar úr 

andfélagslegri hegðun. Ástæða þess að ofbeldi í fjölskyldum er jafn algengt og það er, er 

talin vera að ofbeldi hafi nánast engar lagalegar afleiðingar fyrir gerandann. Má nánast 

segja að ofbeldi gegn fjölskyldumeðlimum sé hegðun sem borgi sig. Sjaldgæft er að 

gerandi sé handtekinn og er enn ólíklegra að lögsókn og fangelsisvist eigi sér stað. Til 

þess að draga úr andfélagslegri hegðun er því mikilvægt samkvæmt kenningunni, að 

herða á refsingum við andfélagslegri hegðun. Áhrif formlegra félagslegra þátta, til að 

mynda dómskerfis, geta því samkvæmt hindrunarkenningunni haft áhrif á líkur á að 

ofbeldi sé beitt (Barnett o.fl., 2011; Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

2.4 Ofbeldi sem börn verða vitni að á heimilum 

Hvort sem börn eru sjálf beitt ofbeldi eða búa við heimilisaðstæður þar sem ofbeldi er 

hluti af daglegu lífi þeirra, hefur ofbeldi mótandi áhrif á þau. Þar sem ofbeldi milli 

foreldra á sér stað litar það samskiptin á heimilinu og er líklegt til að bitna á börnunum. 

Á heimilum þar sem ofbeldi milli foreldra á sér stað verða börn oft vitni að ofbeldinu 

milli foreldra sinna, sjá ummerki og skynja andrúmsloftið (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

2.4.1 Tíðni þess að börn verði vitni að makaofbeldi 

 Alþjóðleg rannsókn á umfangi makaofbeldis sýndi fram á að um 275 milljónir barna 

verði vitni að ofbeldi gagnvart móður eða milli foreldra. Rannsóknin var unnin út frá 

tölulegum upplýsingum frá stjórnvöldum þeirra landa sem tóku þátt. Talið er að á hverju 

ári verði um 2000 börn á Íslandi vitni að ofbeldi milli foreldra en það gerir um 2,5% allra 

íslenskra barna (Örnólfur Thorlacius, 2011).   

Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2006) gerði rannsókn á barnaverndartilkynningum er 

varða ofbeldi milli foreldra þar sem innihaldsgreining var gerð á öllum tilkynningum sem 
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bárust barnaverndaryfirvöldum Reykjavíkur, Kópavogs og Hafnarfjarðar árið 2004. Af 

tilkynningunum öllum voru 39 tilkynningar sem fólu í sér að barn hafði orðið vitni að 

ofbeldi milli foreldra. Þessar 39 fjölskyldur sem tilkynnt var um áttu alls 69 börn og voru 

þau flest á aldrinum 0-5 ára, eða í 33 fjölskyldum. Móðir var í flestum tilfellum beitt 

ofbeldi af hendi maka, eða í 29 tilfellum en í 7 tilfellum var faðir eða stjúpfaðir beittur 

ofbeldi af hendi móður. Í þremur tilfellum höfðu foreldrar beitt hvort annað ofbeldi. Í 24 

tilfellum var barn eða börn heima þegar ofbeldið átti sér stað en þar af var vitað til þess 

að í 15 tilfellum voru börn vitni að atvikinu. Ein eða fleiri tilkynning hafði borist 

barnaverndaryfirvöldum um annars konar misbrest í uppeldi í 25 tilfellum. Auk þess að 

hafa orðið vitni að ofbeldi milli foreldra var í 15 tilfellum um vanrækslu að ræða, í 6 

tilfellum um líkamlegt ofbeldi og vanrækslu að ræða, í einu tilfelli hafði barn verið beitt 

kynferðisofbeldi og verið vanrækt og í tveimur tilfellum hafði barn orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi.  

Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds (2010) gerðu rannsókn á reynslu kvenna af 

ofbeldi. Gerð var símakönnun með 3000 manna slembiúrtaki úr þjóðskrá meðal 18 til 80 

ára kvenna og var svarhlutfall 68%. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að rúmlega 22% 

kvenna sem svöruðu höfðu verið beittar einhvers konar ofbeldi af hendi núverandi eða 

fyrrverandi maka frá 16 ára aldri. Ef þessar tölur eru skoðaðar í hlutfalli við fjölda kvenna 

á Íslandi má segja að þetta jafngildi að um 23-27 þúsund konur á Íslandi hafi verið 

beittar ofbeldi í makasambandi. Um 20% kvennanna höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi 

af hálfu maka og 6% höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Fram kom að 67% 

kvennanna sögðu makaofbeldi hafa farið fram á heimilinu eða við það. Hjá tæplega 75% 

kvennanna sem svöruðu bjuggu börn á heimilinu þegar síðasta ofbeldisatvik átti sér 

stað. Af þeim sögðust 24% halda að börn hefðu orðið vitni að síðasta ofbeldisatviki. Af 

þeim sem töldu að barn hefði orðið vitni að síðasta ofbeldisatviki sögðu 62% að atvikið 

hefði verið mjög alvarlegt. Virðist ofbeldið hafa verið alvarlegra þegar börn voru á 

heimili en þegar þau voru fjarstödd. Áhugavert er að sjá að þær konur sem beittar voru 

ofbeldi í nánum samböndum leituðu flestar ekki hjálpar til stofnana eða samtaka sem 

veita þjónustu til kvenna sem beittar hafa verið ofbeldi. Í tæplega 79% tilfella leituðu 

konur ekki til samtaka en 6,4% leituðu til Kvennaathvarfs, 3,9% til Stígamóta og 11% til 

annarra sem gátu veitt stuðning eða ráðgjöf, til að mynda til fjölskyldumeðlims. Einungis 

í 13% tilfella var ofbeldið tilkynnt til lögreglu.  
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Þegar hlutfall íslenskra kvenna sem beittar hafa verið ofbeldi í nánum samböndum 

er borið saman við hlutfall erlendis er það mjög sambærilegt á Íslandi og í Danmörku. 

Einungis munar einu prósentustigi en 21% íslenskra kvenna og 22% danskra kvenna 

höfðu verið beittar líkamlegu ofbeldi og í báðum löndunum höfðu 6% kvenna verið 

beittar kynferðislegu ofbeldi af hálfu maka. Í Danmörku töldu færri konur að börn hefðu 

orðið vitni að síðasta ofbeldisatviki, 20% á móti 24% íslenskra kvenna. Danskar konur 

virðast ekki vera mikið meðvitaðri en þær íslensku um mikilvægi þess að tilkynna ofbeldi 

sem þær verða fyrir af hendi núverandi maka til lögreglu. Íslenskar konur tilkynntu í 14% 

tilvika ofbeldistilvik af hendi fyrrverandi maka og núverandi maka í einungis 8% tilvikum. 

Í Danmörku höfðu konur tilkynnt núverandi maka í 13% tilvika og fyrrverandi maka í 

10% tilvika (sjá í Elísabet Karlsdóttir og Ásdís A. Arnalds, 2010).  

Algengt er að börn verði vitni að ofbeldi milli foreldra en í rannsókn Mossige og 

Stefansen (2007) kom í ljós að af 7033 einstaklingum á aldrinum 18-19 ára sögðust 7% 

að minnsta kosti einu sinni í æsku hafa orðið vitni að því þegar faðir eða stjúpfaðir beitti 

móður líkamlegu ofbeldi. Stanley, Miller, Foster og Thomson (2010) gerðu rannsókn á 

tilkynningum til barnaverndaryfirvalda um makaofbeldi á Bretlandi. Meðal annars voru 

skoðuð opinber gögn sem og viðbrögð lögreglu og barnaverndaryfirvalda. Niðurstöður 

sýndu að af þeim mikla fjölda tilkynninga til barnaverndaryfirvalda voru fáar tilkynningar 

kannaðar, eða aðeins 5%. Í flestum tilvikum var málum lokað með bréfi þar sem greint 

var frá úrræðum sem fjölskyldan gat nýtt sér. Þjónusta var nánast aðeins veitt í 

alvarlegustu tilfellunum og þar sem aðrar tilkynningar um sama barn höfðu borist 

barnaverndaryfirvöldum. 

Sterk tengsl virðast vera milli þess að búa á heimili þar sem foreldrar beita hvort 

annað ofbeldi og að barn sé beitt líkamlegu ofbeldi. Í rannsókn Annerbäck og félaga 

(2010) um líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum í Svíþjóð voru börn spurð um ofbeldi milli 

foreldra þeirra. Af þeim 8494 börnum sem rannsökuð voru sögðu 10,8% að ofbeldi hefði 

átt sér stað milli foreldra þeirra. Tengsl milli makaofbeldis og líkamlegs ofbeldis gagnvart 

börnum voru sterk en af þeim börnum sem sögðust búa á heimilum þar sem foreldrar 

beittu hvort annað ofbeldi sögðust 58% hafa verið slegin af foreldri einu sinni eða oftar. 

Í 55% tilfella var það faðirinn sem hafði beitt barn ofbeldi en í 45% tilfellum móðir. Eftir 

því sem tilfellin voru fleiri var líklegra að gerandinn væri faðirinn.  



28 

Niðurstöður rannsóknar Svensson og félaga (2011) sýndu einnig fram á tengsl milli 

makaofbeldis og líkamlegs ofbeldis gagnvart börnum en í niðurstöðum kom fram að af 2510 

börnum höfðu 7% orðið vitni að ofbeldi milli foreldra. Af þeim 302 börnum sem sögðust 

hafa verið beitt líkamlegu ofbeldi höfðu 25% þeirra einnig orðið vitni að makaofbeldi hjá 

foreldrum. Af heildarfjölda barna höfðu því 3% bæði orðið fyrir líkamlegu ofbeldi og orðið 

vitni að makaofbeldi. Börn sem höfðu orðið fyrir bæði líkamlegu ofbeldi og orðið vitni að 

makaofbeldi sögðust í meira mæli hafa orðið fyrir alvarlegu ofbeldi (30%) á meðan 15% 

barna sem höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi eingöngu sögðu ofbeldið hafa verið mjög 

alvarlegt. Niðurstöður sýndu að börn með fatlanir eða langvinna sjúkdóma eru í meiri hættu 

á að verða vitni að ofbeldi milli foreldra. Jukust líkurnar eftir því sem barn hafði fleiri 

sjúkdóma eða fatlanir. Börn sem ekki höfðu fæðst í Svíþjóð voru líklegri til verða vitni að 

ofbeldi milli foreldra. Þá voru börn sem bjuggu í lágtekjufjölskyldum líklegri til að vera beitt 

ofbeldi og verða vitni að ofbeldi. 

2.4.2 Einkenni og afleiðingar hjá börnum sem verða vitni að makaofbeldi 

Algengt er að börn sem búa á heimilum þar sem foreldrar beita hvort annað ofbeldi 

verði fyrir áhrifum þess. Niðurstöður rannsóknar Fusco og Fantuzzo (2009) á 

makaofbeldi sýndu að af 1581 máli voru börn á heimilinu í 43% tilvika. Um 60% 

barnanna bæði heyrðu og sáu ofbeldið en nánast öll þau börn (95%) fundu fyrir áhrifum 

ofbeldisins. Í 94% mála var móðirin þolandi ofbeldisins. 

Börn sem horft hafa upp á ofbeldi milli foreldra sinna geta upplifað mikla vanlíðan. 

Ofbeldi inni á heimili barns getur ýtt undir ofbeldisfulla hegðun hjá barni og orðið til 

þess að barn telji ofbeldi vera eðlilega hegðun. Einkenni barna sem búa við makaofbeldi 

geta til að mynda verið hræðsla við hættur, skortur á einbeitingu, hræðsla við svefn, 

áhugaleysi, einvera, afturför í kunnáttu, verkir í líkama, hræðsla við aðskilnað og 

sjálfsskaði (Baker, Jaffe, Ashbourne og Carter, 2002).  

Börn sem horft hafa upp á ofbeldi á heimili sínu sýna frekar andfélagslega hegðun og 

árásargirni en önnur börn. Algengara er að árásargirnin komi fram hjá drengjum en stúlkum 

og getur hún til að mynda komið fram í samskiptum við systkini og vini (Ingólfur V. Gíslason, 

2008). Börn sem hafa orðið vitni að ofbeldi eigi oft við tilfinningaleg vandamál að stríða líkt 

og dapurleika, þunglyndi, kvíða, angist, svefnleysi og lágt sjálfsálit (Ingólfur V Gíslason, 2008; 

Örnólfur Thorlacius, 2011). Þá er algengt að börn sem búa á ofbeldisheimilum eigi erfitt 
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með að treysta öðrum og upplifi einmanaleika og vanmáttartilfinningu. Börn sem hafa orðið 

vitni að ofbeldi sýna í sumum tilfellum einkenni áfallastreituröskunar. Þau eru oft seinni í 

þroska en jafnaldrar þeirra og er algengt að þau eiga erfitt með einbeitingu sem hefur slæm 

áhrif á skólagöngu þeirra. Að verða vitni að ofbeldi getur orðið til þess að börn eigi erfitt 

með að tengjast öðrum og skerðast því lífsgæði þeirra. Þá eru þau líklegri til þess að finnast 

ofbeldi vera hluti af mannlegum samskiptum og nota ofbeldi sem lausn á vandamálum 

(Ingólfur V. Gíslason, 2008).   

Í niðurstöðum Freydísar Jónu Freysteinsdóttur (2006) kom í ljós að börn sem bjuggu 

á heimilum þar sem ofbeldi milli foreldra átti sér stað, upplifðu ýmis vandkvæði og voru 

22 börn skráð með eitt upp í átta vandkvæði. Vandkvæði sem börn stríddu við voru til 

að mynda námsörðugleikar, kvíði, óyndi, athyglisbrestur og hegðunarvandkvæði. Í 

aðeins þriðjungi tilfella var veitt þjónusta í kjölfar tilkynningar um ofbeldi milli foreldra 

og í flestum tilfellum beindist þjónusta að foreldrum. Aðeins í þremur tilfellum fékk barn 

að njóta úrræðis. Í þeim tilfellum var um að ræða tímabundna vistun utan heimilis. 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir (2006) bendir á mikilvægi þróunar úrræðis fyrir þolendur 

makaofbeldis, bæði fyrir mæður sem beina þolendur og börn sem óbeina þolendur. 

Börn reyna í sumum tilfellum að grípa inn í ofbeldi milli foreldra og reyna að vernda 

móðurina með því að sækja nágranna, hringja á lögregluna eða jafnvel stíga á milli föður 

og móður þegar ofbeldisverknaðurinn á sér stað. Barn sem grípur inn í ofbeldi milli 

foreldra sinna er í aukinni hættu á að vera sjálft beitt ofbeldi (Øverlien, 2012). Börn sem 

búa á heimilum þar sem ofbeldi milli foreldra á sér stað eru þannig mun líklegri til þess 

að vera sjálf beitt líkamlegu ofbeldi (Baker o.fl., 2002; Örnólfur Thorlacius, 2011) en líkt 

og fram kemur hjá Fantuzzo og Mohr (1999) er talið að um 45-70% barna sem verða 

vitni að makaofbeldi séu einnig beitt líkamlegu ofbeldi.  

Niðurstöður rannsóknar Chiodo og félaga (2008) sýndu að þau börn sem urðu vitni 

að því þegar móðir þeirra var beitt ofbeldi af hálfu föður voru að meðaltali yngri en börn 

sem beitt voru líkamlegu ofbeldi. Einkenni barna sem verða vitni að ofbeldi milli foreldra 

eru svipuð og einkenni barna sem verða fyrir líkamlegu ofbeldi. Alvarlegustu einkennin 

koma oftast fram hjá börnum sem verða bæði fyrir líkamlegu ofbeldi og verða vitni að 

makaofbeldi. Það að verða vitni að makaofbeldi virðist ekki auka líkur á hegðunarvanda 

hjá börnum en hins vegar þegar börn hafa bæði verið beitt líkamlegu ofbeldi og orðið 
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vitni að makaofbeldi aukast líkur á hegðunarvanda. Á það einnig við um börn sem beitt 

hafa verið líkamlegu ofbeldi. Börn sem höfðu verið beitt líkamlegu ofbeldi voru líklegri 

en önnur börn til að hafa þurft að endurtaka bekk. Mun fleiri börn sem bæði höfðu 

orðið vitni að ofbeldi föður gegn móður og höfðu verið beitt líkamlegu ofbeldi höfðu 

fallið um bekk. Ekki voru tengsl á milli þess að vera einungis vitni að makaofbeldi og falla 

um bekk. Líkur á brottrekstri úr skóla jukust hjá börnum sem bæði höfðu verið beitt 

líkamlegu ofbeldi og orðið vitni að makaofbeldi. (Chiodo o.fl., 2008).   

Íslensk börn geta, líkt og önnur börn, orðið vitni að ofbeldi milli foreldra sinna og 

orðið fyrir afleiðingum af þeim völdum. Geir Gunnlaugsson, Álfgeir Logi Kristjánsson, 

Jónína Einarsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir (2011) rannsökuðu átök innan 

fjölskyldunnar. Af 3515 íslenskum börnum á aldrinum 14 og 15 ára höfðu 22% orðið 

vitni að alvarlegum orðaskiptum milli foreldra og höfðu 34% barnanna átt í hörðum 

deilum við foreldra sína. Alls höfðu 7% barnanna orðið vitni að líkamlegu ofbeldi heima 

við þar sem fullorðinn var annað hvort gerandi eða þolandi. Sögðust 6% barna sjálf hafa 

orðið fyrir líkamlegu ofbeldi þar sem gerandinn var foreldri. Algengt var að börn höfðu 

bæði orðið vitni að líkamlegu ofbeldi milli foreldra og verið beitt líkamlegu ofbeldi. 

Algengara var að þau börn sem höfðu horft upp á ofbeldi milli foreldra og verið 

þolendur líkamlegs ofbeldis ættu frekar foreldra í bágri fjárhagslegri stöðu og með lægri 

menntun. Svo virðist vera að eftir því sem ofbeldið er alvarlegra, því alvarlegri verða 

afleiðingarnar og á það bæði við börn sem beitt hafa verið líkamlegu ofbeldi og börn 

sem hafa verið vitni að makaofbeldi. Algengast var að börn upplifðu reiði, þunglyndi, 

kvíða og skerðingu á sjálfsöryggi. Afleiðingarnar voru þó mestar hjá börnum sem beitt 

höfðu verið líkamlegu ofbeldi af hálfu foreldra. 

2.5 Líkamlegt ofbeldi  

Ofbeldi gagnvart börnum hefur lengi verið til staðar og er vandamál um allan heim. 

Ofbeldi gagnvart börnum á sér stað burt séð frá menningu, fjárhag, menntun og trú en 

mismunandi er hvernig litið er á ofbeldi og er það í sumum menningarsamfélögum leyft 

og talið eðlilegur hluti af uppeldi barna (Hornor, 2005; Runyan o.fl., 2002). Líkamlegt 

ofbeldi er þegar einstaklingur beitir líkamlegu afli gagnvart öðrum (Ólöf Ásta Farestveit 

og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Runyan og félagar (2002) skilgreina líkamlegt ofbeldi 

gagnvart barni sem athöfn þar sem líkamlegu valdi er beitt af foreldri sem ollið getur 
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líkamlegum skaða á fórnarlambi. Samkvæmt Gonzales-Ramos og Goldstein (1989) er 

líkamlegt ofbeldi þegar foreldrar eða forsjáraðilar stofna líkamlegri og andlegri heilsu 

barns í hættu með því að leggja hendur á það. 

Líkamlegt ofbeldi er athöfn þar sem barn er meitt viljandi. Dæmi um líkamlegt ofbeldi 

sem beitt er á beinan hátt er til að mynda þegar sparkað er í barn, barn er slegið með flötum 

lófa, hlutum er hent í það eða það er kýlt með hnefa. Líkamlegt ofbeldi getur einnig verið 

þegar ungabarn er hrist eða barn brennt til að mynda með sígarettu eða heitu vatni. 

Líkamlegu ofbeldi getur einnig verið beitt á óbeinan hátt. Þar má nefna þegar barni er gefið 

hættulegt lyf án læknisráðs eða jafnvel eitur (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.). 

Þegar forsjáraðili beitir barn sitt viljandi ofbeldi sem getur leitt til áverka, á líkamlegt 

ofbeldi sér stað. Þó svo að erfitt geti reynst að greina hvort um óviljaverk hafi verið að 

ræða eða ekki er mikilvægt að komast að því hvort hafi verið um að ræða. Dæmi um 

meiðsli barns sem myndu teljast óviljandi eru þegar foreldri sem tekur í handlegg barns 

á sama tíma og hann skammar það. Barnið reynir að hlaupa í burtu og missir jafnvægi og 

dettur. Til þess að komast að því hvað gekk í raun og veru á er mikilvægt að athuga 

samræmi frásagnar barns og forsjáraðila um hvernig atvikið átti sér stað (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2003). 

2.5.1 Tíðni líkamlegs ofbeldis 

Líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum er falið vandamál sem erfitt getur verið að meta 

umfang á. Spurningakannanir eru oft notaðar til þess að greina tíðni ofbeldis en geta 

þær verið ómarktækar þar sem foreldrar greina ekki alltaf rétt frá hegðun sinni gagnvart 

börnum sínum. Þá eiga fullorðin fórnarlömb oft erfitt með að greina rétt frá ofbeldi sem 

þau urðu fyrir sem börn og börn eru oft hrædd við að segja rétt frá ofbeldi sem þau hafa 

verið beitt (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Tölur um tilkynningar til barnaverndarnefnda 

geta gefið mynd af umfangi líkamlegs ofbeldis gagnvart börnum en þó er mikilvægt að 

hafa það í huga að líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum er oft látið viðgangast án þess að 

það sé tilkynnt (Miller-Perrin og Perrin, 2007; Myers, Berliner, Briere, Hendrix, Jenny og 

Reid, 2002) Alþjóðlegar rannsóknir á ofbeldi gagnvart börnum geta einnig gefið góðar 

vísbendingar um tíðni ofbeldis gagnvart börnum, þó svo að erfitt geti verið að bera 

saman alþjóðlegar rannsóknir á ofbeldi gagnvart börnum, vegna ólíkra skilgreininga, 

skráninga og aðferðarfræði milli landa (Ghate, 2000).  



32 

Það að ofbeldi gagnvart börnum haldist falið má meðal annars rekja til þess að 

foreldrar sem beita börn sín ofbeldi leita sér sjaldan stuðnings. Þegar þörf er á að leita til 

læknis vegna alvarlegra áverka hjá barni er algengt að foreldrar viðurkenni ekki að 

líkamlegt ofbeldi hafi átt sér stað og komi með aðrar ástæður fyrir áverkum (Garðar 

Gíslason, Hjördís Þorgeirsdóttir og Ingólfur V. Gíslason, 1995). Aðrar ástæður fyrir því að 

ofbeldi gagnvart börnum getur verið falið eru til að mynda að börn hræðast það að 

tilkynna ofbeldi sem þau verða fyrir og foreldrar tilkynna ekki að maki eða annar 

fjölskyldumeðlimur beiti barn ofbeldi. Ofbeldi viðgengst frekar í samfélögum þar sem 

ofbeldi er viðurkennt og þar sem heiður fjölskyldu er tekinn fram yfir öryggi og vellíðan 

barna. Ofbeldi viðgengst síður þegar börn og foreldrar hafa öruggar leiðir til þess að 

tilkynna ofbeldi. Er því mikilvægt að traust ríki í garð þeirra sem vinna að málefnum 

barna, til að mynda lögreglu og félagsþjónustu (United Nations, 2006).  

Annerbäck og félagar (2010) gerðu rannsókn á 13, 15 og 17 ára sænskum börnum 

þar sem markmiðið var að skoða líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum af völdum foreldra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að af 8494 börnum sögðust 15,2% hafa verið slegin 

af foreldrum sínum eða forsjáraðilum og 6,4% sögðust hafa verið slegin oftar en einu 

sinni. Örlítið fleiri stúlkur höfðu verið slegnar af foreldrum eða forsjáraðilum eða 694 

stúlkur á móti 600 drengjum. Algengast var að ofbeldið væri af völdum líffræðilegs 

foreldris en 556 börn sögðust hafa verið beitt líkamlegu ofbeldi af fleiri en einum 

fjölskyldumeðlimi. Hlutfall kyns gerenda var nokkuð jafnt þó svo að í þeim tilfellum þar 

sem barn hafði oftar en einu sinni verið beitt ofbeldi hafi í fleiri tilfellum verið karlkyns 

gerandi. Aðeins 32% þeirra barna sem höfðu verið slegin höfðu sagt einhverjum 

fullorðnum frá því og meira en þriðjungur barnanna hafði ekki sagt neinum frá því.  

Árið 2011 var tilkynnt um 3,7 milljónir barna í Bandaríkjunum þar sem grunur var um 

misbrest í aðbúnaði barna. Af öllum tilkynningum var, í rúmlega 18% tilfella grunur talinn á 

rökum reistur og vörðuðu því viðurkenndar tilkynningar um ofbeldi og vanrækslu 676.569 

börn. Hlutfall tilkynninga vegna stúlkna og drengja var frekar jafnt en 51,5 % tilkynninga 

vörðuðu grun um misbrest í aðbúnaði stúlkna á móti 48,6% drengja. Flestar tilkynningar 

bárust vegna barna í aldursflokkunum 4-7 ára (23,8%) en fæstar tilkynningar voru vegna 

barna á aldrinum 16-17 ára (6,6%). Tilkynningar vörðuðu í 17,6% tilfellum líkamlegt ofbeldi 

gagnvart börnum. Gerandinn var í flestum tilfellum móðir barns (36,9%), faðir í 19% tilfella 
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og móðir og faðir í 18,9% tilfella. Yngri börn voru í meiri hættu á að vera beitt líkamlegu 

ofbeldi en flest börn sem beitt höfðu verið líkamlegu ofbeldi voru á aldrinum eins árs til átta 

ára. Mörg börn sem tilkynnt var um voru með fatlanir eða 11,2 % allra barna. Tæplega 29% 

barna bjuggu á heimilum þar sem áfengis- og/eða vímuefnamisnotkun foreldra átti sér stað 

(U.S. Department of Health & Human Services, 2011).  

Líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum hafði lítið verið rannsakað á Íslandi fyrr en Steinunn 

Bergmann (2010) gerði rannsókn á tilkynningum árið 2006 sem fólu í sér líkamlegt ofbeldi 

gagnvart börnum af völdum foreldra eða forsjáraðila. Niðurstöður Steinunnar sýndu að 329 

tilkynningar bárust 26 barnaverndarnefndum vegna barna 0-18 ára árið 2006. Tilkynningar 

um grun um líkamlegt ofbeldi voru 6% af heildarfjölda tilkynninga árið 2006 

(Barnaverndarstofa, 2008). Tilkynningarnar voru 189 og vörðuðu 156 börn, þar sem grunur 

lá um ofbeldi af hálfu foreldra eða forsjáraðila. Í flestum tilfellum beindist grunur um 

líkamlegt ofbeldi að kynföður (86) og kynmóður (66), því næst stjúpföður (29), stjúpmóður 

(4), fósturföður (2), afa (1) og ömmu (1). Flestar tilkynningar voru vegna barna á aldrinum 6-

10 ára, næstflestar voru tilkynningar vegna 11-14 ára barna, svo 0-5 ára barna en fæstar 

voru tilkynningar vegna barna á aldrinum 15-18 ára. Fleiri tilkynningar bárust 

barnaverndarnefndum vegna gruns um ofbeldi gagnvart drengjum (53%) en stúlkum (47%). 

Tilkynningar sem vörðuðu grun um að börn af erlendum uppruna væru beitt líkamlegu 

ofbeldi voru 58 eða 31% en hlutfall barna af erlendum uppruna á Íslandi var 11% á þeim 

tíma (Steinunn Bergmann, 2010). Í dag er hlutfall einstaklinga af erlendum uppruna 8% af 

heildarmannfjölda á Íslandi (Hagstofa Íslands, 2012).  

Árið 2007 voru tilkynningar um líkamlegt ofbeldi hlutfallslega færri en árið áður og 

voru þær 462 talsins eða 5,5% af öllum tilkynningum. Árið 2008 voru tilkynningar um 

líkamlegt ofbeldi 480 talsins eða 5,8% af heildarfjölda tilkynninga og árið 2009 fjölgaði 

tilkynningum um líkamlegt ofbeldi, en þá voru þær 5,7% allra tilkynninga eða 534. 

Tilkynningum um líkamlegt ofbeldi fækkaði lítillega árið 2010 og 2011 en árið 2010 voru 

þær 523 og 5,6% allra tilkynninga og árið 2011 voru þær 5,2% tilkynninga eða alls 454. 

Öll árin var oftar tilkynnt um líkamlegt ofbeldi gagnvart drengjum en stúlkum. Árið 2008 

var fyrst spurt um þjóðerni barna en þá er átt við börn sem hafa annað móðurmál en 

íslensku og/eða eiga að minnsta kosti annað foreldri af erlendum uppruna. Hlutfall 
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tilkynninga til barnaverndarnefnda vegna barna af erlendum uppruna var 7,8% allra 

tilkynninga árið 2008, 8,4% árið 2009 og 12,8% árið 2010 (Barnaverndarstofa, 2008).  

2.5.2 Einkenni og afleiðingar 

Til þess að hægt sé að grípa inn í og aðstoða börn sem verða fyrir líkamlegu ofbeldi er 

nauðsynlegt að vita umfang vandans, orsök og afleiðingar. Líkamlegt ofbeldi gagnvart 

börnum er orsakavaldur ýmissa persónulegra og félagslegra vandamála sem hægt er að 

draga úr með því að stöðva ofbeldið. Einstaklingar sem verða fyrir líkamlegu ofbeldi sem 

börn eru líklegri en aðrir til þess að þjást af sálrænum kvillum, leiðast út í afbrot, vera undir 

fátæktarmörkum á fullorðinsárum og eru einnig líklegri til þess að beita börn sín og maka 

ofbeldi (sjá í Miller-Perrin og Perrin, 2007). Afleiðingar ofbeldis á börn geta verið misjafnar 

meðal barna og þar hafa eftirfarandi þættir meðal annars áhrif: a) aldur barns, b) kyn, c) 

persónuleiki, d) félagslegur stuðningur, e) alvarleiki ofbeldis, f) hver beitir ofbeldi og g) hvort 

barnið sé sjálft beitt ofbeldi (Ingólfur V. Gíslason, 2008; Socialstyrelsen, 2011).  

Afleiðingar líkamlegs ofbeldis skiptast niður í líkamlegar afleiðingar, hugrænar afleiðingar, 

félagslegar afleiðingar og tilfinningalegar afleiðingar (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Líkamlegar afleiðingar ofbeldis geta til að mynda verið roði, skrámur, sár, ör, 

brunasár og blöðrur vegna bruna (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.). Marblettir eru 

algengustu áverkar hjá börnum sem beitt eru líkamlegu ofbeldi og eru marblettir oft á 

óvenjulegum stöðum líkt og á rasskinnum, kvið, lærum og baki (Miller-Perrin og Perrin, 

2007). Líkamlegir áverkar sem aðeins fagaðilar geta greint eru til að mynda augnáverkar, 

heilaskemmdir, miðtaugakerfisskaði og skemmdir á líffærum (Freydís J. Freysteinsdóttir, 

e.d.). Fórnarlömb líkamlegs ofbeldis geta hlotið innvortis áverka til að mynda eftir að 

gripið hefur verið í þau eða þau lamin með hlut, kýld eða sparkað hefur verið í þau. Í 

alvarlegustu tilfellum getur komið rifa á líffæri eða þau fallið saman. Dæmi eru um 

áverka eftir bruna meðal fórnarlamba líkamlegs ofbeldis. Brunaáverkar geta verið til 

komnir vegna heits straujárns, logandi sígarettu eða heits vatns. Beinbrot hjá barni eftir 

líkamlegt ofbeldi geta verið af völdum þess að sparkað er í það eða það lamið. Áverkar á 

heila eru alvarlegustu einkenni sem koma fram þegar barn er beitt líkamlegu ofbeldi. 

Áverkar á heila geta komið vegna þess að barn er hrist, slegið með hlut eða hnefa eða 

því hent utan í harðan flöt. Þegar barn er hrist lengi getur það valdið höfuðáverkum þar 
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sem heili barns færist inni í höfuðkúpunni (e. shaken baby syndrome). Getur það valdið 

alvarlegum áverkum, dái og jafnvel dauða (Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Rannsókn Jernbro, Svensson, Tindberg og Janson (2012) á 2510 sænskum 

nemendum á aldrinum 10, 12 og 15 ára sýndi að 66% barnanna höfðu upplifað einhver 

geðvefræn (e. psychosomatic) einkenni. Þau einkenni voru höfuðverkur, magaverkur, 

svefnleysi, svimi, bakverkur og lítil matarlyst. Mun algengara var að þau börn sem höfðu 

verið beitt líkamlegu ofbeldi eða orðið vitni að ofbeldi milli foreldra, hefðu geðvefræn 

einkenni en börn sem ekki höfðu verið beitt ofbeldi eða orðið vitni að ofbeldi milli 

foreldra. Geðvefræn einkenni voru algengust meðal barna sem bæði höfðu verið beitt 

líkamlegu ofbeldi og orðið vitni að ofbeldi milli foreldra en 86% þeirra barna höfðu 

upplifað slík einkenni. Hjá börnum sem beitt höfðu verið líkamlegu ofbeldi höfðu 82% 

geðvefræn einkenni. Stúlkur fundu frekar fyrir einkennum en drengir. Þau börn sem 

voru bæði gerendur og þolendur í eineltismálum voru líklegri en önnur börn að upplifa 

geðvefræn einkenni. Þá komu einkenni frekar fram hjá börnum sem voru með lakari 

námsárangur en samnemendur þeirra. 

Hugrænar afleiðingar barna sem beitt hafa verið líkamlegu ofbeldi eru til dæmis skortur 

á orðaforða, skert minni, slæm samskiptahæfni og hæfni til að kljást við vandamál. Þolendur 

líkamlegs ofbeldis eiga oft erfitt með nám, sér í lagi stærðfræði og lestur, þeir aðlagast oft 

illa skólastarfinu, þurfa að fá sérkennslu, eiga erfitt með einbeitingu og fá lægri einkunnir á 

prófum en samnemendur. Hugrænar afleiðingar geta verið beinar afleiðingar af líkamlegum 

áverkum og/eða umhverfisþáttum eins og skorti á örvun og samskiptum (Miller-Perrin og 

Perrin, 2007; Swenson, Saldana, Joyner og Henggeler, e.d.).  

Þegar barn er beitt líkamlegu ofbeldi af foreldri ríkir oft óheilbrigt samband milli 

foreldris og barns. Einstaklingur sem beittur hefur verið líkamlegu ofbeldi getur átt erfitt 

með að eiga í samskiptum við og tengjast öðrum og geta samskiptum við jafningja sem 

og fullorðna orðið ábótavant. Þolendur geta því átt erfitt með að eignast vini og hegða 

sér á jákvæðan hátt félagslega. Reiði og árásarhneigð eru algeng einkenni meðal barna 

sem beitt hafa verið líkamlegu ofbeldi. Til að mynda neyta þau frekar áfengis og 

fíkniefna, brjóta í meiri mæli af sér og eru frekar handtekin en þau börn sem ekki hafa 

verið beitt líkamlegu ofbeldi (Miller-Perrin og Perrin, 2007; Swenson o.fl., e.d.).  
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Tilfinningalegar afleiðingar líkamlegs ofbeldis geta til að mynda verið lágt sjálfstraust, 

vonleysistilfinning, þunglyndi, sjálfsvígshugsanir og lágt sjálfsmat. Börn sem beitt hafa verið 

líkamlegu ofbeldi eiga frekar í hættu á að vera með geðræn vandkvæði en aðrir. Til að 

mynda eru þau líklegri til að greinast með mótþróaþrjóskuröskun (e. oppositional defiant 

disorder), hegðunarröskun (e. conduct disorder) og áfallastreituröskun (e. post-traumatic 

stress disorder) (Chiodo o.fl., 2008; Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Afleiðingar líkamlegs ofbeldis geta verið til langtíma og geta einkenni sem koma fram 

hjá ungum börnum enn verið til staðar á fullorðinsárum. Hegðunarerfiðleikar sem halda 

áfram á fullorðinsárum auka líkur á að ofbeldi fari á milli kynslóða og að einstaklingurinn 

beiti barn sitt ofbeldi. Þá eru karlmenn sem beittir hafa verið líkamlegu ofbeldi í æsku 

líklegri en aðrir karlmenn að beita maka sinn ofbeldi (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Norman, Byambaa, De, Butchart, Scott og Vos (2012) gerðu yfirlitsrannsókn á 

langtíma afleiðingum líkamlegs ofbeldis, tilfinningalegs ofbeldis og vanrækslu. Til þess 

að komast að niðurstöðum var farið yfir 285 rannsóknir en 124 þeirra stóðust kröfur og 

voru greindar nánar. Kröfur rannsakenda voru til að mynda þær að rannsóknir þurftu að 

hafa birst í ritrýndum fræðitímaritum og útilokað var að afleiðingar væru vegna 

kynferðisofbeldis. Rannsóknirnar voru flestar frá Vestur-Evrópu, Norður-Ameríku, 

Ástralíu og Nýja-Sjálandi. Niðurstöður yfirlitsrannsóknarinnar sýndu að einstaklingar 

sem höfðu verið beittir líkamlegu ofbeldi í æsku voru í meiri hættu að þróa með sér 

þunglyndi en þeir sem ekki höfðu verið beittir líkamlegu ofbeldi og átti það í meiri mæli 

við um karlmenn. Einstaklingar í löndum með hærri innkomu sýndu frekar 

þunglyndiseinkenni en einstaklingar í lágstéttar- og miðstéttarlöndum. Kvíði, 

áfallastreituröskun, átröskun og felmtursröskun (e. panic disorder) mældust algengari 

meðal þeirra sem beittir höfðu verið líkamlegu ofbeldi en meðal þeirra sem ekki höfðu 

verið beittir líkamlegu ofbeldi. Tengsl virtust vera á milli líkamlegs ofbeldis og 

hegðunarvanda og virtist líkamlegt ofbeldi auka líkur á misnotkun á fíkniefnum og áfengi 

sem kom þó frekar fram hjá körlum. Aukin hætta var á sjálfsvígstilraunum hjá þeim sem 

beittir höfðu verið líkamlegu ofbeldi.  
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2.6 Úrræði fyrir börn sem beitt hafa verið líkamlegu ofbeldi  
og/eða orðið vitni að ofbeldi 

Til þess að börn þroskist eðlilega og líði vel þarf grunnþörfum þeirra að vera sinnt. Börn 

hafa þörf fyrir að búa í öruggu umhverfi þar sem stöðugleiki ríkir. Börn sem búa við það 

að ekki er tekið tillit til þarfa þeirra út frá aldri og þroska þurfa að fá hjálp annars staðar 

frá. Oftast kemur hjálp frá ættingjum og öðrum nákomnum. Þörf getur þó verið á því að 

barn fái stuðning frá félagsþjónustu til þess að vinna úr reynslu sinni. Áhersla skal vera 

lögð á að stuðningur sé út frá þörfum barnsins (Socialstyrelsen, 2011). Mikilvægt er að 

brugðist sé eins fljótt og hægt er við ofbeldi gagnvart börnum en með því fær barn fyrr 

tækifæri til að vinna úr reynslu sinni. Líkur á langtímaafleiðingum ofbeldis minnka sem 

og líkum á því að barnið beiti sjálft ofbeldi á fullorðinsárum (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Til þess að hægt sé að draga úr líkum á að barn sé beitt ofbeldi eða verði vitni að 

ofbeldi heima við er mikilvægt að styrkja uppeldisaðferðir foreldra, auka reiðistjórnun 

þeirra og hjálpa til við að minnka streituvalda. Þá er mikilvægt að bæta samskipti milli 

barns og foreldra og draga úr hegðunarvanda barna, sé hann til staðar. Algengasta 

úrræðið er að foreldrar séu þjálfaðir í að beita uppeldisaðferðum sem innihalda ekki 

ofbeldi. Felst sú aðferð í að greina foreldrum frá afleiðingum líkamlegs ofbeldis og 

leiðbeina um lausnamiðaðar aðferðir þegar kemur að uppeldi. Þó svo að úrræði í 

tengslum við líkamlegt ofbeldi hafi í auknum mæli beinst að barninu sjálfu er ekki nema 

lítið brot af börnum sem fara sjálf í meðferð. Meðferð fyrir barn gæti falist í 

einstaklingsmeðferð þar sem barn lærir slökun, styrkir sjálfstraust og lærir að leysa 

vandamál. Hópameðferð er einnig góð leið til að hjálpa börnum sem beitt hafa verið 

líkamlegu ofbeldi en þar geta börn sagt sögu sína og deilt með öðrum og þannig aukið 

færni sína í félagslegum samskiptum (Miller-Perrin og Perrin, 2007; Chiodo o.fl., 2008). 

Leikmeðferð (e.play thepy) og listmeðferð (e. art therapy) eru meðferðarform sem geta 

hjálpað börnum við að tjá sig um líðan sína og vinna úr afleiðingum ofbeldis. Börn fá þar 

tækifæri til að tjá sig með öðrum hætti en aðeins orðum, til að mynda með teikningum 

eða brúðuleik (Freeman, Epston og Lobovits, 1997). 

Vinnulag getur verið ábótavant hjá þeim sem vinna að málefnum barna en 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Barnaheilla er þörf á endurskoðun hjá 

Reykjavíkurborg um málefni barna sem hafa orðið vitni að makaofbeldi eða orðið fyrir 

líkamlegu ofbeldi. Vinna þarf að því að samhæfa starfssemi barnaverndaryfirvalda, 
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félagsþjónustu, lögreglu, heilbrigðisstofnana og dómskerfi svo hægt sé að finna þessi 

börn og veita þeim þá þjónustu sem þau þurfa. Barnaverndaryfirvöld hafa takmörkuð 

úrræði fyrir börn sem beitt hafa verið líkamlegu ofbeldi eða hafa orðið vitni að ofbeldi 

gagnvart móður eða milli foreldra (Örnólfur Thorlacius, 2011). Rannsókn Steinunnar 

Bergmann (2010) leiddi í ljós að úrræði sem barnaverndarnefndir beittu í málum þar 

sem líkamlegu ofbeldi hafði verið beitt voru að mestu leyti stuðningur við foreldra og 

lítið var um sérstök úrræði fyrir börn, nema vistun utan heimilis. Steinunn ítrekaði 

nauðsyn þess að efla foreldrafærni með fræðslu og að tryggja úrræði fyrir börn sem 

orðið hafa fyrir líkamlegu ofbeldi af völdum foreldra. Eftir rannsókn Steinunnar setti 

Barnaverndarstofa í gang meðferðarúrræði fyrir börn sem búið hafa við aðstæður þar 

sem ofbeldi var daglegur þáttur í lífi þeirra. Það úrræði er ekki lengur til staðar.  

Barnaverndarnefndir skulu leitast við að veita börnum sem búa við óviðunandi 

aðstæður aðstoð í samvinnu við foreldra og í sumum tilvikum barnið sjálft. Yfirleitt er 

byrjað á að veita stuðningsúrræði í barnaverndarmálum án töku barns af heimili. Sá 

stuðningur getur falist í því að foreldrar og barn fái leiðbeiningar frá 

barnaverndaryfirvöldum eða að barni sé veitt meðferð eða stuðningur við hæfi. Meta 

þarf hvort barn þurfi á stuðningi að halda hjá sérfræðingi, til að mynda félagsráðgjafa 

eða sálfræðingi. Hafa þarf í huga að barn gæti einnig þurft á greiningu eða meðferð á 

Barna- og unglingageðdeild að halda. Í sumum tilfellum er skipaður persónulegur 

ráðgjafi, tilsjónarmaður eða stuðningsfjölskylda og geta foreldrar einnig fengið aðstoð 

við að leita sér meðferðar. Virki þessi úrræði ekki sem skyldi getur þurft að vista barn 

tímabundið utan heimilis. Getur barn þá til dæmis verið vistað á einkaheimili hjá 

ættingjum, á vistheimili eða á fósturheimili. Fósturráðstafanir eru einnig úrræði sem 

beitt er og getur barn farið í tímabundið fóstur, varanlegt fóstur og styrkt fóstur. 

Forsjársvipting er alvarlegasta úrræði sem beitt er og er þá algengast að börn séu vistuð 

hjá ættingjum sínum eða fósturforeldrum (Barnaverndarlög; Barnaverndarstofa, 2012). 
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Áður en fjallað verður um hvernig þessi rannsókn var framkvæmd er mikilvægt að greina 

frá þeim rannsóknarspurningum sem leitast var við að svara:  

1. Hvert var eðli og umfang barnaverndartilkynninga hjá Barnavernd Reykjavíkur, 

sem fólu í sér a) líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum og b) ofbeldi sem börn urðu 

vitni að?  

2. Er tilkynnt um hlutfallslega fleiri börn af erlendum uppruna sem a) verða vitni að 

ofbeldi milli foreldra og b) beitt eru líkamlegu ofbeldi af hendi foreldra? 

3. Hvaða úrræði standa börnum til boða, sem beitt hafa verið líkamlegu ofbeldi 

og/eða hafa orðið vitni að ofbeldi?  
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3 Aðferð 

Hér er gerð grein fyrir vali á aðferð við rannsókn þessa. Fjallað er um rannsóknarsnið og 

mælitæki sem notuð voru við gerð rannsóknarinnar. Greint er frá framkvæmd 

rannsóknarinnar þar sem gerð eru skil á þátttakendum, gagnasöfnun og skráningu og 

úrvinnslu gagna. Að lokum er farið yfir siðferðisleg álitamál.  

Mikilvægt er að rannsakandi velji sér rétta rannsóknaraðferð en röng aðferð eða 

þekkingarleysi á túlkun niðurstaðna veldur því að niðurstöður verða merkingarlausar 

(Amalía Björnsdóttir, 2003). Í þessari rannsókn var gerð innihaldsgreining þar sem 

fyrirliggjandi gögn voru kóðuð, flokkuð og túlkuð. Innihaldsgreining er talin að mestu 

vera hluti af eigindlegum rannsóknaraðferðum en þær leitast við að skýra félagslegan 

veruleika og byggja á upplifun einstaklinga á því sem verið er að skoða (Silverman, 

2008). Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta þegar rannsakandi sækist eftir dýpri 

skilningi á rannsóknarefninu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Silverman, 2008). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir henta einnig vel þegar við vitum ekki fyrirfram hvað við getum 

fundið, viljum skoða tímaröð atburða og undirbúa megindlega rannsókn með 

eigindlegum hætti (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rannsakandi í eigindlegum 

rannsóknaraðferðum er aðalrannsóknartækið og þarf hann því að vara sig á því að vera 

hlutlaus svo hann hafi ekki áhrif á rannsóknina (Esterberg, 2002). 

Kostir innihaldsgreiningar eru að aðferðin þarfnast ekki mikils fjármagns, tíma eða 

mannafla. Ef upp kemur að eitthvað hafi misfarist í innihaldsgreiningu er auðvelt að 

endurtaka þann hluta en það getur verið erfitt í öðrum aðferðum líkt og 

spurningalistakönnunum og eigindlegum viðtölum. Þá hefur innihaldsgreining ekki bein 

áhrif á þann sem verið er að rannsaka. Gallar innihaldsgreiningar eru til að mynda að 

aðeins er hægt að nálgast gögn sem hafa verið skráð niður. Þá veltur áreiðanleiki 

rannsóknar að hluta á gæðum fyrirliggjandi gagna. Þar sem gögnin eru unnin af öðrum 

getur sá sem kóðar gögnin túlkað gögn á annan hátt en sá sem skráði þau (Rubin og 

Babbie, 2005). Eins og fyrr segir var innihaldsgreining gerð og eigindlegum gögnum 

breytt yfir í megindleg. Kóðun á eigindlegum gögnum gerir rannsakanda kleift að reikna 
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út úr þeim á megindlegan máta. Með því fær rannsakandi upplýsingar sem ekki hefði 

verið hægt að fá aðeins með eigindlegri aðferð (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Megindleg aðferðarfræði felst í því að telja og mæla og byggir á tölum. Aðferðin snýst 

um að skoða tengsl milli hópa og finna dreifingu og meðaltöl úr hverjum hópi fyrir sig 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Unnið var með breytur en breytur eru það fyrirbæri sem 

rannsakað er og geta þær verið breytilegar milli fyrirbæra eða einstaklinga. Breytur geta 

verið mældar á ólíkum kvörðum og þarf rannsakandi því að vita á hvaða kvarða breyta 

er mæld áður en tölfræðiaðferð er valin. Kvarðarnir sem um ræðir nefnast nafnkvarðar, 

raðkvarðar, jafnbilakvarðar og hlutfallskvarðar. Þegar gagnaöflun var yfirstaðin og búið 

að gera grein fyrir eðli gagnanna voru niðurstöður settar fram. Með tölfræði er skipulag 

sett á gögn sem hefur verið safnað og úr þeim eru ályktanir dregnar saman (Amalía 

Björnsdóttir, 2003). 

3.1 Mælitæki  

Innihaldsgreining felur í sér að munnleg, skrifleg eða annars konar orðasambönd eru kóðuð 

og flokkuð samkvæmt skráningareyðublaði þar sem fram kemur hvað eigi að kanna og skrá. 

Með skráningareyðublaði er leitast eftir því að finna þemu sem tengjast 

rannsóknarspurningum (Rubin og Babbie, 2005). Skráningareyðublað inniheldur því reglur 

sem rannsakandi fer eftir til þess að breyta innihaldi textans í megindleg gögn eins og tölur, 

prósentur og töflur. Reglur þurfa að greina frá hvernig athuganir eiga að flokkast og þurfa 

flokkarnir að vera tæmandi. Með góðum vinnubrögðum og nákvæmu kóðunarkerfi eykst 

áreiðanleiki og möguleiki á að endurtaka rannsóknina (Neuman, 2005).  

Notast var við skráningareyðublað sem Steinunn Bergmann gerði en það er sama 

skráningareyðublað og notast var við í rannsókn hennar árið 2010. Sjá má 

skráningareyðublað í viðauka 1. Höfundur vann skráningarleiðbeiningar fyrir þessa 

rannsókn en þær voru ekki fyrir hendi fyrir rannsókn Steinunnar Bergmann árið 2010. Í 

skráningarleiðbeiningum voru leiðbeiningar um hvernig skuli skrá upplýsingar úr 

gögnum. Skráningarleiðbeiningar má sjá í viðauka 2.  

3.2 Framkvæmd 

Undirbúningur undir rannsókn hófst í maí 2013 og lauk henni í nóvember sama ár. Við 

gerð rannsóknar var farið yfir helming tilkynninga sem bárust Barnavernd Reykjavíkur 
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árið 2012 er vörðuðu líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum og ofbeldi sem börn urðu vitni 

að og þær innihaldsgreindar. Innihaldsgreiningin fór fram á skrifstofu Barnaverndar 

Reykjavíkur en fram kemur í 35. gr. reglugerðar 56/2004 um málsmeðferð fyrir 

barnaverndarnefnd að reyna skuli eftir fremsta megni að fara ekki með gögn 

Barnaverndar Reykjavíkur út úr húsnæði stofnunarinnar.  

Eins og áður sagði var skoðaður helmingur allra tilkynninga sem bárust Barnavernd 

Reykjavík árið 2012 sem fólu í sér líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum (85) og ofbeldi sem 

börn urðu vitni að (44) eða alls 129 tilkynningar. Tilkynningum var raðað eftir 

kennitölum barna og voru því börn sem fædd voru snemma í mánuði fremst á blaði. 

Tilkynningum var skipt niður í fjóra jafna flokka eftir kennitölum og innihaldsgreining 

gerð á fyrsta og þriðja flokki á tilkynningum um líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum og 

tilkynningum um ofbeldi sem börn urðu vitni að. Einnig voru skoðaðir dagálar, 

tilkynningablöð og önnur gögn sem urðu til í kjölfar tilkynninga hjá Barnavernd 

Reykjavíkur og voru gögnin skráð. Bakgrunnsbreytur svo sem aldur, kyn og 

fjölskyldugerð voru skráðar.  

3.2.1 Skráning og úrvinnsla gagna 

Notast var við tölfræðiforritið SPSS til að vinna úr gögnum megindlega og greina 

niðurstöður. Þegar búið var að slá svör af skráningareyðublaði inn í forritið voru ýmsar 

breytur keyrðar út og má þar nefna breytur eins og kyn þolenda, aldur þeirra, tengsl 

geranda og þolanda og úrræði. Niðurstöður eru settar fram með lýsandi tölfræði og 

birtar ýmist í töflum eða línuritum.  

3.3 Siðferðileg álitamál og takmarkanir 

Sótt var um leyfi hjá Persónuvernd þann 28. ágúst 2013 en fram kemur í reglum 

Persónuverndar nr. 712/2009 að tilkynna skuli til Persónuverndar þegar unnið er með 

persónuupplýsingar sem rekja megi til tiltekins einstaklings (Persónuvernd, e.d.). Leyfið 

fékkst þann 23. október og er númer leyfis 2013081012AT/--. 

Fullum trúnaði var gætt og undirritaði rannsakandi þagnarheit áður en greining gagna 

hófst. Niðurstöður rannsóknarinnar eru ekki rekjanlegar og var ekki nauðsynlegt að afla 

samþykkis hjá þátttakendum. Þar sem aðeins voru skoðuð fyrirliggjandi gögn og ekki beinir 
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þátttakendur í rannsókninni (e. unobtrusive) hefur rannsóknin ekki bein áhrif á þann sem 

verið er að rannsaka og truflar því ekki þátttakendur (Rubin og Babbie, 2005). 

Þar sem ekki voru búnar til skráningarleiðbeiningar fyrir fyrri rannsókn Steinunnar 

Bergmann (2010) er ekki tryggt að sömu viðmið hafi verið um skráningu í báðum 

rannsóknum. Þar af leiðandi getur verið skekkja þegar verið er að bera saman niðurstöður 

rannsóknanna. Ekki var gert áreiðanleikamat á skráningu gagna í þessari rannsókn. Æskilegt 

hefði verið ef annar aðili hefði farið yfir og skráð að minnsta kosti 20% gagnanna og að 

skráning beggja aðila hefði verið borin saman, til að kanna áreiðanleika skráningar. Þar sem 

svar barst seint frá Persónuvernd var ekki unnt að gera það.  
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4 Niðurstöður 

Eins og áður segir var farið yfir alls 129 tilkynningar, 44 tilkynningar um að barn hefði 

orðið vitni að ofbeldi milli foreldra og 85 tilkynningar um líkamlegt ofbeldi gagnvart 

börnum af hendi foreldra. Tilkynningar um ofbeldi milli foreldra vörðuðu 40 börn í 23 

fjölskyldum. Tvær tilkynningar voru ekki hafðar með í rannsókninni þar sem tilkynning 

fjallaði um að barn hefði orðið vitni að annars konar ofbeldi en makaofbeldi.  

Af þeim 85 tilkynningum sem vörðuðu líkamlegt ofbeldi gagnvart barni af hendi 

foreldris vörðuðu tilkynningarnar 51 barn í 40 fjölskyldum. Rannsóknin inniheldur 63 

tilkynningar þar sem í ljós kom að 22 tilkynningar vörðuðu ekki líkamlegt ofbeldi 

gagnvart barni af hendi foreldris. Tilkynningarnar fjölluðu til að mynda um líkamlegt 

ofbeldi sem börn urðu fyrir af hendi jafnaldra, ofbeldi sem börn beittu foreldra sína og í 

sumum tilfellum fjallaði tilkynningin um ofbeldi milli foreldra.  

Tilkynning um líkamlegt ofbeldi gagnvart barni og um að barn hafi orðið vitni að 

ofbeldi milli foreldra barst í máli tveggja barna. Aðeins verður greint frá þeim 

tilkynningum vörðuðu líkamlegt ofbeldi gagnvart barni af hendi foreldris og ofbeldi milli 

foreldra sem barn varð vitni að. Nánar verður fjallað um eðli þeirra og umfang hér að 

neðan.  

4.1 Ofbeldi foreldra sem börn urðu vitni að  

Hér verður fjallað um eðli og umfang tilkynninga um ofbeldi milli foreldra sem börn urðu 

vitni að. Þrír undirkaflar eru í þessum kafla. Fyrsti undirkaflinn fjallar um börn sem 

þolendur, annar undirkaflinn um gerendur og sá þriðji um ferli máls.  

4.1.1 Börn sem þolendur 

Tilkynningar um að börn hefðu orðið vitni að ofbeldi milli foreldra skiptust nokkuð jafnt 

á milli drengja og stúlkna. Líkt og fram kemur í töflu 1 vörðuðu tæplega 48% tilkynninga 

drengi en 52% tilkynninga vörðuðu stúlkur.  
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Tafla 1. Kyn 

 Kyn Fjöldi % 

 Drengir 20 47,6 

 Stúlkur 22 52,4 

Samtals  42 100 

 

Tilkynningarnar vörðuðu flestar börn á aldrinum 0-5 ára en 19 börn voru á þeim aldri 

(45,2%), 12 tilkynningar voru vegna barna á aldrinum 6-10 ára (28,6%), átta vegna barna 

á aldrinum 11-14 ára (19%) en innan við 1% tilkynninga voru vegna barna á aldrinum 15-

18 ára eða þrjár tilkynningar. 

 

Mynd 1. Aldur barna 

Oftast var tilkynnt um að börn af íslenskum uppruna hefðu orðið vitni að ofbeldi milli 

foreldra en 61,9% barna sem tilkynnt var um voru af íslenskum uppruna en 33,1% voru 

af erlendum uppruna.  

Tafla 2. Uppruni  

 Uppruni Fjöldi % 

 Íslenskur 27 61,9 

 Erlendur 15 33,1 

Samtals  42 100 

 

Eins og fram kemur í töflu 3 kom fram í fjórum tilkynningum um makaofbeldi að barn 

væri með fötlun en í 38 tilkynningum var ekki merkt við að barn væri með fötlun. Í öllum 
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tilvikunum fjórum var um að ræða geðfötlun eins og einhverfu, ADHD og 

hegðunarröskun. Hér á landi eru börn með fötlunargreiningu um 1,3-1,7% þjóðarinnar 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

Tafla 3. Fötlun 

 Fötlun Fjöldi % 

 Já 4 9,5 

 Nei 38 90,5 

Samtals  42 100 

 

Viðtöl voru ekki í öllum tilfellum tekin við þau börn sem tilkynnt var um en í 25 

tilkynningum (62,5%) var ekki tekið viðtal við barn eftir að tilkynning barst 

barnaverndaryfirvöldum um að barn hefði orðið vitni að makaofbeldi.  

Tafla 4. Viðtal við barn 

 Viðtal Fjöldi % 

 Já 15 37,5 

 Nei 

Á ekki við 

25 

2  

62,5 

Samtals  42 100 

 

4.1.2 Gerendur  

Gerendur makaofbeldis voru í langflestum tilfellum karlkyns en eins og sést á töflu 5 var 

skiptingin 90,5% karlar og 9,5% konur.  

Tafla 5. Gerendur 

 Kyn Fjöldi % 

 Karlar 38 90,5 

 Konur 4 9,5 

Samtals  42 100 

 

Þegar tengsl geranda og barns eru skoðuð var gerandi makaofbeldis í langflestum 

tilfellum kynfaðir barns (83,3%), í 9,5% var gerandi kynmóðir barns og í 7,1% tilkynninga 

var gerandi stjúpfaðir barns. Betur má sjá þetta á mynd 2.  
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Mynd 2. Tengsl geranda og barns 

 

Af 42 tilkynningum var aldur gerenda skráður í 33 tilkynningum en gerendur voru flestir 

á aldrinum 31-36 ára. Næstflestir gerendur voru á aldrinum 25-30 ára en fæstir voru á 

aldrinum 55-50 ára. Á mynd 3 má betur sjá dreifingu aldurs hjá gerendum makaofbeldis.  

 

Mynd 3. Aldur gerenda  

 

Eins og sést á töflu 6 voru gerendur makaofbeldis í 35% tilvika af erlendum uppruna, 

65% af íslenskum uppruna og í tveimur tilvikum kom það ekki fram.  
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Tafla 6. Uppruni gerenda 

 Uppruni  Fjöldi % 

 Íslenskur 26 65 

 Erlendur 

Ekki vitað 

14 

2 

35 

 

Samtals  42 100 

 

4.1.3 Ferli tilkynninga 

Þegar skoðað er hver tilkynnti til barnaverndaryfirvalda að barn hafi orðið vitni að 

ofbeldi milli foreldra sést að lögregla tilkynnir slík mál oftar en aðrir. Af 42 tilkynningum 

var það lögregla sem var tilkynnandi í 24 tilkynningum (57,1%), 

læknir/heilsugæsla/sjúkrahús í 9 tilfellum (21,4%), ættingjar aðrir en foreldrar í 5 

tilfellum (11,9%), skóli/leikskóli í tveimur tilkynningum (4,8%) og önnur félagsmála-

stofnun í  tveimur tilkynningum (4,8%). Nánar má sjá dreifingu tilkynnenda á mynd 4.  

 

 

Mynd 4. Hver tilkynnir 

 

Algengt var að áður hefði verið tilkynnt um barn en 27 tilkynningar vörðuðu börn sem 

áður hafði verið tilkynnt um eða 64,3% tilkynninga. Þegar skoðað var hvað hafði áður 

verið tilkynnt um, hafði í 12 tilkynningum barn orðið vitni að ofbeldi milli foreldra 

0

5

10

15

20

25

30

Hver tilkynnir 



50 

(44,4%), í sex tilkynningum hafði verið tilkynnt um vanrækslu varðandi umsjón og eftirlit 

(22.2%) og í fjórum tilkynningum (15,8%) hafði áður verið tilkynnt um líkamlegt ofbeldi 

gagnvart barni. Í þremur tilkynningum hafði áður verið tilkynnt um vanrækslu vegna 

áfengis- og/eða vímuefnaneyslu foreldra (11,1%), í einni tilkynningu (3,7%) að barn 

stefndi heilsu sinni og þroska í hættu og í einni tilkynningu hafði verið tilkynnt um að 

barn beitti ofbeldi (3,7%). 

 

Ákveðið var að hefja könnun máls vegna 23 tilkynninga (54,8%) og kom tilkynning um 

mál sem nú þegar var í könnun eða meðferð í fjórum tilvikum (9,5%). Könnun var ekki 

hafin vegna 15 tilkynninga (35,7%). 

Tafla 7. Könnun máls 

 Könnun hafin Fjöldi % 

 Já  23 54,8 

 Nei 

Mál í könnun/meðferð 

15 

4 

35,7 

9,5 

Samtals  42 100 
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Barnaverndaryfirvöld óskuðu ekki eftir lögreglurannsókn vegna neinnar af þeim 42 tilkynn-

ingum sem bárust um að barn hafi orðið vitni að ofbeldi milli foreldra. Sjá má það í töflu 8.  

Tafla 8. Ósk um lögreglurannsókn 

 Ósk um 
lögreglurannsókn 

Fjöldi % 

 Já  0 0 

 Nei 42 100 

Samtals  42 100 

  

Áætlun um meðferð máls var gerð vegna tæplega 10% tilkynninga og var einhvers konar 

stuðningur veittur inni á heimili í 28,6% tilvika. Hvers konar stuðningur var veittur kemur 

fram í mynd 6 en í einu tilviki var barni og foreldrum leiðbeint um uppeldi og aðbúnað með 

skipulögðum viðtölum við félagsráðgjafa/ráðgjafa, í fjórum tilfellum var barni útvegaður 

viðeigandi stuðningur/meðferð, til að mynda áfallameðferð á vegum Barnaverndarstofu 

eða meðferð á Barna- og unglingageðdeild. Úrræði vegna sjö tilkynninga fólust í öðru en því 

sem talið hefur verið upp. Má þar nefna að fjölskyldu var fenginn tími hjá sálfræðingi á 

þjónustumiðstöð, börn fengu að hitta föður undir eftirliti barnaverndarstarfsmanns og 

móðir var hvött til að leita sér aðstoðar hjá sérfræðingi áfallateymis vegna líkamsárása. 

Engin tilkynning varð til þess að barn var vistað utan heimilis.  

 

Mynd 6. Stuðningur á heimili 
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4.2 Líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum 

Hér verður fjallað eðli og umfang tilkynninga um líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum af 

hendi foreldris. Kaflanum er skipt í þrjá undirkafla, a) börn sem þolendur, b) gerendur og 

c) ferli máls.  

4.2.1 Börn sem þolendur 

Líkt og sjá má á töflu 9 var oftar tilkynnt um að drengir væru beittir líkamlegu ofbeldi af 

hendi foreldris en stúlkur. Í 63,5% tilkynninga var grunur um að drengir væru beittir 

líkamlegu ofbeldi en stúlkur í 36,5% tilkynninga.  

Tafla 9. Kyn 

 Kyn Fjöldi % 

 Drengir 40 63,5 

 Stúlkur 23 36,5 

Samtals  63 100 

 

Tilkynningarnar vörðuðu flestar börn á aldrinum 6-10 ára en 26 börn (41,3%) voru á 

þeim aldri, 14 tilkynningar voru vegna barna á aldrinum 0-5 ára (22,2%), 14 vegna barna 

á aldrinum 11-14 ára (22,2%) en níu tilkynningar (14,3%) bárust vegna barna á aldrinum 

15-18 ára.  

 

Mynd 7. Aldur barna 
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Oftar var tilkynnt um að börn af íslenskum uppruna hefðu verið beitt líkamlegu ofbeldi 

en 58,7% tilkynninga um líkamlegt ofbeldi foreldris gagnvart barni vörðuðu börn af 

íslenskum uppruna en 41,3% börn af erlendum uppruna.  

Tafla 10. Uppruni  

 Uppruni Fjöldi % 

 Íslenskur 37 58,7 

 Erlendur 26 41,3 

Samtals  63 100 

 

Líkt og fram kemur í töflu 11 var tilkynnt um barn sem var með greiningu á fötlun í 

33,3% tilfella en barn var ekki með fötlun í 66,7% tilfella. Í 20 málum af 21 þar sem um 

barn með fötlun var að ræða, var barn með geðfötlun. Börn voru til að mynda greind 

með ADHD, mótþróaþrjóskuröskun, kvíða og þunglyndi. Í einu tilfelli var um að ræða 

barn með þroskahömlun. Eins og fyrr segir er hlutfall barna með fötlunargreiningu hér á 

landi um 1,3-1,7% þjóðarinnar. Með fötlunargreiningu er til að mynda átt við greiningu á 

einhverfu, þroskahömlun og hreyfihömlun (Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

Tafla 11. Fötlun 

 Fötlun Fjöldi % 

 Já 21 33,3 

 Nei 42 66,7 

Samtals  63 100 

 

Eins og sést á mynd 8 var algengast að tilkynnt væri um að barn hefði verið barið, 

löðrungað eða flengt með lófa en tilkynnt var um það í 30 tilkynningum (51,7%), í 20 

tilkynningum (34,5%) var tilkynnt um að barn hefði verið barið, slegið eða flengt með 

belti, spaða, priki eða einhverjum hlut. Í átta tilkynningum (13,8%) kom fram að barn 

hafði verið barið með krepptum hnefa og að togað hefði verið í hár barns, það klipið eða 

snúið upp á eyra þess í sjö tilkynningum (12,8%). Í sjö tilkynningum (12,8%) hafði barni 

verið hrint, gripið hafði verið í það eða sparkað. Barn hafði verið lokað í þröngu rými, 

bundið eða hlekkjað við eitthvað í fjórum tilkynningum (6,9%) en barni hafði verið 

refsað með því að kremja fingur eða hendi þess í einni tilkynningu, barn hafði verið látið 

standa út í kulda eða hita í refsingarskyni í einni tilkynningu og ein tilkynning varðaði 
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barn sem hafði verið ógnað með hnífi. Í 11 tilkynningum var ekki greinanlegt hvers konar 

líkamlegu ofbeldi barn hafi verið beitt, aðeins stóð í tilkynningu að barn hafi verið beitt 

líkamlegu ofbeldi.  

 

Mynd 8. Líkamlegt ofbeldi 

Líkt og fram kemur í töflu 12 var í flestum tilfellum viðtal tekið við barn eftir að 

tilkynning barst barnaverndaryfirvöldum um líkamlegt ofbeldi en tekið var viðtal við 

72,1% barna. Oftast var það barnaverndarstarfsmaður sem tók viðtal við barn eða í 

tæplega 85% tilvika. Barn greindi frá ofbeldi í viðtali í 70,5% tilvika.  

Tafla 12. Viðtal við barn 

 Viðtal  Fjöldi % 

 Já 45 72,1 

 Nei 

Á ekki við 

16 

2  

27,9 

Samtals  63 100 

 

Læknisskoðun var aðeins gerð á sjö börnum (11,1%) sem tilkynnt var um að beitt höfðu 

verið líkamlegu ofbeldi og var því ekki gerð læknisskoðun á 56 börnum (88,9%).  
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4.2.2 Gerendur 

Fleiri karlar en konur beittu börn líkamlegu ofbeldi en líkt og fram kemur í töflu 13 voru 

gerendur í 63,5% tilfella karlkyns en 35,5% kvenkyns.  

Tafla 13. Gerendur 

 Kyn Fjöldi % 

 Karlar 40 63,5 

 Konur 23 35,5 

Samtals  63 100 

 

Í flestum tilfellum var tilkynnt um grun um að kynfaðir beitti barn líkamlegu ofbeldi en í 

23 tilkynningum beindist grunur að kynföður (36,5%), kynmóður í 20 tilkynningum 

(31,7%), stjúpföður í 16 tilkynningum (25,4%), stjúpmóður í þremur tilkynningum (4,8%) 

og fósturmóður í einni tilkynningu (1,6%). Sjá má tengsl geranda við þolanda á mynd 9.  

 

Mynd 9. Tengsl geranda og þolanda 

 

Aldur gerenda var skráður í 52 málum af 63 og var því í níu tilvikum aldur gerenda ekki 

skráður. Gerendur voru flestir á aldrinum 31-36 ára en þar voru þeir 14 talsins (26,9%) 

en næstflestir voru á aldrinum 37-42 ára eða 12 (23%). Gerendur á aldrinum 43-48 ára 

voru voru 10 (19,2%), á aldrinum 25-30 ára voru þeir níu (17,3%) og á aldrinum 19-24 

voru þeir þrír (5,7%). Tveir gerendur voru á aldrinum 49-54 (3,8%) og tveir voru á 

aldrinum 55-50 ára (3,8%). Á mynd 10 má betur sjá dreifingu aldurs hjá gerendum 

makaofbeldis.  
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Mynd 10. Aldur gerenda 

Skipting uppruna gerenda var nokkuð jöfn en gerendur voru í 51,6% tilvika af íslenskum 

uppruna en í 48,4% tilvika af erlendum uppruna. Uppruni geranda var ekki gefinn upp í 

einu tilviki.  

Tafla 14. Uppruni 

 Uppruni  Fjöldi % 

 Íslenskur 32 51,6 

 Erlendur 

Ekki vitað 

30 

1 

48,4 

 

Samtals  63 100 

 

4.2.3 Ferli tilkynninga 

Tilkynning um að barn væri beitt líkamlegu ofbeldi barst í flestum tilfellum frá 

skóla/leikskóla eða 31,7% tilkynninga. Foreldrar voru þeir sem tilkynntu um að barn væri 

beitt líkamlegu ofbeldi í 22,2% tilfella og læknir/heilsugæsla/sjúkrahús tilkynntu 11,1% 

tilkynninga. Tilkynningar komu frá nágrönnum í 9,5% tilvika, frá lögreglu í 7,9%, 

ættingjar tilkynntu um 4,8% tilkynninga og aðrir 4,8% tilkynninga. Barn tilkynnti sjálft í 

4,8% tilvika, önnur félagsmálastofnun í 1,6% og þjónustumiðstöð eða starfsmaður 

Velferðarsviðs í 1,6% tilvika.  
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Mynd 11. Hver tilkynnir 

 

Algengt var að áður hafi verið tilkynnt um barn en 44 tilkynningar (69,8%) um líkamlegt 

ofbeldi vörðuðu börn sem áður hafði verið tilkynnt um. Tilkynningar þar sem ekki hafði 

áður borist tilkynning um barn voru 19 talsins (30,2%). Aðeins var skoðuð síðasta 

tilkynning sem barst um barn fyrir tilkynningu um líkamlegt ofbeldi. Algengast var að 

seinast hefði verið tilkynnt um líkamlegt ofbeldi gagnvart barni eða í 15 tilkynningum 

(34,1%), í átta tilfellum hafði áður verið tilkynnt um vanrækslu varðandi umsjón og 

eftirlit (18,2%). Tilkynnt hafði verið um ofbeldi milli forsjáraðila í sjö tilkynningum 

(15,9%), tilfinningalega vanrækslu þremur tilfellum (6,8%) og að barn beitti ofbeldi í 

þremur tilfellum (6,8%). Tilkynnt hafði verið um að barn stefndi eigin heilsu og þroska í 

hættu í tveimur tilfellum (4,5%) og afbrot barns í tveimur tilvikum (4,5%). Ein tilkynning 

hafði borist vegna áfengis- og fíkniefnaneyslu foreldra, tilfinningalegs ofbeldis, neyslu 

barns og erfiðleika barns í skóla. 
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Mynd 12. Áður tilkynnt 

Ákveðið var að hefja könnun vegna 42 tilkynninga (66,7%), mál barns var í 17 tilfellum 

(27%) þegar í könnun/meðferð þegar tilkynning um líkamlegt ofbeldi barst og var 

ákveðið að hefja ekki könnun vegna 4 tilkynninga (6,3%).  

Tafla 15. Könnun máls 

 Könnun hafin Fjöldi % 

 Já  42 66,7 

 Nei 

Mál í könnun/meðferð 

4 

17 

6,3 

27 

Samtals  63 100 

 

Af þeim 63 tilkynningum sem bárust um að barn hafi verið beitt líkamlegu ofbeldi af 

hendi foreldris óskuðu barnaverndaryfirvöld eftir lögreglurannsókn vegna níu 

tilkynninga (14,3%). Barnaverndaryfirvöld óskuðu því ekki eftir lögreglurannsókn vegna 

54 tilkynninga (85,7%).   

Tafla 16. Ósk um lögreglurannsókn 

 Ósk um 
lögreglurannsókn 

Fjöldi % 

 Já  9 14,3 

 Nei 54 85,7% 

Samtals  63 100 
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Áætlun um meðferð máls var gerð í kjölfar rúmlega 20% tilkynninga og var einhvers 

konar stuðningur veittur inni á heimili í 27% tilvika. Nánar kemur fram á mynd 13 hvers 

konar stuðningur var veittur en algengast var að barni væri útvegaður viðeigandi 

stuðningur/meðferð, til að mynda meðferð á Barna- og unglingageðdeild, áfallameðferð 

á vegum Barnaverndarstofu eða viðtöl hjá sérfræðingi og var það gert í sjö tilfellum 

(41,2%). Barn eða fjölskyldu var útvegaður tilsjónarmaður, persónulegur ráðgjafi eða 

stuðningsfjölskylda í fjórum tilfellum (23,5%), barni og foreldrum var leiðbeint um 

uppeldi og aðbúnað með skipulögðum viðtölum við félagsráðgjafa/ráðgjafa í tveimur 

tilfellum (11,8%), foreldrar voru aðstoðaðir við að leita sér meðferðar í tveimur tilfellum 

(11,8%) og annar stuðningur var veittur í tveimur tilvikum (11,8%). 

 

Mynd 13. Stuðningur á heimili 

 

 Í sjö tilfellum (11,1%) var barn vistað utan heimilis en var þá oftast um að ræða mál þar 

sem fleiri tilkynningar höfðu borist barnaverndaryfirvöldum um sama barn. Þegar börn 

voru vistuð utan heimilis var oftast um að ræða úrræði eins og vistun á vistheimilum eða 

einkaheimili en það var gert í fjórum tilvikum (57,1%). Barn var einu sinni vistað á 

fósturheimili, einu sinni á greiningar- og meðferðardeild á Stuðlum og einu sinni á 

meðferðarheimili.  
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Mynd 14. Stuðningur utan heimilis 
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5 Umræða  

Eins og fram hefur komið var markmið rannsóknarinnar að varpa ljósi á eðli og umfang 

tilkynninga hjá Barnavernd Reykjavíkur sem fólu í sér líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum og 

ofbeldi milli foreldra sem börn urðu vitni að. Jafnframt var skoðað hvaða úrræði standa til 

boða börnum sem beitt hafa verið líkamlegu ofbeldi eða hafa orðið vitni að ofbeldi milli 

foreldra sinna.  

5.1 Eðli og umfang barnaverndartilkynninga um ofbeldi sem börn urðu vitni að 

Niðurstöður sýna að hlutfall tilkynninga um ofbeldi milli foreldra var nokkuð jafnt milli 

stúlkna og drengja. Samkvæmt niðurstöðum Freydísar Jónu Freysteinsdóttur (2006) voru 

flest börn sem tilkynnt var um að hefðu orðið vitni að ofbeldi milli foreldra á aldrinum 0-5 

ára. Niðurstöður þessarar rannsóknir sýna einnig fram á að flest börnin sem tilkynnt var um 

voru á aldrinum 0-5 ára en tilkynningum fækkaði eftir því sem börn voru eldri. Fram kemur 

hjá Chiodo og félögum (2008) að börn sem urðu vitni að ofbeldi föður gegn móður voru að 

meðaltali yngri en börn sem beitt voru líkamlegu ofbeldi.  

Fram kemur í niðurstöðum Svensson og félaga (2011) að börn með fötlunargreiningar 

voru í meiri hættu á að vera vitni að ofbeldi milli foreldra. Samræmist þetta niðurstöðum 

rannsóknarinnar því börn sem urðu vitni að ofbeldi milli foreldra höfðu í 9,5% tilfellum 

fötlunargreiningu en hlutfall barna með fötlunargreiningu er aðeins 1,3-1,7% þjóðarinnar 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006). 

Samkvæmt kenningu um feðraveldi stjórna karlmenn oft konum og börnum og beita þau 

ofbeldi (Barnett o.fl., 2011). Samræmist það niðurstöðum þessarar rannsóknar en gerendur 

makaofbeldis voru í langflestum tilfellum karlkyns en líkt og fram kemur hjá Freydísi Jónu 

Freysteinsdóttur (2006) og Fusco og Fantuzzo (2009) eru karlmenn mun oftar gerendur 

makaofbeldis en konur. Kynfaðir barns var oftast sá sem beitti maka ofbeldi en í mun minni 

mæli var tilkynnt um að kynmóðir eða stjúpfaðir beittu makaofbeldi. Gerendur af erlendum 

uppruna voru rúmlega þriðjungur gerenda en líkt og fram kemur hjá Svensson og félögum 

(2011) eru börn af erlendum uppruna í meiri hættu á að verða vitni að ofbeldi milli foreldra á 

heimilum sínum. Einstaklingar með erlendan bakgrunn voru aðeins 25.442 eða 8% af 

mannfjölda á Íslandi árið 2012 (Hagstofa Íslands, 2012). Þegar litið er á hversu lágt hlutfall 
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mannfjölda á Íslandi er af erlendum uppruna virðast gerendur af erlendum uppruna líklegri 

til að beita makaofbeldi en fólk af íslenskum uppruna.  

Tilkynningar um að barn hafi orðið vitni að ofbeldi milli foreldra vörðuðu í meiri hluta 

börn sem áður hafði borist tilkynning um. Sýndu niðurstöður Freydísar Jónu Freysteinsdóttur 

(2006) einnig að algengt er að tilkynnt sé oftar en einu sinni um barn til 

barnaverndaryfirvalda. Af þeim 27 tilkynningum sem bárust vegna barna sem áður hafði 

verið tilkynnt um, hafði í 15,8% tilfella tilkynning borist vegna líkamlegs ofbeldis gagnvart 

barni. Börn sem verða vitni að ofbeldi milli foreldra virðast þannig vera í meiri hættu á að 

vera beitt líkamlegu ofbeldi af hendi foreldris en önnur börn, eins og fyrri rannsóknir hafa 

sýnt (Annerbäck o.fl., 2010; Baker o.fl., 2002; Örnólfur Thorlacius, 2011).  

Rannsókn Stanley og félaga (2010) á tilkynningum til barnaverndaryfirvalda um 

makaofbeldi á Bretlandi sýndu að fáar tilkynningar sem fólu í sér að barn hefði orðið vitni að 

ofbeldi milli foreldra voru kannaðar, eða aðeins 5%. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu 

að barnaverndaryfirvöld könnuðu mun fleiri mál, eða rúmlega helming allra tilkynninga um 

að barn hafi orðið vitni að ofbeldi milli foreldra. Áætlun um meðferð máls var þó aðeins gerð 

vegna tæplega 10% tilkynninga.  

Áhugavert var að skoða hvort tilkynningar um að barn hefði orðið vitni að makaofbeldi 

hafi leitt til þess að barnaverndaryfirvöld óskuðu eftir lögreglurannsókn. Í rannsókn 

Elísabetar Karlsdóttur og Ásdísar A. Arnalds (2010) kom fram að aðeins í 13% tilfella þar sem 

kona var beitt ofbeldi af maka eða fyrrverandi maka var ofbeldið tilkynnt til lögreglu. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að af 42 tilkynningum um að barn hafi orðið vitni að 

ofbeldi milli foreldra óskuðu barnaverndaryfirvöld aldrei eftir lögreglurannsókn. Virðist því 

staða barna vera enn lakari en staða kvenna þegar kemur að því að tilkynna 

lögregluyfirvöldum um ofbeldi sem þau verða vitni að.  

Líkt og fram kemur í umfjöllun um hindrunarkenningu á ofbeldi sér frekar stað þar sem ekki 

eru félagslegar eða lagalegar afleiðingar fyrir gerandann. Sjaldgæft er að gerandinn sé 

handtekinn eða dæmdur. Þegar gerandi kemst upp með það að beita maka sinn ofbeldi án 

nokkurra viðurlaga á sér enginn fælingarmáttur sér stað (Barnett o.fl., 2011; Miller-Perrin og 

Perrin, 2007). Hugsanlegt er að draga myndi úr makaofbeldi ef óskað væri eftir 

lögreglurannsókn í fleiri málum og gerendum yrði refsað.   
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5.2 Eðli og umfang barnaverndartilkynninga um líkamlegt ofbeldi gagnvart 
börnum af hendi foreldra 

Tilkynnt hafði verið um fleiri drengi sem þolendur líkamlegs ofbeldis en stúlkur af hendi foreldra. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna (United Nations, 2006). Í 

rúmlega 65% tilfella voru drengir þolendur líkamlegs ofbeldis samkvæmt innihaldi tilkynninga.  

Samkvæmt United Nations (2006) og Miller-Perrin og Perrin (2007) eru yngri börn í meiri 

hættu en þau eldri á að foreldrar beiti þau líkamlegu ofbeldi. Tilkynningarnar sem skoðaðar 

voru vörðuðu flestar börn á aldrinum 6-10 ára og 0-5 ára og fækkaði tilkynningum eftir því 

sem börn urðu eldri. Má því segja að niðurstöður undirritaðrar samræmist fyrrgreindum 

rannsóknum. Niðurstöður Steinunnar Bergmann (2010) sýndu einnig að flestar tilkynningar 

bárust vegna 6-10 ára barna. Hins vegar voru næstflestar tilkynningar í þeirri rannsókn vegna 

barna á aldrinum 11-14 ára.  

Rannsóknir hafa sýnt að fötluð börn eru frekar beitt líkamlegu ofbeldi af hendi 

forsjáraðila en ófötluð börn (United Nations, 2006; Miller-Perrin og Perrin, 2007; Svenson 

o.fl., 2011) en niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að rúmlega þriðjungur barna sem beitt 

voru líkamlegu ofbeldi voru með fötlunargreiningu. Er það ívið meira en rannsókn Steinunnar 

Bergmann (2010) sýndi en af þeim börnum sem tilkynnt var um í hennar rannsókn voru 22% 

með fötlunargreiningu. Eins og fyrr segir er hlutfall barna með greiningu á fötlun aðeins 1,3-

1,7% þjóðarinnar (Félagsmálaráðuneytið, 2006) og er því hlutfall þeirra barna með 

fötlunargreiningu sem tilkynnt er um að hafi verið beitt líkamlegu ofbeldi mun hærra en 

heildarhlutfall fatlaðra barna.  

Tilkynnt var um fleiri karlkyns gerendur líkamlegs ofbeldis gagnvart börnum en kvenkyns. 

Rannsókn Steinunnar Bergmann (2010) sýndi að grunur beindist oftast að kynföður, 

kynmóður og stjúpföður. Grunur beindist þó einnig að fósturföður barns, afa og ömmu. Þessi 

rannsókn sýndi svipaðar niðurstöður en í flestum tilfellum var grunur um að kynfaðir hafi 

beitt barn líkamlegu ofbeldi, því næst kynmóðir og svo stjúpfaðir. Stjúpmóðir og fósturmóðir 

voru einnig grunaðar um líkamlegt ofbeldi gagnvart barni en í færri tilvikum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar stangast á við aðrar rannsóknir en fram kemur hjá Miller-Perrin og Perrin 

(2007) að mæður beiti frekar börn sín líkamlegu ofbeldi en feður. Þar kemur þó einnig fram 

að í tilfellum þar sem barn er beitt alvarlegu líkamlegu ofbeldi eru meiri líkur á að gerandinn 

sé faðir barns.  
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Samkvæmt Miller-Perrin og Perrin (2007) eru ungir foreldrar líklegri til að beita börn sín 

ofbeldi en eldri foreldrar. Samræmist það ekki niðurstöðum þessarar rannsóknar en þær 

sýndu að gerendur voru flestir á aldrinum 31-42 ára. Gerendur líkamlegs ofbeldis gagnvart 

börnum voru í tæplega 50% tilvika af erlendum uppruna en eins og fyrr segir eru börn sem 

eru af erlendum uppruna í meiri hættu á að vera beitt líkamlegu ofbeldi af hendi foreldris 

(Svensson o.fl., 2011). Hlutfall gerenda af erlendum uppruna er mjög hátt miðað við hlutfall 

einstaklinga af erlendum uppruna hér á landi en það var eins og fyrr segir 8% árið 2012 

(Hagstofa Íslands, 2012). Í rannsókn Steinunnar Bergmann (2010) voru erlendir gerendur 

líkamlegs ofbeldis gagnvart börnum 24% allra gerenda. Er því gríðarleg aukning tilkynninga 

sem fela í sér gerendur af erlendum uppruna. Fjölgun á tilkynningum getur orsakast af 

aukinni umræðu í samfélaginu um ofbeldi gagnvart börnum sem ýtir undir að fólk tilkynni 

grun um líkamlegt ofbeldi (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Tilkynning um að barn væri beitt líkamlegu ofbeldi barst í flestum tilfellum frá 

skóla/leikskóla, foreldrum og lækni/heilsugæslu/sjúkrahúsi. Fæstar tilkynningar bárust frá 

annarri félagsmálastofnun og þjónustumiðstöð. Í rannsókn Steinunnar Bergmann (2010) 

barst tilkynning í flestum tilfellum frá skóla/leikskóla og lögreglu. Fæstar tilkynningar komu 

hins vegar frá barninu sjálfu og annarri félagsþjónustu. Sjá má á niðurstöðum að lögregla 

tilkynnir í mun minna mæli um líkamlegt ofbeldi gagnvart barni nú en áður en tilkynningar 

komu í 7,9% tilvika frá lögreglu en niðurstöður Steinunnar Bergmann (2010) sýndu að 23,8% 

tilkynninga komu frá lögreglu.  

Algengt var að áður hefði borist tilkynning um barn en tæplega 70% tilkynninga um 

líkamlegt ofbeldi vörðuðu börn sem áður hafði verið tilkynnt um. Algengast var að seinast 

hafði verið tilkynnt um líkamlegt ofbeldi gagnvart barni og vörðuðu rúmlega þriðjungur fyrri 

tilkynninga líkamlegt ofbeldi. Í 15,9% tilfella hafði tilkynning borist um ofbeldi milli foreldra 

og er því greinilegt að sum börn upplifa bæði að vera beitt líkamlegu ofbeldi og að verða vitni 

að ofbeldi milli foreldra en aðrar rannsóknir hafa sýnt hið sama (Annerbäck o.fl., 2010; Baker 

o.fl., 2002; Örnólfur Thorlacius, 2011). Hjá Steinunni Bergmann (2010) kom fram að áður hafi 

borist tilkynning um barn í 58% tilvika og varðaði tilkynningin líkamlegt ofbeldi gagnvart 

barni í 25% tilvika. Áhugavert er að sjá að tilkynningum um líkamlegt ofbeldi þar sem áður 

hefur verið tilkynnt um barn hefur aukist töluvert frá rannsókn Steinunnar Bergmann.  
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Könnun var hafin vegna 67% tilkynninga um líkamlegt ofbeldi gagnvart barni og í 27% tilfella 

var mál barns þegar í könnunarferli/meðferð þegar tilkynning um líkamlegt ofbeldi barst. Var því 

aðeins í 6% tilfella sem mál var ekki kannað. Áætlun um meðferð máls var þó aðeins gerð í kjölfar 

rúmlega 20% tilkynninga um líkamlegt ofbeldi gagnvart barni.  

Í þeim tilfellum þar sem tilkynnt var um líkamlegt ofbeldi gagnvart barni var sjaldan gerð 

læknisskoðun á barni. Barn fór í læknisskoðun í 11% tilvika en í fyrri rannsókn hjá Steinunni 

Bergmann (2010) fór barn í læknisskoðun í 15% tilvika og er hlutfallið því svipað. Þrátt fyrir að 

bannað sé með lögum að beita börn ofbeldi eru slík mál sjaldan kærð til lögreglu (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Sést það bersýnilega þegar farið var yfir niðurstöður 

rannsóknarinnar en barnaverndaryfirvöld óskuðu ekki eftir lögreglurannsókn nema vegna 14% 

tilkynninga. Engin þeirra tilkynninga sem fór í lögreglurannsókn endaði með dómsmáli en af 

þeim tilkynningum sem vitað var um hjá lögreglu hafði mál alltaf verið fellt niður.  

Eins og fyrr segir fjallar hindrunarkenning um að ofbeldi eigi sér frekar stað þegar ekki 

eru til staðar félagslegar eða lagalegar afleiðingar eru fyrir gerandann en hræðsla við 

lagalegar afleiðingar dregur úr ofbeldi (Barnett o.fl., 2011; Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Þrátt fyrir að Íslendingar aðhyllist ekki líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum (Sigrúnar 

Júlíusdóttur o.fl., 1995) er greinilegt að réttarkerfið hefur ekki nægan fælingarmátt til þess 

að koma í veg fyrir að foreldrar beiti börn sín líkamlegu ofbeldi. Gætu því lagalegar og 

félagslegar refsingar fyrir gerendur hugsanlega dregið úr líkamlegu ofbeldi gagnvart börnum.  

5.3 Tilkynningar um börn af erlendum uppruna 

Í rannsókn þessari kom í ljós að 33% þeirra barna sem tilkynnt var um að hefðu orðið vitni að 

ofbeldi milli foreldra var af erlendum uppruna. Börn með erlendan bakgrunn voru 12.776 á 

Íslandi 2012 eða 16,4% af heildarfjölda barna á Íslandi. Með börnum af erlendum uppruna er 

átt við börn sem eiga að minnsta kosti annað foreldri af erlendum uppruna (Hagstofa Íslands, 

2013) og er það sama skilgreining um börn af erlendum uppruna og fyrir þessa rannsókn. 

Þegar hlutfall barna af erlendum uppruna, sem tilkynnt var um, er borið saman við 

heildarhlutfall barna af erlendum uppruna virðast börn af erlendum uppruna vera í meiri 

hættu á að verða vitni að ofbeldi milli foreldra en börn af íslenskum uppruna. Samræmist 

þetta rannsókn Svensson og félaga (2011) en niðurstöður þeirra sýndu að börn sem voru af 

erlendum uppruna væru líklegri að verða vitni að ofbeldi milli foreldra en innfædd börn.  
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Börn af erlendum uppruna eru í meiri hættu á að vera beitt líkamlegu ofbeldi en önnur börn 

(Svenson o.fl., 2011). Þó svo að niðurstöður þessarar rannsóknar sýni að oftar hafi verið tilkynnt 

um að börn af íslenskum uppruna hafi verið beitt líkamlegu ofbeldi en börn af erlendum uppruna 

þá var munurinn ekki svo mikill. Tæplega 60% tilkynninga vörðuðu börn af íslenskum uppruna á 

móti rúmlega 40% barna af erlendum uppruna. Eins og fyrr segir var hlutfall barna af erlendum 

uppruna 16,4% af heildarfjölda barna á Íslandi árið 2012 (Hagstofa Íslands, 2013) og virðast því 

börn af erlendum uppruna í meiri hættu á að vera beitt líkamlegu ofbeldi en börn af íslenskum 

uppruna. Hlutfall erlenda barna er örlítið hærra í þessari rannsókn en í rannsókn Steinunnar 

Bergmann (2010) en þá var hlutfall erlendra barna 31% 

Líkt og fram kemur í umfjöllun um vistfræðilíkan Belsky´s geta menningarlegir þættir líkt 

og viðhorf aukið líkur á líkamlegu ofbeldi gagnvart börnum en í sumum menningarheimum 

er viðurkennt að beita börn ofbeldi (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Til þess að draga úr því að 

líkamlegu ofbeldi sé beitt við uppeldi er mikilvægt að foreldrar læri aðrar uppeldisaðferðir.  

5.4 Úrræði sem standa börnum til boða, sem beitt hafa verið líkamlegu ofbeldi 
og/eða hafa orðið vitni að ofbeldi 

Þegar úrræði eru skoðuð í þeim tilfellum þar sem barn varð vitni að ofbeldi milli foreldra var 

stuðningur veittur á heimili í aðeins tæplega þriðjungi tilkynninga. Samræmist það rannsókn 

Freydísar Jónu Freysteinsdóttur (2006) en í niðurstöðum hennar kom fram að þjónusta var eins 

veitt í þriðjungi tilfella í kjölfar tilkynningar um ofbeldi milli foreldra, Í flestum tilfellum beindist 

þjónusta að foreldrum og aðeins í 3 tilfellum af 39 fékk barn að njóta úrræðis. Var þá um að 

ræða tímabundna vistun utan heimilis. Niðurstöður Stanley og félaga (2010) sýndu að flestum 

barnaverndarmálum var lokað með bréfi þar sem fjölskyldu var bent á úrræði sem þau gátu nýtt 

sér. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að stuðningur sem var veittur var oftast í formi þess 

að foreldrum var bent á að leita sér stuðnings á þjónustumiðstöð en þó voru dæmi um að 

barnaverndarstarfsmenn fóru í óboðað eftirlit inn á heimili og að foreldri fékk aðeins að hitta 

barn sitt undir eftirliti barnaverndarstarfsmanns. Stuðningur var einnig veittur á heimili til að 

mynda með áfallameðferð á vegum Barnaverndarstofu. Þá var barni og foreldrum leiðbeint um 

uppeldi og aðbúnaði með skipulögðum viðtölum við ráðgjafa.  

Ástand á heimili var aldrei talið það alvarlegt að vista þyrfti barn utan heimilis. Hugsanlega 

þyrfti að leggja meiri áherslu á stuðning við foreldra á borð við reiðistjórnun sem mögulega 

gæti dregið úr ofbeldi en samkvæmt skapraunar-árásarhneigðartilgátunni geta foreldrar 
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tekið skapraun sína út á börnum sínum eða maka í stað þess að taka árásarhneigð út á þeim 

sem olli skaprauninni (Dollard o.fl., 1974). Hægt væri að nýta niðurstöður þessarar 

rannsóknar til þess að beina karlmönnum í meira mæli í meðferðarúrræði á borð við Karlar 

til ábyrgðar sem er sérhæft meðferðarúrræði fyrir karlmenn sem beita maka sinn ofbeldi 

(Karlar til ábyrgðar, e.d.). Þá er einnig mikilvægt að konum sem beittar eru makaofbeldi sé 

bent á úrræði sem þær geta nýtt sér, til að mynda Kvennaathvarf. Hjá Kvennaathvarfinu geta 

konur og börn fengið húsaskjól, ráðgjöf og stuðning til sjálfshjálpar (Kvennaathvarf, e.d.). 

Þegar úrræði vegna tilkynninga um líkamlegt ofbeldi gagnvart barni eru skoðuð sést að 

stuðningur var veittur inni á heimili í 27% tilvika. Algengast var að barni væri útvegaður 

viðeigandi stuðningur/meðferð til mynda með meðferð á Barna- og unglingageðdeild, 

áfallameðferð á vegum Barnaverndarstofu eða viðtöl hjá sérfræðingi. Barni eða fjölskyldu var 

einnig útvegaður tilsjónarmaður, persónulegur ráðgjafi eða stuðningsfjölskylda og barni og 

foreldrum var leiðbeint um uppeldi og aðbúnað með skipulögðum viðtölum við 

félagsráðgjafa/ ráðgjafa. Þá voru foreldrar aðstoðaðir við að leita sér meðferðar og annar 

stuðningur var veittur. Í niðurstöðum Steinunnar Bergmann (2010) var veittur stuðningur á 

heimili í 45% tilvika og var það því oftar en í rannsókn undirritaðrar. Fólst stuðningur í 

flestum tilfellum í eftirfylgd með líðan og stöðu barna í gegnum skóla og leikskóla, foreldrum 

var boðið að sækja uppeldisnámskeið eða reiðistjórnunarnámskeið. Þá var í sumum tilfellum 

ráðinn tilsjónarmaður, persónulegur ráðgjafi eða stuðningsfjölskylda.  

Samkvæmt rannsókn Steinunnar Bergmann (2010) var barn vistað utan heimilis í 16,5% 

tilvika. Vistanir voru þá hjá því foreldri sem barnið hafði ekki búið hjá, hjá öðrum ættingjum 

eða á einkaheimilum og vistheimilum á vegum barnaverndaryfirvalda. Í þessari rannsókn 

kom í ljós að barn var vistað utan heimilis í örlítið færri tilfellum eða í 11% tilvika og var það 

þá oftast vistað á einkaheimili eða á vistheimilum. Þá var barn einnig vistað á fósturheimili, á 

greiningar- og meðferðardeild á Stuðlum og á meðferðarheimili á vegum Barnaverndarstofu.  

5.5 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Veikleikar rannsóknarinnar eru þeir að þegar verið er að innihaldsgreina fyrirliggjandi gögn 

takmarkast upplýsingar af þeim skjölum og þeim upplýsingum sem til eru (Rubin og Babbie, 

2005). Getur því verið að ranglega sé merkt inn á skráningareyðublað vegna þess að 

fyrirliggjandi gögn hafi verið ranglega skráð inn. Sá sem kóðar gögnin getur einnig túlkað þau 

á annan hátt en sá sem skrifaði þau niður (Rubin og Babbie, 2005). Annar veikileiki er sá að 
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ekki var farið yfir að minnsta kosti 20% gagna af öðrum aðila til þess að kanna áreiðanleika 

skráningarinnar.  

Styrkleikar rannsóknarinnar eru hins vegar þeir að miklar líkur eru á að gögn hafi verið sett 

rétt inn í SPSS tölfræðiforritið en auðvelt er að endurtaka innihaldsgreiningu, hafi eitthvað 

farið úrskeiðis. Styrkleikar rannsóknarinnar eru einnig þeir að rannsakandi hafði 

skráningareyðublað frá Barnaverndarstofu sem notast var við í rannsókn Steinunnar 

Bergmann frá árinu 2010. Er því auðvelt er að bera saman niðurstöður rannsóknanna. Þó ber 

að hafa í huga að ekki voru til skráningarleiðbeiningar fyrir rannsókn Steinunnar Bergmann 

(2010) og getur því verið að ekki sé eins fyllt í skráningareyðublað. Með því að búa til 

skráningarleiðbeiningar fyrir þessa rannsókn var tryggt að skráð væri með sama hætti í öll 

skráningareyðublöð.   

Er það von höfundar þessarar rannsóknar að hún nýtist þeim sem starfa að málefnum 

barna og bæti þjónustu við börn sem beitt hafa verið líkamlegu ofbeldi eða hafa orðið vitni 

að ofbeldi milli foreldra. Þá er von um að vitundarvakning verði í íslensku samfélagi um 

afleiðingar sem ofbeldi getur haft í för með sér hjá börnum. Mikilvægt er að skoða frekar 

tilkynningar um líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum og ofbeldi sem börn verða vitni að milli 

foreldra og þá sér í lagi út frá þjóðerni þolenda og gerenda.  
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Viðauki 1 – Skráningareyðublað 

Athugun á tilkynningum og málsmeðferð varðandi líkamlegt ofbeldi og 

heimilisofbeldi gagnvart börnum á Íslandi  

sem tilkynnt var til barnaverndarnefnda árið 2012 

Greiningarlykill til að flokka efnið 

 

 
1.   Auðkennisnúmer  _________________ 
2. Aldur barns sem tilkynnt er um _________________ 
3. Kyn barns 
   1. strákur 
   2. stelpa 
 
4. Fjölskylduaðstæður barns 
   1.   Býr hjá báðum foreldrum 
   2.   Hjá móður 
   3.   Hjá móður og stjúpforeldri 
   4.   Hjá föður 
   5.   Hjá föður og stjúpforeldri 
   6.   Til skiptis hjá föður og móður 
   7.   Hjá ömmu og afa 
   8.   Hjá ættingjum 
   9.   Hjá fósturforeldrum 
   10. Hjá kjörforeldrum 
   11. Á stofnun 
   12. Annars staðar 

  888. Ekki vitað 
 
5. Þjóðerni barns 
   1. Af íslenskum uppruna 
   2. Af erlendum uppruna 
 
6. Er barn með fötlun 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
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7. ef já, hvers eðlis er fötlun barns 
   1.   Líkamleg fötlun 
   2.    Þroskahömlun 
   3.   Geðfötlun  
   8.   Annað _____________________________________________ 

  888. Ekki vitað 
 
8. Hvaða barnaverndarnefnd.  

   100.  Barnavernd Reykjavíkur 

   170.  Félagsmálaráð Seltjarnarness 

   200.  Barnaverndarnefnd Kópavogs 
   210.  Fjölskylduráð Garðabæjar 
   220.  Barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar 
   225.  Barnaverndarnefnd Álftaness 
   230.  Barnaverndarnefnd Reykjanesbæjar 
   240.  Félagsmálaráð Grindavíkur 
   245.  Barnaverndarnefnd Sandgerðis, Garðs og Voga 
   270.  Félagsmálanefnd Mosfellsbæjar 
   300.  Félagsmálaráð Akraneskaupstaðar 
   310.  Barnaverndarnefnd Borgarfjarðar og Dala 
   360.  Félagsmálanefnd Snæfellinga 
   400.  Barnaverndarnefnd á Norðanverðum Vestfjörðum 
   450.  Barnaverndarnefnd Vesturbyggðar 
   530.  Barnaverndarnefnd Húnaþings vestra og Stranda 
   540.  Félagsmálaráð A-Húnavatnssýslu 
   550.  Barnaverndarnefnd Skagafjarðar 
   580.  Barnaverndarnefnd Útey 
   600.  Barnaverndarnefnd Eyjafjarðar 
   640.  Félagsmála- og barnaverndarnefnd Þingeyinga 
   700.  Félagsmálanefnd Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar 
   740.  Félagsmálanefnd Fjarðabyggðar 
   780.  Félagsmálaráð Hornafjarðar 
   800.  Félagsmálanefnd Árborgar 
   801.  Velferðarnefnd Árnesþings 
   860.  Barnaverndarnefnd Rangárvalla- og V-Skaftafellssýslu 
   900.  Félagsmálaráð Vestmannaeyjabæjar 
 
9. Dagsetning sem tilkynning um líkamlegt ofbeldi eða heimilisofbeldi barst  
 barnaverndarnefnd ___________ 
 
10. Hefur áður borist tilkynning vegna barns 
  1. já 
  2. nei 
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11. ef já, hver var ástæða eldri tilkynningar 
  1. líkamleg vanræksla 
  2. vanræksla varðandi umsjón og eftirlit  

   Þar af foreldrar í áfengis- og/fíkniefnaneyslu 
  3. vanræksla varðandi nám 
  4. tilfinningaleg vanræksla 
  5. tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi/heimilisofbeldi 

   Þar af heimilisofbeldi 
  6. líkamlegt ofbeldi 
  7. kynferðislegt ofbeldi 
  8. neysla barna á vímuefnum 
  9. barn stefnir eigin heilsu og þroska í hættu 
  10. afbrot barns 

   11. barn beitir ofbeldi 
   12. erfiðleikar barns í skóla, skólasókn áfátt 
  888 ekki vitað 
 
12. Hver tilkynnir um líkamlegt ofbeldi/heimilisofbeldi? 

  1. lögregla 
  2. skóli/leikskóli  
  3. læknir/heilsugæsla/sjúkrahús 
  4. önnur félagsmálastofnun/barnaverndarnefnd  
  5. héraðsdómari/sýslumaður 
  6. þjónustumiðstöð/starfsmaður Velferðarsviðs 
  7. foreldrar barns 
  8. ættingjar aðrir en foreldrar 
  9. barnið leitaði sjálft 
  10. nágrannar  
  11. aðrir, ótilgreindir 

 
13. Hversu langt var liðið frá því tilkynnt atvik átti sér stað? 

  1. 1-7 dagar 
  2. 8-14 dagar 
  3. 15-30 dagar 
  4. 1-3 mánuðir 

   4.  4-6 mánuðir 
   5.  7-12 mánuðir 
   7.  meira en eitt ár  

  888. Ekki vitað 
 
14.  Fjöldi gerenda ____________ 
15. Aldur geranda þegar atvik átti sér stað  ____________  
16. Kyn geranda 
   1. karl 
   2. kona 

  888. Ekki vitað 
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17. Þjóðerni geranda 
  1. Af íslenskum uppruna 
  2. Af erlendum uppruna 
  888. Ekki vitað 

 
18. Tengsl þolanda og geranda.   
   1.   Kynfaðir 
   2.   Kynmóðir 
   3.   Stjúpfaðir 
   4.   Stjúpmóðir 
   5.   Fósturfaðir 
   6.   Fósturmóðir  
   7.   Afi 
   8.   Amma 
   9.   Bróðir 
   10. Systir 
   11. Fósturbróðir 
   12. Fóstursystir 
   13. Stjúpbróðir 
   14. Stjúpsystir 
   15. Annar skyldleiki 
   16. Vinur/kunningi 
   17. Fjölskylduvinur 
   18. Nágranni 
   19. Gæsluaðili 
   20. Ókunnugur 
   888. Ekki vitað 
 
Allir þeir sem hafa einhver skyldleikatengsl við barnið falla undir náin tengsl (líka annar 
skyldleiki, mágur og þ.h), kunnugir eru þeir sem þekkja til barnsins, þ.e. vinur/kunningi, 
gæsluaðili (allir þeir sem gæta barnsins, t.d í leikskóla, frístundaheimilum, barnapíur o.fl.), 
nágrannar og fjölskylduvinir.  Ókunnugir eru nr. 18. 
 
19. Ákvörðun um að hefja könnun 
   1. já 
   2. Nei 
      3. Mál í könnun eða meðferð (opið mál) 
 

  888. Ekki vitað 
 
20. Foreldrum sent bréf um ákvörðun nefndar 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
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21. Kært til lögreglu 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 
22. Ef já, dagsetning lögregluskýrslu ___________________ 
 
23. Læknisskoðun 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 
24. Ef já, dagsetning læknisskoðunar ___________________ 
 
25. Sjáanlegir áverkar 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 
26. Aðhlynning vegna áverka 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 
27. Áverkavottorð 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 
28. Viðtal við barn 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 
29. Hver ræðir við barn 

  1.  Starfsmaður barnaverndarnefndar 
  3.  Starfsmaður skóla 
  4.  Starfsmaður heilbrigðisþjónustu 
  5.  Lögregla 
  6.  Annar aðili,  hver?_____________________________   
  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 
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30.   Greinir barn frá ofbeldi í viðtalinu 
  1. já 
  2. nei 
  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 
31.  Barni hrint, gripið eða sparkað í það   

  1. já 
  2. nei 
  888. Ekki vitað 

 
32. Togað í hár barns, það klipið eða snúið upp á eyra þess 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 

33.  Barn barið, löðrungað eða flengt með lófa 
  1. já 
  2. nei 
  888. Ekki vitað 

 
34. Barn barið með krepptum hnefa 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 
35. Barn barið, slegið eða flengt með belti, spaða, priki eða einhverjum hlut 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 
36. Barn tekið hálstaki, eða reynt að kæfa eða drekkja því 

  1. já 
  2. nei 
  888. Ekki vitað 

 
37. Barn brennt eða veitt brunasár  
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 
38. Barni ógnað með hnífi eða byssu 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
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39. Gerð tilraun til að skera barn með beittum hlut 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 

40. Barn meitt með því að hlut er fleygt í það 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 
41. Barni refsað með því að kremja fingur eða hendi þess 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 
42. Barni þvegið um munninn með sápu eða pipar settur í munn þess 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 

43. Barn lokað í þröngu rými, bundið eða hlekkjað við eitthvað 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 
44.   Barn látið ofan í heitt eða kalt vatn í refsingarskyni 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 

45. Barn neytt til að standa í kyrrstöðu með þunga byrði og gera æfingar af einhverju tagi til 
þess að refsa því 

   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 
46.   Barn látið standa/krjúpa á sársaukafullan hátt í refsingarskyni 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 
47. Barn látið standa úti í kulda eða hita í refsingarskyni 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 
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48. Ungabarn hrist eða slegið utan í vegg  
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 
49.   Hversu oft átti ofbeldi sér stað 
   1.  1 sinni 
   2.  2-4 sinnum 

  3.  5-10 sinnum 
  4.  oftar en 10 sinnum. 
  888. Ekki vitað 

 
50. Hversu lengi átti ofbeldi sér stað 
   1.  0-2 vikur 
   2.  2-4 vikur 
   3.  1-3 mánuðir 
   4.  4-6 mánuðir 
   5.  7-12 mánuðir 
   6.  1-2 ár 
   7.  lengur en 2 ár. 

  888. Ekki vitað 
 
51.  Ofbeldi átti sér stað 
   1. á heimili þolanda 
   2. á heimili geranda 
   3. á sameiginlegu heimili 
   4. í leikskóla/skóla 
   5. annars staðar utan heimilis 
   6. úti við 
   7. annað 

  888. Ekki vitað 
 
52. Barni bannað að segja frá 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 
53. Barn segir hverjum frá fyrst 
   1. fjölskyldumeðlim 
   2. vini/kærasta(u) 
   3. fagfólki 
   4. starfsfólki á leikskólum eða skólum 
   5. öðrum 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 
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54.   Áætlun um meðferð máls 
   1. já 
   2. Nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 

 (Þ.e. ákvörðun er tekin um að hefja ekki könnun eða niðurstaða könnunar er sú að ekki er 
talin þörf á stuðningi eða ráðstöfunum á grundv. bvl.) 
 
55.   Stuðningur veittur á heimili 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 

(Ef já við spurningu 56) 
56.   Hvaða stuðningur var veittur á heimili 
   1. Barni og foreldrum leiðbeint um uppeldi og aðbúnað með skipulögðum viðtölum 
við ráðgjafa 
   2. Stuðlað að beitingu úrræða skv. öðrum lögum. 
   3. Barni útvegaður viðeigandi stuðningur/meðferð, þar með talið Barnahús, MST, 
hópmeðferð og áfallameðferð á vegum BVS, viðtöl hjá sérfræðingi, meðferð BUGL og 
sumardvöl (strika undir viðeigandi) annað ________________________ 
   4. Barni eða fjölskyldu útvegaður tilsjónarmaður, persónulegur ráðgjafi eða 
stuðningsfjölskylda 
   5. Foreldrar aðstoðaðir við að leita sér meðferðar 
   6. Annað Hvað _____________ 

  888. Ekki vitað 
 
57.   Barn vistað utan heimilis 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
 
(Ef já við spurningu 58) 
58.   Hvert var barninu ráðstafað utan heimilis 
   1. Heimili og önnur úrræði skv. 84. gr. bvl. s.s. vistheimili, sambýli, einkaheimili, 
önnur úrræði (strika undir viðeigandi) hvaða_____________________ 
   2. Fósturheimili 
   3. Stuðlar, lokuð deild (neyðarvistun) 
   4. Stuðlar, greiningar- og meðferðardeild  
   1. Meðferðarheimili 
   888. Ekki vitað 
 
59.   Óskað lögreglurannsóknar 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 
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(Ef já við spurningu 59 þá þarf að skoða spurningar 60-80 á bls. 10 og 11)  
Ath. á bls. 12 er svæði fyrir athugasemdir rannsakanda. 
 (Liður 60-80 á einungis við ef svarað er já við spurningu 59) 
 
60.   Mál er í rannsókn 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 
61. Ákæra gefin út 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 
62. Ákærufrestur 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 
63. Dagsetning ákæru __________________ 
 
64. Mál fellt niður 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 
65. Gerandi ósakhæfur af öðrum ástæðum en æsku 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 
66. Dæmt í héraði 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 
67. Dagsetning dóms í héraði _________________ 
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68. Sakfelling 
   1. já 
   2. nei 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 
69.  Ef já sakfelling, hvernig var dæmt 
   1. Ákvörðun refsingar frestað 
   2. fésekt 
   3. skilorðsbundið fangelsi 
   4. óskilorðsbundið fangelsi 
   5. blandaður dómur 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

 
70. Ef óskilorðsbundið fangelsi, hversu marga mánuði  _____________ 
71. Ef skilorðsbundið fangelsi, hversu marga mánuði   _____________ 
72. Voru miskabætur dæmdar í héraði 

   1. já 
   2. nei 
    888. Ekki vitað 
    999. Á ekki við 
 

73. Ef dæmdar miskabætur, hversu mikið í krónutölu  ____________ 
 
74. Var máli áfrýjað til hæstaréttar 

   1. já 
   2. nei 
    888. Ekki vitað 
    999. Á ekki við 

 
75. Dagsetning áfrýjunar __________________ 
 
76. Ef dæmt var í hæstarétti, hvernig var dæmt 
   1. Ákvörðun refsingar frestað 
   2. fésekt 
   3. skilorðsbundið fangelsi 
   4. óskilorðsbundið fangelsi 
   5. blandaður dómur 

  888. Ekki vitað 
  999. Á ekki við 

  
77. Ef óskilorðsbundið fangelsi, hversu marga mánuði  _____________ 
78. Ef skilorðsbundið fangelsi, hversu marga mánuði   _____________ 
79. Ef dæmdar miskabætur í hæstarétti, hversu mikið í krónutölu  ____________ 
  



86 

80. Játningarmál – gerandi játar einhverja refsiverða háttsemi 
   1. já 
   2. nei 
    888. Ekki vitað 
    999. Á ekki við 

81.  Athugasemdir rannsakanda: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________ 
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Viðauki 2 – Leiðbeiningar fyrir skráningareyðublað 

 

Rannsókn á tilkynningum varðandi líkamlegt ofbeldi og ofbeldi sem börn 

verða vitni að. 

 

Auðkennisnúmer: Hér á að gefa hverri tilkynningu auðkennisnúmer sem skrifað er við hvert 

nafn á málalista. Auðkennisnúmer þarf að stemma við viðkomandi skjólstæðing sem verið er 

að skrá í hvert skipti. Auðkennisnúmer er búið til úr póstnúmeri barns -númeri máls- og hvort 

um sé að ræða makaofbeldi eða líkamlegt ofbeldi. Dæmi: 105-16-L.  

Ef einnig er tilkynnt um systkini barns fá þau sama númer. Hver fjölskylda er því með sama 

númer. Systkini eru aðgreind með aldri hvers og eins barns. Ef um er að ræða tvíbura skal 

merkja systkini með a og b. 

 

Aldur barns: Skrá skal hver aldur barns var árið 2012. Miðað er við aldur sem barnið nær á 

árinu.   

 

Fjölskylduaðstæður barns: Ef barn býr jafnt hjá móður og föður (til að mynda viku og viku) 

skal merkja við Til skiptis hjá móður og föður. Í þeim tilfellum þar sem barn er með lögheimili 

hjá móður en í reglulegri umgengni við föður skal merkja að barn búi hjá móður.  

 

Þjóðerni barns: Skrá skal hvort barn sé af íslenskum eða erlendum uppruna. Þegar annað 

foreldri barns er af erlendum uppruna skal merkja við að barn sé af erlendum uppruna.  

 

Er barn með fötlun: Ef fram kemur í gögnum að barn sé með fötlun skal merkja það inn í 

greiningarlykil. Skilgreining á fötlun er samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks nr. 59/1992 

en þar kemur fram að með fötlun sé átt við þroskahömlun, geðfötlun, hreyfihömlun og sjón- 

og heyrnarskerðingu.  

Með þroskahömlun er átt við barn með greindarvísitölu undir 70. Með geðfötlun er átt við 

fatlanir til að mynda eins og ADHD, þunglyndi, kvíða og mótþróaþrjóskuröskun.  
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Dagsetning tilkynningar: Skrá skal hvenær tilkynning um líkamlegt ofbeldi eða ofbeldi sem 

barn var vitni að barst. Ef fleiri en ein tilkynning barst barnaverndaryfirvöldum um líkamlegt 

ofbeldi gagnvart barni eða ofbeldi sem barn var vitni að árið 2012 skal skrá allar þær 

tilkynningar.  

 

Hefur áður borist tilkynning vegna barns: Ef áður hefur borist tilkynning vegna barns skal 

merkja við það. Á það bæði við um tilkynningar hvort sem þær hafa borist árið 2012 eða fyrr. 

Þegar merkt er í ástæðu tilkynningar skal greina frá seinustu tilkynningu sem barst 

barnaverndaryfirvöldum, hvort sem um er að ræða tilkynningu árið 2012 eða fyrr.  

 

Hversu langt var liðið frá því tilkynnt atvik átti sér stað: Hér á að merkja við hversu langt var 

liðið frá því að ofbeldið átti sér stað þar til það var tilkynnt. Ef ekki er vitað eða ofbeldi hefur 

verið langvarandi skal merkja í ekki vitað.  

 

Fjöldi gerenda: Hér skal skrá hversu margir beittu ofbeldinu sem tilkynnt var um.  

 

Kyn geranda: Hér skal merkja við hvers kyns gerandi var.  

 

Þjóðerni geranda: Ef gerandi er hálfur eða alveg af erlendum uppruna skal merkja í erlendan 

uppruna. 

 

Tengsl geranda og þolanda: Hér skal skrá hver tengsl eru milli geranda og þolanda. Með 

geranda er átt við þann sem beitti ofbeldi, hvort sem hann beitti maka ofbeldi eða barn 

líkamlegu ofbeldi. Þolandi er í öllum tilfellum barn, hvort sem það hafi verið beitt líkamlegu 

ofbeldi eða orðið vitni að ofbeldi milli foreldra.  

 

Ákvörðun um að hefja könnun: Hér skal merkja hvort barnavernd hafi ákveðið að hefja 

könnun máls eða ekki.  

 

Foreldrum sent bréf um ákvörðun nefndar: Hér á að merkja hvort foreldrum hafi verið sent 

bréf um ákvörðun nefndar. Með því er átt við bréf þar sem annað hvort kemur fram að 
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nefndin ætli að hefja könnun og boði foreldra í viðtal eða bréf um að tilkynning hafi borist en 

málið verði ekki kannað.  

 

Kært til lögreglu: Hér skal merkja við hvort ofbeldið hafi verið kært til lögreglu, til að mynda 

af foreldrum. Hér er ekki átt við þegar barnaverndaryfirvöld óska eftir lögreglurannsókn.  

 

Læknisskoðun: Hér á að skrá hvort fram kemur í gögnum að barn hafi farið í læknisskoðun í 

kjölfar þess að það var beitt ofbeldi eða varð vitni að ofbeldi.  

 

Sjáanlegir áverkar: Hér á að skrá hvort fram kemur í gögnum að sjáanlegir áverkar hafi verið 

á barni eftir að ofbeldið átti sér stað.  

 

Aðhlynning vegna áverka: Hér á að skrá hvort fram kemur í gögnum að barn hafi fengið 

aðhlynningu vegna áverka eftir að ofbeldið átti sér stað.  

 

Áverkavottorð: Hér á að skrá hvort fram kemur í gögnum að barn hafi fengið áverkavottorð 

frá lækni eftir að ofbeldið átti sér stað.  

 

Viðtal við barn: Hér á að skrá hvort fram komi í gögnum að viðtal hafi verið tekið við barn 

eftir að vitað var um ofbeldi gagnvart barni.  

 

Hver tekur viðtal við barn: Hér á að skrá hver tekur viðtal við barn eftir að vitað er um 

ofbeldi gagnvart barni. 

 

Greinir barn frá ofbeldi í viðtalinu: Hér á að skrá hvort barn hafi greint frá ofbeldi í viðtali. Ef 

ekki hefur verið tekið viðtal við barn skal merkja í reitinn Á ekki við.  

 

Spurningar 31. til 48. Hér skal merkja inn hvort fram komi í gögnum að barn hafi eða ekki 

verið beitt því ofbeldi sem fram kemur í spurningum. Á það bæði við um það ofbeldi sem 

tilkynnt er um og ofbeldi sem fram kemur í viðtali við barn. Ef ekki kemur fram í gögnunum 

hvers konar ofbeldi barn var beitt skal merkja í reitinn Ekki vitað.  
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Hversu oft átti ofbeldið sér stað: Hér skal merkja hvort fram komi í gögnunum hve oft 

ofbeldið átti sér stað. Ef ekki kemur fram hversu oft ofbeldið átti sér stað skal merkja í Ekki 

vitað. 

 

Hversu lengi átti ofbeldið sér stað: Hér skal merkja hvort fram komi hversu lengi ofbeldið 

átti sér stað. Ef ekki kemur fram hversu lengi ofbeldið átti sér stað skal merkja í Ekki vitað. 

 

Ofbeldið átti sér stað: Hér skal merkja við hvar ofbeldi átti sér stað. Með valmöguleikanum 

sameiginlegu heimili er átt við heimili barns og foreldri sem beitti ofbeldi.  

 

Barni bannað að segja frá: Hér skal merkja við hvort fram komi í gögnum að barni hafi verið 

bannað að segja frá ofbeldi sem það var beitt.  

 

Barn segir hverjum frá fyrst: Hér skal merkja við hvort fram komi í gögnum hverjum barnið 

sagði fyrst frá því ofbeldi sem það var beitt.  

 

Áætlun í meðferð máls: Hér á að merkja við hvort áætlun um meðferð máls hafi verið gerð.  

 

Stuðningur veittur á heimili: Hér á að merkja við hvort fram komi í gögnum að stuðningur 

hafi verið veittur á heimili. Á það bæði við um þann stuðning sem barn og/eða fjölskylda fékk 

frá barnaverndaryfirvöldum og þann stuðning sem barni/foreldrum var bent á að nýta sér af 

barnaverndaryfirvöldum.  

Ef um er að ræða stuðning sem tengist ekki beint tilkynningu um líkamlegt ofbeldi eða 

ofbeldi sem barn varð vitni að heldur tilkynningum um annað, til að mynda vegna 

kynferðislegs ofbeldis, skal merkja við þann stuðning sem var veittur en skrá slíkt í 

athugasemdir.  

 

Barn vistað utan heimilis: Hér skal skrá hvort fram komi í gögnum að barn hafi verið vistað 

utan heimilis af barnaverndaryfirvöldum. Ef svarið er já skal merkja við hvers konar ráðstöfun 

það var.   
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Óskað lögreglurannsóknar: Hér skal greina frá hvort fram komi í gögnum að 

barnaverndaryfirvöld hafi óskað lögreglurannsóknar. Ef svarið er já skal halda áfram með 

listann. Ef ekki hefur rannsakandi lokið við að innihaldsgreina tilkynningu.  

 

Mál er í rannsókn: Ef fram kemur í gögnum að mál sé enn í rannsókn skal merkja við það.  

 

Ákæra gefin út: Ef fram kemur í gögnum að ákæra hafi verið gefin út eftir lögreglurannsókn 

skal merkja við það.  

 

Ákærufrestur: Ef ákærufrestur var gerður eftir lögreglurannsókn skal merkja við það.  

 

Mál fellt niður: Ef fram kemur í gögnum að mál hafi verið fellt niður af lögreglu skal merkja 

við það.  

 

Athugasemdir rannsakanda: Hér skal skrá stuttlega um hvað tilkynning snerist og hvers 

konar ofbeldi átti sér stað. Ef tilkynnt er um fleiri en eitt barn er mikilvægt að greina frá því í 

athugasemdum. Þá skal greina frá niðurstöðum könnunar og hvaða úrræðum var beitt.  

 

 

 

 


