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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ritgerðin 

fjallar í meginatriðum um börn sem beitt eru líkamlegu og tilfinningalegu ofbeldi, sem 

og einkenni og afleiðingar þess. Ofbeldi gegn börnum er alvarlegt og okkur ber að gæta 

þess sem fullorðnir einstaklingar í siðmenntuðu samfélagi að sjá til þess að hvert það 

barn sem fyrir ofbeldi verður fái viðeigandi aðstoð. Barn sem beitt er líkamlegu og/eða 

tilfinningalegu ofbeldi getur án efa þurft að kljást við afleiðingar til lengri eða skemmri 

tíma svo sem þroskalega séð, félagslega, tilfinningalega og/eða líkamlega.  

Ofbeldi á sér ólíkar birtingarmyndir en ljóst er að verulegar afleiðingar fylgja því 

ofbeldi sem beitt er gegn börnum. Skert sjálfsmynd, ósjálfstæði og lítilsvirðing gagnvart 

sjálfu sér eru afleiðingarnar sem börn sýna vegna þess ofbeldis sem þau hafa verið beitt. 

Börn sem orðið hafa fyrir ofbeldi í æsku geta á seinni árum ánetjast áfengi og 

fíkniefnum, lifa við áfallastreituröskun, verið árásargjörn, félagsleg færni þeirra er slæm 

en einnig geta þau sýnt af sér andfélagslega hegðun með afbrotum og ofbeldi gagnvart 

öðrum einstaklingum. Barn sem beitt er líkamlegu og eða tilfinningalegu ofbeldi getur 

án efa þurft að kljást við afleiðingar til lengri eða skemmri tíma svo sem félagslegar, 

tilfinningalegar og eða líkamlegar afleiðingar. 
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1 Inngangur  

Öll berum við ábyrgð á börnum okkar, hver einstaklingur og hvert samfélag hefur bæði 

lagalegum og siðferðislegum skyldum að gegna gagnvart börnum og velferð þeirra. Á 

það við um allan aðbúnað barna, sem og uppeldi, menntun og annað þess háttar. Öll 

börn eiga rétt á vernd og öruggu umhverfi til að þroskast og dafna í og öllum 

einstaklingum samfélagsins ber  skylda til að tilkynna til barnaverndaryfirvalda leiki 

minnsti grunur á því að barni sé ekki sinnt sem skyldi eða að það sé fórnarlamb einhvers 

konar misbeitingar eða ofbeldis (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Því miður hefur það 

tíðkast í gegn um tíðina hjá einstaklingum að beita börn sín ofbeldi. Beiting ofbeldis 

gagnvart börnum getur verið samfélagslegt vandamál jafnt hér á landi sem og annars 

staðar í heiminum. Ofbeldi gegn börnum er yfirleitt skilgreint á þrjá vegu, annars vegar 

sem kynferðislegt ofbeldi og hins vegar sem tilfinningalegt eða líkamlegt ofbeldi (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2005).  

Þróunin hefur verið þannig að umræða um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum hefur 

aukist undanfarin ár og almenningur orðinn meðvitaður um tilurð þess og skaðlegar 

afleiðingar. Það sama gildir hins vegar ekki um annars konar tegundir af ofbeldi gegn 

börnum.Það að almenningur er orðinn meðvitaður um afleiðingar ofbeldis gerir það að 

verkum að viðhorf og skilningur gagnvart því að grípa verði til aukinna aðgerða þegar 

einstaklingar verða uppvísir að brotum gegn börnum (Valgarður Reynisson, 2007).  

Eins og áður segir hefur umræðan um annarskonar ofbeldis gegn börnum þó ekki 

fengið jafn mikinn hljómgrunn í samfélaginu og því vekur það sérstakan áhuga að skoða 

þær tegundir, líkamlegt og tilfinningalegt ofbeldi betur.  

Í þessari ritgerð er ætlunin að fjalla um birtingarmyndir, afleiðingar og einkenni 

líkamlegs og tilfinningalegs ofbeldis ásamt því að skýra frá þeim verkefnum og vörnum 

samfélagsins í því að vernda börn gegn ofbeldi. Mikilvægt er að skoða þessa hluti 

sérstaklega og einnig að vekja samfélagið til vitundar um það hvernig einkenni og merki 

börn geta borið þegar þau verða fyrir annars konar ofbeldi en kynferðislegu. Einnig er 

mikilvægt að vekja einstaklinga til meðvitundar um þá hvað hægt sé að gera til aðstoðar 

þegar minnsti grunur vaknar um beitingu ofbeldis gegn börnum.  
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Rannsóknarspurningarnar sem lagt er upp með í þessari ritgerð eru: 

Hvaða afleiðingar hefur líkamlegt og tilfinningalegt ofbeldi á börn og hvernig nýtist 

fagleg þekking félagsráðgjafa til að koma að máli barna sem beitt eru ofbeldi.  

Til að svara rannsóknarspurningunum verður útskýrt nánar hvaða einkenni börnin 

bera með sér, hvaða úrræði og þjónusta eru í boði og hvernig félagsráðgjafar eru 

undirbúnir til þess að veita aðstoð og miðla af sinni fagþekkingu.  

Einnig verður sérstaklega gert grein fyrir birtingarmyndum ofbeldis gegn börnum og 

kastljósinu beint að þeim afleiðingum sem ofbeldið getur haft á börn ef þau fá ekki 

nauðsynlega aðstoð. Skoðuð verða úrræði sem samfélagið hefur upp á að bjóða til þess 

að bregðast við þörfum þolenda ofbeldis og hvernig unnt er að hjálpa þeim til betra lífs. 

Þekking félagsráðgjafans til þess að koma að þess konar málum verður gerð skil til þess 

að leitast við að svara rannsóknarspurningunum og fjallað verður um hvernig aukin 

fræðiþekking og skilningur á orsökum vandamála getur leitt til þess að öflugar varnir og 

meðferðarúrræði komi að gagni. 

Í öðrum kafla fjallað um söguna og þróun rakin í helstu atriðum. Fjallað verður um 

kenningar sem fræðimenn hafa sett fram og notaðar eru til að reyna að skilgreina 

undirliggjandi orsakir, ástæður og þætti sem mögulega gætu skýrt hvers vegna ofbeldi 

gegn börnum viðgengst. Í þriðja kafla verður fjallað um skilgreiningar á ofbeldi gegn 

börnum. Sérstaklega verður gerð skil á þeim skilgreiningum á tilfinningalegu og 

líkamlegu ofbeldi barna sem fræðimenn notast við þegar fjallað er um ofbeldi gegn 

börnum. Einnig verður farið yfir hvað líkamlegt og tilfinningalegt ofbeldi gegn börnum er 

og rætt um hugsanleg einkenni sem börnin geta sýnt séu þau beitt þess konar ofbeldi. Í 

fjórða kafla verður farið í hverjar afleiðingar líkamlegs og tilfinningalegs ofbeldis gegn 

börnum geta verið og í fimmta kafla verður fjallað um umfang ofbeldis gegn börnum.  

Auk þess sem fjallað verður um þá áhættuþætti sem taldir eru geta haft áhrif á 

hvort barn sé beitt ofbeldi eða verði fyrir ofbeldi af hendi foreldra. Í lok kaflans verður 

fjallað um tilkynningarskyldu og tölfræði fyrir árin 2012 og 2013 verður sett fram. Í 

sjötta kaflanum verður rætt um félagsráðgjafa og starf hans og hvernig fagleg þekking 

félagsráðgjafans getur komið að góðum notum bæði fyrir barn sem beitt er ofbeldi eða 

hefur verið beitt ofbeldi og fjölskyldu þess. Í sjöunda kaflanum verður rætt um þau 

samfélagsverkefni sem eru í boði fyrir fjölskyldur og börn í vanda og hvernig samfélagið 
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reynir til dæmis með tilraunaverkefnum að taka á þeim vanda sem ofbeldi gegn börnum 

skapar hverju barni sem í því lendir. Að lokum er efni ritgerðarinnar dregið saman í 

umræðum og lokaorðum og rannsóknarspurningu svarað.  
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2 Saga, þróun, fræðin og kenningar  

Í þessum kafla verður farið yfir söguna og þróun rakin í helstu atriðum. Fjallað verður 

um nokkrar af þeim kenningum sem fræðimenn hafa sett fram og notaðar eru til að 

reyna að finna undirliggjandi orsakir, ástæður og þætti sem mögulega gætu skýrt hvers 

vegna ofbeldi gegn börnum er beitt.  

Bandarískur barnalæknir, Henry Kempe, skrifaði ásamt starfsbræðrum sínum grein 

sem birt var í fagtímariti árið 1962. Í grein þeirra félaga var dregin upp mynd af 

skelfilegu bandarísku fjölskyldulífi. Í greininni bentu þeir á að þeir fengju til sín börn til 

meðferðar sem hefðu verið barin illa sem oft á tíðum dró þau til dauða. Ofbeldi gegn 

börnum var í greininni sjúkdómsgreint og var fyrirbærið kallað „batterd child syndrome“ 

Segja má að rannsókn og greinarskrif þeirra félaga sé sú fyrsta í málaflokknum um 

ofbeldi gegn börnum (Hrefna Ólafsdóttir, 1994; Miller-Perrin og Perrin, 2007; Munro, 

2008).  

Einstaklingar, foreldrar og forráðamenn eru þeir aðilar sem samfélagið treystir best 

til þess að sjá um og ala upp börn. Þessir aðilar voru þó yfirleitt ábyrgir fyrir þeim 

áverkum sem komu til meðferðar/skoðunar hjá bandarískum læknum. Málafjöldinn var 

slíkur að bandarískir læknar sáu þörf fyrir að rannsaka þau tilfelli vegna þeirra fjölda 

barna sem komu inn á spítala með áverka. Rannsóknin sem Kempe og félagar (1962) 

framkvæmdu náði yfir 71 spítala víðs vegar um Bandaríkin. Um 300 mál voru skoðuð. Af 

þessum 300 málum enduðu 11% tilvika með dauða barnsins og yfir 28% barnanna hlutu 

varanlega heilaskaða að völdum ofbeldis sem foreldrar þeirra höfðu beitt þau (Daro, 

1988).  

Fyrstu rannsóknarniðurstöður Kempe og félaga voru birtar en þær sýndu að 

vettvangur ofbeldisins var á heimili barnanna. Segja má að brautryðjendastarf hafi verið 

unnið á þessum tíma sem varð til þess að opna umræðuna um málaflokkinn. Upphaf 

rannsókna í þessum málaflokki varð til þess að umræður fóru af stað og að 

vitundarvakning varð meðal almennings um alvarleika ofbeldisins (Miller-Perrin og 

Perrin, 2007; Munro, 2008). Niðurstöður úr rannsókn Kempe urðu tilefni mikillar 

umræðu um ofbeldi gagnvart börnum og hvernig unnt væri að bregðast við þessari vá. 
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Rannsókninni var vel tekið í öðrum löndum og varð til þess að vitundarvakning varð 

meðal margra samfélaga, bæði almennra borgara og fagaðila um að við þessu yrði að 

bregðast svo börn nytu verndar gagnvart foreldrum og forráðamönnum sem beittu þau 

ofbeldi (Daro, 1988; Varghese og Mouzakitis, 1985).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar náðu líka til Íslands. Ásgeir Karlsson geðlæknir 

framkvæmdi rannsókn árið 1971 til að kanna hvort íslensk börn byggju einnig við 

samskonar ofbeldi og jafnaldrar þeirra í öðrum löndum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að mjög lítið væri um að börn á Íslandi væru beitt ofbeldi (Jónína 

Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004). Þar með varð ekkert 

úr þjóðfélagslegri umræðu um ofbeldi gagnvart íslenskum börnum á þeim tíma (Hrefna 

Ólafsdóttir, 1994).  

Árið 1985 var haldin fræðsluráðstefna á vegum félagsráðgjafa og sálfræðinga þar 

sem fjallað var um ofbeldi gegn íslenskum börnum. Ráðstefnan var haldin hér á landi því 

tveimur árum áður hafði verið haldin samskonar ráðstefna í Danmörku (Hrefna 

Ólafsdóttir, 1994). Ráðstefnan varð til þess að vekja upp umræður um að sennilega 

væru börn á Íslandi beitt ofbeldi líkt og í öðrum löndum í kringum okkur. Að viðurkenna 

að vandamálið sé til staðar er fyrsta skrefið til þess að bæta lífsskilyrði fórnarlamba 

ofbeldis gegn börnum (Freydís Jóna Freysteindsóttir, 2005).  

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

það í Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi. Höggva, híða, hirta, hæða, hóta, hafna, 

hrista, hræða að innan fjölskyldunnar sé ofbeldi gegn börnum viðurkennt sem 

samfélagsmein. Ofbeldi innan fjölskyldna gegn börnum í samfélaginu stríðir gegn þeirri 

viðurkenndu hugmynd að heimilið veiti skjól og vernd fyrir meðlimi hennar. Fjölskyldan 

hefur verið álitin mikilvægasti þráðurinn í lífi hvers einstaklings. Samheldni 

fjölskyldunnar sem stuðlar að því að veita ást og alúð, skilning og samhug en fjölskyldan 

er einnig sú eining sem hefur mestu möguleikana á að beita barn ofbeldi án þess að 

einhver viti af því eða það sjáist. Mikilvægt er því að mati höfundanna að skilgreina 

birtingarmyndir ofbeldis, áhrifaþætti og afleiðingar þess ofbeldis sem börn verða fyrir og 

búa við þangað til gripið er inn í. Það skiptir sköpum þegar umræðan um málaflokkinn er 

opnuð að þegnar landsins séu meðvitaðir og geti greint hvort að börn búi við misbresti 

og slæman aðbúnað í uppeldi (Jónína Einarsdóttir ofl., 2004).  
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2.1 Kenningarlegur grunnur 

Margvíslegar kenningar hafa verið settar fram af fræðimönnum um hugsanlegar 

ástæður þess að barn verði fyrir ofbeldi og þá áhrifaþætti sem geta orðið til þess að 

barn verður fyrir ofbeldi af einhverju tagi. Hér á eftir verður fjallað um kenningar sem 

má finna innan fjölskyldukenninga (e. family system theory) en þær fjalla um að eftir því 

sem tengsl innan fjölskyldu eru sterkari því minni líkur eru á því að barn verði fyrir 

beitingu ofbeldis af hálfu fjölskyldumeðlima sinna. Einnig verður sagt frá 

tengslakenningu John Bowlby sem fjallar um að tengsl barns við umönnunaraðila skiptir 

höfuðmáli. Ef þessi tengsl eru rofin eykst hættan á því að barnið verði fyrir ofbeldi. Að 

endingu verður fjallað um vistfræðilíkan Belsky's. 

Til er spakmæli frá Afríku er segir að til þess að ala upp barn þurfi heilt þorp, ekki 

bara mömmu og pabba. Þróun fjölskyldunnar hefur verið umfjöllunarefni fræðimanna 

víða um heim, talið er þó ljóst að til þess að börn njóti góðs uppvaxtar þurfi 

fjölskyldutengsl þeirra að vera sterk. Kenningar fræðimanna hafa sýnt fram á að til þess 

að börnum gangi vel og farnist vel á fullorðinsárum þurfi að hlúa vel að fjölskyldum og 

barnafólki. Fjölskyldan gegnir brýnna hlutverki en áður og mikilvægt er að samskipti 

innan hennar séu góð. Hlutverkaskipting kynjanna innan fjölskyldunnar hefur einnig 

breyst mikið, frá því að annar aðilinn sá alfarið um tekjur hennar í það að nú er 

algengara að báðir foreldrar þurfi að vera útivinnandi til þess að fjölskyldan geti haft til 

hnífs og skeiðar og húsaskjól. Þegar konur fóru í auknum mæli að sækja sér menntun og 

atvinnu á vinnumarkaðnum hafa komið fram nýjar kenningar um þróun og gerð 

fjölskyldna og um skuggahliðar hennar þegar málin hafa ekki þróast á hinn rétta veg 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Sögulega séð hefur ofbeldi gegn börnum viðgengst víða í gegnum aldirnar en 

umræðan um málaflokkinn fékk hvergi meðbyr og því fékk ofbeldið að viðgangast innan 

fjölskyldna undir vernd friðhelgi einkalífsins (Kempe og Kempe, 1986). Ofbeldi gegn 

börnum fékk þó vaxandi athygli í byrjun sjöunda áratugar síðustu aldar og opnaðist þar 

með sú umræða að ofbeldi gegn börnum væri óviðunandi.  
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 Fjölskyldukenningar  2.1.1

Hér verður fjallað um kenningar sem settar hafa verið fram af fræðimönnum sem ætlað 

er að varpa ljósi á þær orsakir sem legið geta að baki þess að barn verði fyrir ofbeldi af 

hendi foreldra sinna. 

Sigrún Júlíusdóttir fjallar um það í bókinni Fjölskyldur við aldahvörf (2001) að 

kenningar hafi verið settar fram um að innan fjölskyldunnar er skjól þar sem slæmir 

hlutir fengu að gerast, feðraveldið var sterkt og húsbóndinn á heimilinu fór með öll völd. 

Kynjaskipting innan fjölskyldunnar reyndist mikil og þolendur hennar voru konur og 

börn, konur viðhéldu óbreyttu ástandi með því að láta þetta „norm“ yfir sig ganga. 

Rannsóknir sýndu síðan fram á að ekki væri unnt að mæla hversu lengi ofbeldi og 

kynferðislegt ofbeldi hefði viðgengist innan fjölskyldna þar sem þess háttar hegðun gat 

verið falin innan friðhelgi fjölskyldunnar (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

 Tengslakenning John Bowlby 2.1.2

Ein af merkari kenningum tuttugustu aldarinnar er tengslakenningin sem John Bowlby 

(1907-1990) setti fram. Þegar tengsl milli barns og umönnunaraðila voru sett í samhengi 

var hann frumkvöðull á því sviði. Hann lauk menntun sinni árið 1940 sem 

barnasálgreinir. Hann var þess viss að umhverfið spilaði stóran þátt í sálrænum 

erfiðleikum en hélt því einnig fram að aðskilnaður barns og móður hefði mikil áhrif á 

mótun til framtíðar (Beckett og Taylor, 2010; Munro, 2008). Í starfi sínu þar sem hann 

starfaði með ungmennum í skóla varð hann var við hegðunarvandamál og erfiðleika hjá 

ungmennunum. Hann varð þess áskynja að rót vandans mætti rekja til vansældar og 

erfiðleika heima fyrir. Það hafði mikil áhrif á Bowlby þegar hann fór að kenna illa 

aðlöguðum börnum árið 1929 og er talið að þar sé að finna uppsprettu að kenningu 

hans um þróun barna sem kom síðar fram (MacDonald, 2001; Munro, 2008).  

Árið 1951 fjallaði Bowlby um að kærleikur sem móðir sýnir barni sínu á tímaskeiði 

þess sem kornabarns og barns er jafn mikilvæg heilsu barnsins eins og vítamín og 

prótein eru fyrir líkamsstarfssemina. Hann leit svo á að þörfin fyrir líffræðileg tengsl væri 

mikilvægust til þess að tengslamyndun ætti sér stað á milli barns og ummönnunaraðila 

frá fyrsta degi. Bowlby áleit að aðrir aðilar í samfélaginu væru færir um að mæta öðrum 

þörfum eins og þörf fyrir fæði, húsnæði og kynferðislegum þörfum. Víða í dýraríkinu, þá 

sérstaklega hjá spendýrum má sjá tengsl á milli barns og móður. Líkamleg tengsl við 
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móðurina eru mikilvæg fyrir barnið. Barnið þarf alfarið að treysta á móður sína til að 

uppfylla þörf þess fyrir fæðugjöf og vernd. Bowlby taldi hegðunina vera innbyggða í eðli 

mannsins og dýra (Beckett og Taylor, 2010).  

Bowlby nefnir að tengsl í æsku gætu haft veruleg áhrif á hegðunarmynstur í 

ofbeldis- og kynferðisafbrotamálum. Tengslasaga einstaklings hefur áhrif á þróun 

bældra tengsla eða samvinnutengsla. Þar er átt við hluttekningu að geta sett sig í spor 

annarra, getu til þess að forðast neikvæðar aðstæður, finnast maður vera einskis virði og 

gera óraunhæfar væntingar til annarra en einnig treysta um of á að einhver annar en 

maður sjálfur hugsi fyrir aðstæðum. Þessi atriði eru mikilvæg í tengslum sem 

einstaklingurinn hefur myndað í æsku (Smallbone, 2006).  

 Félagsnámskenning Bandura 2.1.3

Beckett og Taylor fjalla um það í Human Growth and Development (2010) að samkvæmt 

félagsnámskenningu (e. social learning theory) Albert Bandura þá staðfesti hann að 

börnin hafi það eftir sem fyrir þeim er haft. Verði börn vitni af heimilisofbeldi eru því 

meiri líkur á því en ella að þau líti á það sem eðlilega hegðun og beiti því síðan sjálf 

þegar þau vaxa úr grasi. Fjalla þeir félagar einnig um að Bandura hélt því fram að verði 

þau fyrir líkamsrefsingum í æsku muni þau sýna eins hegðun seinna á lífsleiðinni 

(Beckett og Taylor, 2010). Nýjar kenningar í fjölskyldufræðum hafa sýnt fram á að ekki er 

hægt að sakast við einn aðila innan fjölskyldunnar heldur verður að líta á heildarmynd 

fjölskyldunnar þar sem tekið er mið af tengslamyndun innan hennar. Léleg 

tengslamyndun getur verið einn af áhrifavöldum ofbeldis en umhverfis- og áhrifaþættir 

koma einnig til (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

 Vistfræðilíkan Belsky´s 2.1.4

Vistfræðilíkan Belsky´s kom fram á sjónarsviðið árið 1980 en líkanið lýsir þeim þáttum 

sem hafa áhrif á einstaklinginn í hans nánasta umhverfi og útskýrir áhrif þessara þátta. 

Líkanið útskýrir einnig þá áhættuþætti sem eru í lífi einstaklinga og eru þeir skoðaðir út 

frá umhverfi og samfélagi sem hann býr í. Innan hvers þáttar eru bæði verndandi og 

áhættuþættir. Segja má að ofbeldi eigi sér stað þegar magn áhættuþátta verður meira 

heldur en magn verndandi þátta innan vistfræðilíkansins. Líkanið er sett þannig upp að 

áhrif verndandi og áhættuþátta flæða á milli hverra þátta í líkaninu en þannig getur 

menningarþáttur eða tíðarandi haft áhrif hvort á annað og ekki er allstaðar sömu 
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uppeldisaðferðum beitt. Samkvæmt líkaninu eiga börn foreldra sem hafa verið beitt 

ofbeldi í æsku mun meiri hættu á því að verða beitt ofbeldi að hálfu foreldra sinna en 

bágur fjárhagslegur bakgrunnur og atvinnuleysi hafa einnig áhrif sem og félagslegar 

ástæður (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Samkvæmt barnaverndarlögum hér á landi eru líkamlegar refsingar ekki leyfilegar og því 

síður viðurkenndar. Belsky skilgreinir líkan sitt út frá börnum, þörfum og samspili þátta 

og hvort þeir hafi áhrif hvor á annan, hvort sem það séu áhættu- eða verndandi þættir. 

Annars vegar má nefna að bág efnahagsstaða ásamt áfengis- og fíkniefnavanda eða 

geðræn vandamál foreldra eru dæmi um skort á félagslegum stuðningi og eru því 

áhættuþættir sem geta leitt til ofbeldishegðunar í uppeldi. Stuðningur frá ættingjum, 

vinum og/eða fræðsla ásamt því að fá utanaðkomandi aðstoð til að leysa úr erfiðum 

málum er hins vegar dæmi um verndandi þátt (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Miller-

Perrin og Perrin, 2007). Hvernig einstaklingnum vegnar í lífinu er því samspil þátta í 

umhverfi þeirra (Finkelhor og Browne, 1986). 

 Samvirknikenning Bell  2.1.5

Margir fræðimenn fyrir utan Belsky hafa lagt fram tilgátur þess efnis að hegðun barna 

geti ýtt undir ofbeldishneigð foreldra sinna. Bell setti fram kenningu, sem hann nefndi 

samvirknikenningu, að tengsl væru á milli áhættuþáttar barns og áhættuþáttar foreldris. 

Kenning Bells gerir ráð fyrir því að persónueinkenni barns geti þannig verið valdur að því 

að barnið sé í meiri hættu á því að verða beitt ofbeldi. Sálrænir og líkamlegir kvillar 

ásamt erfiðri hegðun og ungum aldri eru allt dæmi um einkenni barna sem geta verið 

líkleg til þess að stofna því í hættu. Samvirknikenning Bells segir til um að samverkandi 

þættir barns og foreldris vinni saman að því að barn sé beitt ofbeldi. Hegðun annars 

aðilans ein og sér sé þannig ekki nægur grundvöllur til þess að barnið verði fyrir ofbeldi. 

Bell taldi að börn sem væru erfið í hegðun, ýttu undir neikvæð tilfinningatengsl foreldra 

sinna á meðan börn sem væru góð og meðfærileg hefðu jákvæð áhrif tilfinningatengsl 

við foreldra sína. Eigi foreldrar við vandamál að stríða sem séu andstæð vandamálum 

barns þá séu enn meiri líkur á því að barnið verði fyrir beitingu ofbeldis. Til dæmis ef 

foreldri glímir við þunglyndi en barnið er ofvirkt verði það til þess að foreldrið skynji 

barn sitt enn erfiðara en það er í raun og veru samkvæmt kenningunni. Mismunandi 

uppeldisaðferðir geta ýtt undir það hvernig barn getur hegðað sér en hegðun þess 

samkvæmt samvirknikenningunni getur líka ýtt undir ofbeldishneigð foreldra þess 

(Barnett, Miller- Perrin og Perrin, 2007; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000). 
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3  Hvað er líkamlegt og tilfinningalegt ofbeldi gegn börnum 

Hér á eftir verða hugtök skilgreind sem notuð eru þegar fjallað er um líkamlegt og 

tilfinningalegt ofbeldi gegn börnum. Í þessari ritgerð er þó er ekki ætlunin að fjalla um 

vanrækslu né kynferðislegt ofbeldi því að mati höfundar er rík þörf á því að ræða og 

rannsaka enn frekar afleiðingar af líkamlegu og tilfinningalegu ofbeldi gegn börnum. 

Höfundur telur þó ástæðu til þess að skilgreina lítillega hugtökin líkamlegt og 

tilfinningalegt ofbeldi svo lesandi geri sér grein fyrir hugtökunum í ritgerðinni. Hugtökin 

hafa sína skilgreininguna hvor sem flokkuð eru undir hugtakinu misbrestur í uppeldi 

barna. 

Í Skilgreiningar- og flokkunarkerfinu (2012) sem Freydís Jóna Freysteinsdóttir hefur 

sett fram greinir hún frá að misbrestur í barnauppeldi verði vegna endurtekinna atvika 

en ekki einstakra atburða. Hún hefur sett inn skilgreiningu frá Rogosch, Cicchetti, Shields 

og Toth sem segir að: 

Misbrestur í uppeldi barna feli í sér alvarlega truflun í foreldrahlutverki, og 

jafnframt verulega truflun í tengslum foreldra og barns, sem getur leitt til alvarlegra 

aðlögunarerfiðleika hjá barni eða afbrigðilegs þroska [...........] misbrestur í uppeldi 

barna felur í sér samkvæmt skilgreiningu, vítaverða, ófullnægjandi eða 

niðurbrjótandi uppeldishætti (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012, bls. 3). 

Skilgreiningin er fremur víðfem þegar um misbrest í uppeldi er að ræða. Hér á landi og á 

Norðurlöndum er skilgreining á misbresti í uppeldi mjög víð en henni er skipt í tvo 

meginflokka. Flokkanir eru tveir, barn sem er þolandi annarsvegar og barn sem er 

gerandi hins vegar (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Til þess að samræma betur 

úrvinnslu og vinnu barnaverndarmála fól Barnastofa Freydísi Jónu Freysteinsdóttur að 

hanna skilgreininga- og flokkunarkerfi (SOF). Íslenska kerfið er þannig unnið út frá vinnu 

tveggja fræðikvenna, bandaríska kerfinu og því sænska en það kerfi var áður notað sem 

grunnur fyrir íslenska skilgreiningakerfið.  

Árið 2012 var síðan ráðist í endurbætur á kerfinu meðal annars til þess að skerpa 

enn frekar á skilgreiningum sem þóttu helst til víðar. Meðal annars var skilgreiningum 

um flokkinn áhættuhegðun – barn beitir annað barn ofbeldi víkkaður til þess að 

innihalda tilfinningalegt ofbeldi. Misbresti er skipt í tvo yfirflokka. Annars vegar 
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vanrækslu og hinsvegar ofbeldi. Ofbeldi er síðan skipt í þrjá undirflokka, kynferðislegt 

ofbeldi, tilfinningalegt ofbeldi og líkamlegt ofbeldi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

3.1 Hvað er þá átt við með líkamlegu og tilfinningalegu ofbeldi gegn börnum 

Hér á eftir verður fjallað ítarlega um hvað líkamlegt og tilfinningalegt ofbeldi gegn 

börnum er. Greint verður frá þeim einkennum sem börn geta sýnt séu þau beitt þess 

konar ofbeldi. Tíðarandinn og aukin þekking varð til þess að umræður um ofbeldi gegn 

börnum fóru ekki af stað hér á landi fyrr en á áttunda áratug síðustu aldar. 

Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir (2006) fjalla um það í bókinni Verndum 

þau: Hvernig bregðast á við grun um vanrækslu eða ofbeldi gegn börnum og unglingum. 

Þar kemur fram að í skjóli friðhelgi einkalífsins/fjölskyldunnar búi mörg börn við öryggi, 

ást og umhyggju í kærleiksríku umhverfi. Á sama tíma búi önnur börn við ofbeldi í sínu 

umhverfi. Ofbeldi í samfélaginu getur einnig átt sér stað á ólíkan hátt og á ólíkum 

stöðum eins og í skólum, íþrótta- og tómstundarstarfi jafnt og inni á heimilum barna. 

Ekkert barn er því öruggt gegn beitingu ofbeldis því gerendur þeirra geta verið börn á 

sama aldri, ókunnugir, fullorðnir einstaklingar eða aðrir nákomnir barninu (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006).  

3.2 Líkamlegt ofbeldi  

Þegar líkamlegt ofbeldi er skilgreint má gera það út frá athöfn  og afleiðingum. Athöfnin 

felur í sér birtingamynd eins og til dæmis, þegar sparkað er í barn, það hrist, því hrint 

eða klipið. Þegar um athöfn og afleiðingu er að ræða er átt við hvort að sjáanlegir 

áverkar verði á barninu svo sem eins og brunasár, skurðir eða marblettir. Líkamlegt 

ofbeldi má einnig flokka sem viljandi eða óviljandi athöfn. Óviljandi athöfn er til dæmis 

ef foreldri rekur sig í barnið þannig að það fellur við og meiðist. Skýringum foreldris og 

barns ber ekki saman hvernig áverkar komu til og ef áverkar eru á stöðum sem hefðu 

ekki getað hlotist af vegna slyss. Auðveldast er að greina líkamlegt ofbeldi þar sem 

áverkarnir eru sjáanlegir (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Sú birtingarmynd sem sérfræðingar létu sig fyrst varða við rannsóknarvinnu vegna 

ofbeldis gegn börnum var líkamlegt ofbeldi (Varghese og Mouzakitis, 1985). Vegna 

sjáanlegra áverka sem börn hljóta vegna líkamlegs ofbeldis má ganga út frá að 

auðveldast sé að greina þess konar ofbeldi vegna þeirra mörgu birtingamynda sem 
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flokka má ofbeldi eftir. Slíkt er samt sem áður ekki alltaf auðvelt, þar sem áverkar á 

börnum geta komið vegna eðlilegra ástæðna (Miller-Perrin og Perrin, 2007; Varghese og 

Mouzakitis, 1985). Samkvæmt almennum hegningarlögum hér á landi fellur líkamlegt 

ofbeldi gegn börnum undir afbrot og varðar við lög (Almenn hegningarlög nr. 19/1940). 

Það á þó ekki við milli mismunandi menningarheima því það sem hér á landi er talin vera 

líkamleg refsing getur þótt viðeigandi uppeldisaðferð annars staðar (Dubowitz, 2000; 

Miller-Perrin og Perrin, 2007). Skilgreiningar í lögum eru mun takmarkaðri heldur en á 

hugtökum og hefur reynst erfitt að túlka lögin þannig að réttur foreldris og barns 

stangist ekki á. Flókin mannleg hegðun eins og beiting refsinga eða ofbeldis gegn 

börnum hefur verið erfitt að túlka með lögum (Miller-Perrin og Perrin, 2007; Wallace og 

Roberson, 2011).  

Skilgreiningar á líkamlegu ofbeldi gegn börnum einblíndu á sjáanlega áverka sem 

sáust á barninu og þau ofbeldisverk sem leiddi til þessara áverka. Líkamlegt ofbeldi felur 

í sér barsmíðar, högg, spörk, hristing, klípingar, kyrkingar, brunasár, kæfingu og eitrun 

(Freydís Jóna Freysteindsdóttir, 2012; Wallace og Roberson, 2011). Skilgreiningarnar 

voru ekki tæmandi og náðu ekki yfir verknaðinn í heild sinni. Bandaríska stofnunin 

National Center on Child Abuse and Neglect víkkaði út skilgreininguna á líkamlegu 

ofbeldi þannig að nú væri skilgreint bæði út frá skaða og gáleysi. Börn eru skilgreind sem 

þolendur líkamlegs ofbeldis ef þau fá áverka sem eru sýnilegir innan 48 klukkustunda frá 

verknaði. Börn sem ekki fá sjáanlega áverka geta líka talist þolendur líkamlegs ofbeldis 

ef hætta þykir á því að þau hljóti skaða vegna gáleysis foreldra sinna (Freydís Jóna 

Freysteindsdóttir, 2012; Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Áverkastaðir á barni skipta höfuðmáli þegar um skilgreiningu á ofbeldi er að ræða. 

Högg eða sláttur í höfuð, maga, bossa, aftanverð læri, hendur og aðra viðkvæma staði 

teljast til líkamlegs ofbeldis. Oft er menningarlegur munur á refsingum foreldra til barna 

sinna. Ólíkir menningarheimar líta ekki sömu augum á líkamlegt ofbeldi gagnvart 

börnum (Dubowitz og DePanfilis, 2000).  

Að hrista börn harkalega er ofbeldisathöfn sem er þó sérstaklega alvarleg fyrir 

ungabörn. Talið er að milli 10% til 12% ungbarnadauða í Bandaríkjunum megi rekja til 

„Shaken baby syndrom svonefnt heilkenni af völdum hristings“. „Shaken baby syndrom“ 

er ofbeldi sem erfitt getur reynst að greina þar sem smábörn eru mun viðkvæmari fyrir 
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því heldur en þau börn sem eldri eru og stálpaðri (Gutierrez, Clements og Averill, 2004; 

Innanríkisráðuneytið, 2007, bls. 2).  

Enn er deilt um það í Bandaríkjunum hvort að rasskellingar eða löðrungar foreldra á 

börnum sínum eigi að skilgreina sem líkamlegt ofbeldi. Við ofbeldi að þessu tagi kemur 

oftast nær bara roði á rass eða kinnar í stutta stund. Skilgreiningar í lögum á líkamlegu 

ofbeldi stangast þannig á við hugtakaskilgreiningar í fræðunum. Víða í hinum vestræna 

heimi eru líkamlegar refsingar gegn börnum ekki skilgreint sem ofbeldi. Löðrungar og 

rasskellingar eru þannig ekki túlkuð sem ofbeldisverknaður. Þegar áverki leiðir eingöngu 

til tímabundins roða er það ekki ofbeldi, áverkar sem eru alvarlegir eins og til dæmis 

marblettir, skurðir, beinbrot og þess háttar eru hins vegar alvarlegir ef ekki er hægt að 

útskýra þá sem slys á barninu (Barnett o.fl., 2011; Dubowitz og DePanfilis, 2000).  

Sameiginlegt með þessum skilgreiningum öllum þá á sér stað töluverð truflun í 

foreldrahlutverki þegar misbrestur verður í barnauppeldi sem verður til þess að barn 

lendir í alvarlegum aðlögunarvanda og verður fyrir afbrigðilegum þroska. Misbresturinn 

verður þess valdandi að barnið fer algjörlega á mis við eðlilegar uppeldsaðferðir og 

foreldrar sýna af sér niðurbrjótandi háttsemi gagnvart barninu sem rýrir traust þess og 

öryggistilfinningu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2003).  

3.3 Einkenni líkamlegs ofbeldis  

Börn og þolendur líkamlegs ofbeldis geta borið með sér einkenni vegna ofbeldisins sem 

þeim er veitt en við leik geta börn fengið ýmsa áverka þegar þau detta og meiða sig en 

líkamlegt ofbeldi sem börn eru beitt skilur ekki alltaf eftir sig sjáanleg ummerki. Ólöf 

Ásta og Þorbjörg (2006) greina frá því í Verndum þau: Hvernig bregðast á við grun um 

vanrækslu eða ofbeldi gegn börnum og unglingum að sumir gerendur gæta þess 

sérstaklega að ekki sjáist neinir áverkar á barninu. Áverkar eftir að ofbeldi hefur verið 

beitt geta verið sjáanlegir á olnbogum, höndum og fótum sem marblettir eða hrufl á húð 

en þó má greina til dæmis marblettir á mjúkum stöðum eins og á kinn, á hálsi eða baki 

sem þau myndu ekki fá við að falla í leik úti eða innivið. Þau geta einnig verið með stóra 

marbletti á handleggjum þar sem gripið hefur verið harkalega í þau og þrýst (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). Freydís Jóna (2012) ræðir um það í 

Skilgreiningar og flokkunarkerfi í barnavernd að það séu ákveðnir áverkar sem ekki eru 

sýnilegir en heilbrigðisstarfsfólk getur greint til dæmis mar á heila, heilaskemmdir, 
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augnáverka eða sprungur í beini svo eitthvað sé nefnt, einnig er hægt að sjá 

vísbendingar um tilraunir til kæfingar (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

3.4 Tilfinningalegt ofbeldi  

Áverkar á barni eru ekki sýnilegir þegar um tilfinningalegt ofbeldi er að ræða með sama 

hætti og ef um líkamlegt ofbeldi er að ræða. Skilgreiningin á tilfinningalegu ofbeldi er 

afskiptaleysi eða fjandsamleg framkoma sem hefur neikvæð tilfinningaleg áhrif á barn 

sem stendur í vegi fyrir heilbrigðu þroskaferli þess. Fullorðnir geta einnig fundið sig í 

þeirri aðstöðu að annar fullorðinn einstaklingur lítilsvirði og tali niður til þeirra, jafnvel 

misnotar vald sitt yfir þeim (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Tilfinningalegt ofbeldi sem sérstakur hluti ofbeldis sem hefur ekki verið aðgreint eða 

skilgreint neitt sérstaklega fyrr en nú á síðari árum. Birtingarmyndir tilfinningalegs 

ofbeldis hefur hingað til verið skilgreint sem hliðarverkun annara ofbeldisgerða svo sem 

líkamlegs og kynferðislegs ofbeldis. Tilfinningalegt ofbeldi er í dag álitið vera eitt 

alvarlegasta form ofbeldis sem börn verða fyrir (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir (2012) nefnir að tilfinningalegt ofbeldi sé þannig orðið algeng 

birtingarmynd ofbeldis gegn börnum. Sá sem er beittur líkamlegu ofbeldi er jafnan 

einnig beittur tilfinningalegu ofbeldi. Lítið er gert úr barni, talað er niður til þess og því 

sýnd lítilsvirðing. Barn er látið vita að það sé einskis virði, látið sinna þörfum foreldra 

sinna eða þá að það verður vitni að ofbeldi á milli foreldra sinna og eru það megin 

einkenni og birtingarmynd tilfinningalegs ofbeldis á hendur því. Sú sjón hefur mikil og 

skelfileg áhrif á litlar sálir sem þá oft fara að saka sjálfan sig fyrir því hvernig komið sé 

fyrir foreldrunum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Einnig ef barni er sýnd 

framkoma með eða án orða sem meðvitað eða ómeðvitað verður til þess að barn verður 

fyrir sársauka eða kvíða kallast það tilfinningalegt ofbeldi (Ásta K. Ólafsdóttir, 2003).  

Fræðimenn fjalla um að börn sem beitt eru tilfinningalegu ofbeldi upplifa höfnun frá 

því fólki sem ætti að veita þeim ást, kærleika, vernd og umhyggju. Gerðar kröfur til 

barns sem það getur ekki staðið undir miðað við aldur og eða þroska. Barn sem verður 

vitni að ofbeldi á heimili sínu telst einnig til tilfinningalegs ofbeldis. Börn sem búa við 

tilfinningalegt ofbeldi eiga einnig að mati fræðimanna átt erfitt með að stunda nám 

jafnvel þó þau hafi alla burði til þess. Hafi barn eitthvað af þessum einkennum getur það 

gefið sterka vísbendingu um að það sé beitt tilfinningalegu ofbeldi. Tilfinningalegt 
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ofbeldi leggst þungt á börn en jafnan getur andleg og félagsleg líðan þeirra verið 

bágborin. Erfitt getur reynst að færa sönnur á beitingu tilfinningalegs ofbeldis þar sem 

engir sjáanlegir áverkar eru á barninu en erfitt er að sjá utan á börnum hvort verið sé að 

beita þau tilfinningalegu ofbeldi eða hvort önnur sálræn málefni séu að takast á í þeim 

sem veldur þeim hugarangri og vanlíðan. Börn sem beitt eru tilfinningalegu ofbeldi og 

takast á við það gera það á mismunandi vegu og margvígslegan hátt en ofbeldi af þessu 

tagi er ekki sjáanlegt með berum augum. Þau eru einnig, að mati fræðimanna, 

viðkvæmari fyrir áreiti innan sem utan heimilis (Daro, 1988; Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005; Jónína Einarsdóttir ofl., 2004; Miller-Perrin og Perrin, 2007; Who, 

2010).  

Börn sem beitt eru tilfinningalegu ofbeldi verða stöðugt fyrir því að sett er út á útlit 

þeirra og skapgerð (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Þau eru stundum hvött til óæskilegrar 

hegðunar og þau mega ekki leika sér með jafnöldrum sínum (Kempe og Kempe, 1986; 

Who, 2010). Þau fá að heyra frá foreldrum sínum að þau hefðu ekki átt að fæðast og 

daglegum þörfum þeirra er ekki sinnt (Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

National family violence survey (1991) framkvæmdi rannsókn á því hvort að börn 

sem voru beitt tilfinningalegu ofbeldi og þau börn sem ekki voru beitt tilfinningalegu 

ofbeldi væru á svipuðu aldursskeiði. Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort 

hægt væri að koma auga á sammerkta þætti þeirra barna sem voru beitt tilfinningalegu 

ofbeldi. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að börn á aldrinum 7 – 17 ára væru líklegri til þess 

að verða fyrir tilfinningalegu ofbeldi. Börn undir sex ára aldri voru yfirleitt ekki 

fórnarlömb tilfinningalegs ofbeldis að hálfu foreldra sinna samkvæmt rannsókninni 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

3.5 Einkenni tilfinningalegs ofbeldis 

Tilfinningalegt ofbeldi á sér stað, að öllu jöfnu inni á heimilum, þegar það gerist fyrir 

utan heimilið til dæmis í skóla eða á vinnustað flokkast það undir einelti (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006).  

Kempe og félagar fjalla um að rannsóknir hafa sýnt fram á að hægt sé að benda á 

nokkur einkenni sem koma í ljós hjá börnum sem beitt hafa verið tilfinningalegu ofbeldi. 

Niðurstöður rannsókna þeirra gefi vísbendingar um að börnin hafi brotna sjálfsmynd og 

sjálfstraust þeirra sé lítið, hafi litlar sem engar skoðanir á lífinu í heild og finnast þau 
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einskis metin. Þau séu jafnframt hlédræg og láti sem minnst á sér bera (Kempe og 

Kempe, 1986). Brassard og Hart (2000) ræða um að þau séu óörugg í nálægð foreldra 

sinna og uppalenda en það er á öndverðu meiði við það sem venjuleg börn búa við. Þau 

börn sem búa við tilfinningalegt ofbeldi séu mikið ein og eigi það til að kvarta undan 

líkamlegum verkjum þó sérfræðingar hafi skoðað og framkvæmt læknisfræðileg próf á 

þeim sem staðfesta að ekkert ami að þeim líkamlega. Annað einkenni er að þau eiga í 

litlum mannlegum samskiptum við fólk sem stendur þeim nærri og séu jafnvel hrædd 

við að takast á við ný verkefni (Brassard og Hart, 2000).  

Tilfinningalegt ofbeldi skilur ekki eftir sig sjáanlega áverka og getur verið mjög falið 

(Ásta K. Ólafsdóttir, 2003). Þegar forsjáraðilar beita barn tilfinningalegu niðurbroti er 

hegðun barnsins sífellt gagnrýnd. Með sífelldum endurtekningum á niðrandi 

athugasemdum fer barnið loks að trúa því að það sem sagt er við það hljóti að vera satt. 

Það trúir því að það sé einskis virði og sé betur komið einhversstaðar annars staðar 

heldur en inni á heimili sínu eða hjá foreldrum. Barn sem býr við höfnun upplifir það að 

foreldrar þess hafa engan áhuga því sjálfu, áhugamálum þess eða námi þeirra. Ummæli 

og athugasemdir brjóta einstakling niður og afleiðingar þess til lengri tíma geta verið 

varanlegar (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). Sjálfsmynd barns er því 

markvisst, viljandi eða óviljandi brotin niður. Sjálfstraust og virðing fyrir eigin getu er lítil 

hjá börnum sem upplifa þess konar ofbeldi og erfitt getur verið að byggja upp 

tilfinningalega heilsu þeirra svo þau öðlist virðingu sína á ný (Ásta K. Ólafsdóttir, 2003). 

Annarskonar ofbeldi sem er ekki sýnilegt er þegar foreldri gefur barni augnaráð eða 

svipbrigði sem gefur til kynna fyrirlitningu eða höfnun, einnig þegar foreldri lítur barn 

sitt ekki viðlits eða svarar því ekki þegar á það er kallað (Ásta K. Ólafsdóttir, 2003; Ólöf 

Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). Erfitt getur verið hjá barni sem aldrei 

veit í hvernig skapi foreldrið er. Barnið tiplar á tánum í kringum það og reynir að vera 

ekki fyrir / halda sig til hlés svo að það eigi ekki hættu á að fá skammir, hýðingu eða 

verða niðurlægt fyrir eitthvað sem það gerði eða gerði ekki af sér.  
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4 Afleiðingar ofbeldis gegn börnum 

Hér á eftir verður fjallað sérstaklega um þær afleiðingar, til skemmri og lengri tíma 

vegna þess harðræðis, er börn verða fyrir sem beitt eru líkamlegu og tilfinningalegu 

ofbeldi. Þegar börn eru á einn eða annan hátt beitt ofbeldi getur skaði þess fyrir barnið 

orðið bæði alvarlegur og langvinnur á geðheilsu þeirra. Birtingarmyndir ofbeldis geta 

verið margþættar og engin ein er alvarlegri en önnur, auk þess sem þeim verður ekki 

raðað upp eftir alvarleika.  

Fræðimenn fjalla um að einstaklingar sem verða fyrir ofbeldi í barnæsku eigi 

erfiðara með nám og skólagöngu almennt. Þeir þurfa aukna aðstoð með námið og líklegt 

er að sjálfsmynd þeirra sé brotin. Skólaganga þeirra verður oft rofin og þau eru líklegri til 

þess að flosna upp úr námi. Í mörgum tilfellum fylgja afleiðingar af ofbeldinu 

einstaklingum langt fram á fullorðins ár ef þeim er ekki veitt aðstoð til þess að vinna úr 

þessum áföllum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Jónína Einarsdóttir og fleiri (2004) fjalla um að ofbeldi gegn börnum geti haft 

veruleg neikvæð áhrif á heilsu þeirra bæði líkamlega sem og sálfræði- og félagslega. 

Ofbeldi getur þannig einnig aukið líkur á þunglyndi og reiði barna og sum börn sem búa 

við slíkt harðræði eiga við hegðunarvandamál að stríða langt fram á fullorðinsár. Börn 

sem verða fyrir ofbeldi eru því mun líklegri að mati fræðimanna til þess að verða 

gerendur í ofbeldis og eineltismálum. Einnig er í sömu umfjöllun fjallað um að mun 

hærri sjálfvígstíðni sé í þessum hópi heldur en í viðmiðunarhópum og tilraunir til 

sjálfsvígs eru fremur algengar (Jónína Einarsdóttir ofl., 2004).  

Vitsmunalegur þroski barnanna er heldur ekki sá sami og hjá jafnöldrum þeirra að 

mati Ingólfs og nefnir hann einnig að þroski þeirra sé takmarkaðri og að þau eigi erfiðara 

með að einbeita sér að ákveðnum verkefnum. Börnin eiga í erfiðleikum með minni, eiga 

erfiðara með samskipti við annað fólk og hafa minni hæfileika til þess að vinna sig út úr 

vandamálum (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Þá eiga þessi börn mögulega í erfiðleikum með 

félagsleg tengsl og þátttöku í félagsstarfi. Rannsóknir Miller-Perrin og Perrin sýna 

jafnframt að börnin séu jafnan árásargjarnari og er hættara við að sýna andfélagslega 

hegðun þegar kemur fram á fullorðinsár. Sjálfstraust þeirra virðist minna og þeim finnst 
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þau ekki hafa getu á við jafnaldra sína hvað varðar nám og úrlausnir verkefna, eins og 

aðrir fræðimenn hafa bent á. Ofbeldi gegn börnum getur þannig, að mati fræðimanna, 

haft sárar og alvarlegar afleiðingar hjá fórnarlömbum þess. Þau eiga það frekar á hættu 

að leiðast út í afbrot, eru líklegri til þess að neyta ávanabindandi efna og eru þau því 

mun líklegri til þess að beita aðra innan sinnar eigin fjölskyldu ofbeldi. Sum bera með sér 

einkenni áfallaröskunar og þunglyndi þegar kemur fram á fullorðinsár (Ingólfur V. 

Gíslason, 2008; Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Janet Currie og Cathy Spatz Widom (2010) framkvæmdu langtímarannsókn, Long-

Term Consequences of Child Abuse and Neglect on Adult Economic Well-Being, en 

niðurstöður hennar fjalla um afleiðingar barna sem beitt voru ofbeldi. Rannsóknin 

greinir frá langtíma eftirfylgni af börnum sem höfðu orðið fyrir grófu ofbeldi í æsku og 

afleiðingum þess fram á fullorðins ár út frá efnahag og þjóðfélagslegri stöðu, hvað 

varðar atvinnuþátttöku, tekjumöguleikum og eignamyndun. Samkvæmt þeim koma 

margar afleiðingar ofbeldisins fram snemma á lífsleiðinni, þá einkum á unglingsárum. 

Samkvæmt Janet Currie og Cathy Spatz Widom má því áætla að þessar afleiðingar verði 

til þess að einstaklingi gangi verr í skóla og geti þar af leiðandi misst af tækifæri til 

aukinnar menntunar og betri lífskjara seinna meir. Sem dæmi hafa margar rannsóknir 

sýnt fram á að börn sem orðið hafa fyrir ofbeldi gangi verr í skóla, hafi oftar verið vísað 

úr skóla, eigi erfitt með nám og hafi í auknum mæli meiri tilhneigingu til þess að setja sig 

upp á móti kennurum og skólalífinu almennt. Börn eigi erfiðara með tengslamyndun og 

þrífist verr innan jafnaldra sinna. Því kemur rannsakendum það ekki á óvart að 

afleiðingar þessar hafi afgerandi áhrif á möguleika einstaklingsins til þess að afla sér 

menntunar og aukinna lífsgæða (Currie og Widom, 2010).  

Janet Currie og Cathy Spatz Widom (2010) greina jafnframt frá því að mjög lítið hafi 

hins vegar verið rannsakað um langtíma afleiðingar ofbeldis á börn og hvaða áhrif það 

hefur á einstaklinginn þegar hann kemst á fullorðinsár. Þó nefna þær að margar 

rannsóknir hafi einblínt á tilfinningalegar afleiðingar ofbeldis gegn börnum eins og skert 

þroskastig, áhættuhegðun og sálræna kvilla þegar börnin komast á unglingsár. 

Niðurstöður þeirra sýna hins vegar fram á að afleiðingarnar teygja sig líka til 

efnahagslegrar stöðu þeirra. Samkvæmt rannsakendum séu athuganir þeirra í samræmi 

við þær niðurstöður sem rannsóknin þeirra sýnir. Jafnframt fjalla þær um að aðrir 



27 

fræðimenn hafi sýnt fram á að ofbeldi í uppeldi væri frekar að finna í 

láglaunafjölskyldum og gæti þar með aukið frekar á ójafnvægi milli fátækra og ríkra 

barna. Þetta er fyrsta rannsóknin sem einblínir á efnahagslegar afleiðingar á þau börn er 

verða fyrir ofbeldi heima fyrir (Currie og Widom, 2010).  

Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir (2006) fjalla um að afleiðingar 

líkamlegs ofbeldis geti verið margvígslegar. Þær nefna að börn sem beitt séu líkamlegu 

ofbeldi eigi það til að láta aðra um að stjórna sér, missa sjálfstæði sitt og eigi mjög erfitt 

með að treysta fullorðnum, eru beinlínis hrædd við að fara heim til sín, sérstaklega ef 

ofbeldið fer fram innan veggja þess. Þau eru heldur ekki líkleg til þess að bjóða öðrum 

börnum heim til sín (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). Miller‐Perrin 

og Perrin fjalla um að börn sem eru beitt líkamlegu ofbeldi eigi í erfiðleikum með 

reiðistjórnun eru oft ósveigjanleg og óumburðarlynd. Svo fjalla enn aðrir fræðimenn um 

að líkamlegar snertingar séu börnum, sem beitt hafa verið líkamlegu ofbeldi, erfið og 

gjarnan setji þau hendur fyrir höfuð sér til þess að verja sig og verða lítil í sér, einkum 

þegar þau eru skömmuð (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). 

Afleiðingar af líkamlegu ofbeldi er lágt sjálfsmat en einnig má nefna þunglyndi og kvíða. 

Þau bera einnig með sér skort á samúð og samhygð til annarra (Miller‐Perrin og Perrin, 

2007).  

Langflestar rannsóknir er taka á líkamlegu ofbeldi gegn börnum fjalla um 

skammtíma afleiðingar ofbeldisins. Einkennin eru til að merkja erfiðleikar barns til þess 

að gleðjast, hefur skerta sjálfsmynd, ýmis hegðunarvandamál og skapofsi, barnið vætir 

rúmið, er hlédrægt og frekar tilbaka í samskiptum við aðra og á í erfiðleikum til þess að 

treysta fullorðnu fólki (Miller-Perrin og Perrin, 2007). Langtímaafleiðingar ofbeldisins 

eru einkum þær að einstaklingar er verða fyrir ofbeldi í æsku eru líklegri en ella til þess 

að beita því sjálfir á sín börn (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). Ólöf 

Ásta Farestveit og Sveinbjörg Sveinsdóttir fjalla um það að börn sem beitt hafa verið 

ofbeldi af foreldrum sínum séu með vara á sér gagnvart öðrum og eigi gjarnan erfitt 

með líkamlega snertingu við annað fullorðið fólk  (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006). 

Steinunn Bergmann (2010) segir frá því í skýrslunni Börnum straffað með hendi og 

vendi: Barnaverndartilkynningar er varða líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum að 
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foreldrar sem beita börn sín ofbeldi eigi það á hættu að börn þeirra endi með alvarlega 

geðræna kvilla, að þau taki þátt í ofbeldisfullri og andfélagslegri hegðun seinna á 

lífsleiðinni. Jafnvel þótt að afleiðingar ofbeldis gegn börnum séu vel þekktar, hefur ekki 

tekist að þróa áhrifaríkar leiðir til þess að breyta þessari hegðun meðal ofbeldisfullra 

fjölskyldna, eða bæta foreldrahæfni þeirra er verða uppvísir af ofbeldishegðun gagnvart 

börnum sínum. Áhrif ofbeldis á geðheilsu barna eru breytilegar hjá börnum og  hjá 

fjölskyldum. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að skaðsemi líkamlegs ofbeldis gegn 

börnum hvað varðar félags- og tilfinningavirkni sé á þremur sviðum. Úthverfur vandi, 

svo sem árásargirni, innhverfur vandi eins og til dæmis depurð og vitrænn vandi út frá 

málörðugleikum. Langtímaafleiðingar ofbeldisins eru einkum takmarkandi aðlögun á 

mörgum sviðum, frá þátttöku í ofbeldisglæpum, áhættuhegðun og til vímuefnaneyslu og 

sjálfsvígstilrauna (Steinunn Bergmann, 2010).  

Flestir foreldrar komast ekki hjá því að skamma börn sín einhvern tímann og setja 

þeim ákveðnar reglur. Þær skammir mega þó ekki skaða barnið heldur verður að gæta 

þess að það skilji tilgang reglnanna sem settar eru og verði þannig sáttari við að fylgja 

þeim. Þannig læra þau af mistökum sem þau gera í stað þess að verða skelkuð og 

hrædd. 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir bendir á að afleiðingar tilfinningalegs ofbeldis séu um 

margt líkar afleiðingum líkamlegs ofbeldis, eins og til dæmis að börnin missa tiltrú á 

sjálfa sig og þau fá neikvæða tilfinningu fyrir eigin sjálfi. Sjálfstraust barnanna er viljandi 

eða óviljandi brotið niður. Freydís Jóna nefnir að um „greinilegan skort sé á eðlilegri 

tengslamyndun forsjáraðila og barns“ (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012, bls. 10; 

Velferðarráðuneytið, e.d.). Barnið hefur ekki trú á sjálfu sér, finnur sig ekki í hópi og 

finnst það ekki tilheyra öðrum einstaklingum. Félagsfærni er léleg sem leiðir til skorts á 

vinatengslum vegna þess að barnið á erfitt með að treysta öðrum. Þroski barnsins hlýtur 

skaða af ofbeldinu og getur það dregið úr virkni og þátttöku á félagslega sviðinu og getur 

haft áhrif á sköpunarhæfileika seinna meir (Ásta K.Ólafsdóttir, 2003; Miller-Perrin og 

Perrin, 2007; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). Afleiðingar þessara 

tegunda ofbeldis geta þó einnig átt við um annars konar ofbeldi sem barn býr við. Þá 

megi ætla að fleiri rannsókna sé þörf á þessu sviði. 
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5 Umfang ofbeldis gegn börnum 

Í þessum kafla verður fjallað um umfang ofbeldis gegn börnum sem mögulega gefur 

innsýn í það ofbeldi sem beitt er gegn þeim. Einnig verður fjallað um þá áhættuþætti 

sem taldir eru geta haft áhrif á hvort barn sé beitt ofbeldi eða verði fyrir ofbeldi af hendi 

foreldra. Í lok kaflans verður fjallað um tilkynningarskyldu og tölfræði yfir tilkynningar 

fyrir árin 2012 og 2013 verða sett fram. 

Steinunn Bergmann (2010) fjallar um það í Börnum straffað með hendi og vendi að 

rannsóknir hafi sýnt fram á að sé barn beitt líkamlegu ofbeldi sé það marktækur 

áhættuþáttur á þróun sálrænna kvilla á efri árum. Börn sem beitt eru ofbeldi af hálfu 

foreldra geta þróað með sér hegðunar- og tilfinningalega erfiðleika. Ofbeldi gegn 

börnum getur tekið á sig fjölmargar birtingamyndir en er vel falið þjóðfélagsmein af 

ýmsum ástæðum. Börn eru ekki líkleg til þess að tilkynna sjálf um ofbeldið og makar 

þeirra er beita börnin ofbeldi veigra sér við að tilkynna um það vegna 

tilfinningaþrunginna aðstæðna heima fyrir. Hræðsla við stimplun og það að halda í reisn 

og stolt fjölskyldunnar er tekið fram yfir öryggi barnanna. Samfélög hafa mismikla 

þolinmæði gagnvart þessu meini, í öðrum er litið á ofbeldi gegn börnum sjálfsögðum 

augum og litið á það sem einn þátt í uppeldi. Einnig hefur það áhrif á tíðni ofbeldismála 

ef samfélagið tekur ekki á því og ef ótryggar tilkynningaleiðir eru fyrir börn til þess að 

láta vita af ofbeldinu (Steinunn Bergmann, 2010).  

Steinunn greinir einnig frá kanadískri rannsókn sem gerð var árið 2004 en í henni 

sögðu mæður frá líkamlegu og tilfinningalegu ofbeldi sínu gegn börnum sínum. 43% 

mæðra greindu frá minni háttar ofbeldi en 6% mæðra greindu frá alvarlegu ofbeldi á 

börnum sínum sem átti sér stað í eitt skipti svo sem eins og að slá barnið utan undir, á 

handlegg eða læri en rasskellingar voru algengustu líkamlegu refsingarnar sem þær 

greindu frá. 16% mæðra höfðu hrist barn undir 2 ára aldri að minnsta kosti einu sinni 

(Steinunn Bergmann, 2010). Í bókinni Heimilisofbeldi gegn börnum á Íslandi frá árinu 

2004 kemur fram að „ástæður þess hve fáar tilkynningar vegna gruns um tilfinningalegt 

ofbeldi gegn börnum berast barnaverndarnefnd megi að öllum líkindum rekja til þess 

hversu erfitt sé að færa sönnur á hvort slíkt ofbeldi hafi átt sér stað. Því er ekki ólíklegt 
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að mörg börn líði vegna tilfinningalegs ofbeldis á heimilum og fari þannig á mis við 

aðstoð samkvæmt barnaverndarlögum“ (Jónína Einarsdóttir ofl., 2004, bls. 35).  

Steinunn Bergmann (2010) segir að erlendar rannsóknir hafi sýnt að þeir þættir sem 

hafa afgerandi áhrif á hvort barn verði fyrir líkamlegu ofbeldi séu streita innan 

fjölskyldu, félagsleg staða hennar og hvort líkamlegar refsingar séu samþykktar. Einnig 

að það hafi komið í ljós að foreldrar sem beita börn sín líkamlegu ofbeldi hafi sjálf 

gengið í gegnum það í sinni æsku, þar sem sú æska einkenndist af einhvers konar ofbeldi 

gagnvart þeim (Steinunn Bergmann, 2010). 

5.1 Áhættuþættir 

Í Börnum straffað með hendi og vendi frá árinu 2010 fjallar Steinunn Bergmann um það 

hvernig Belsky og Bronfenbrenner bentu á áhrifaþætti í fari og umhverfi barns þegar 

meta á áhættu á því að barnið verði fyrir vanrækslu/ofbeldi innan fjölskyldu sinnar. Þeir 

hafa báðir þróað vistfræðimódel með fjórum sviðum sem hafa áhrif á þessa áhættu fyrir 

barnið. Þættir sem fjalla um einstaklingsbundna áhættu svo sem eins og lélega 

foreldrahæfni og skapgerð barnsins; fjölskylduþætti eins og til dæmis tengsl foreldris við 

barnið og fjölskyldugerð; félagslegir þættir hvort tveggja formlegir sem óformlegir svo 

sem skortur á félagslegum tengslum og fátækt og menningarþættir svo sem trú, viðhorf 

og gildi. Þættirnir virka samverkandi hver á annan og geta haft styrkjandi eða veikjandi 

áhrif. Þar sem líkamlegar refsingar eru viðurkenndar eru auknar líkur á því að börn verði 

fyrir líkamlegu ofbeldi (Steinunn Bergmann, 2010). Líkamlegt ofbeldi er þannig 

algengara í tekjulágum fjölskyldum og þegar félagslegar aðstæður fjölskyldu eru 

bágbornar. Þó má geta þess að þessar fjölskyldur eru í meira sambandi við 

félagsmálayfirvöld og því meiri líkur á því að þessi mál komist upp á yfirborðið (Miller-

Perrin og Perrin, 2007).  

Stór áhættuþáttur samkvæmt Ingólfi V. Gíslasyni er andleg heilsa foreldra ásamt 

aldri þeirra. Ingólfur fjallar um það í Ofbeldi í nánum samböndum: orsakir, afleiðingar, 

úrræði (2008) að yngri mæður séu líklegri til þess að beita líkamlegum refsingum heldur 

en mæður sem eru eldri. Líkamlegar refsingar á börnum er oft undirstaða þess að þau 

verði beitt líkamlegu ofbeldi seinna meir. Því ber með öllum ráðum að útrýma 

líkamlegum refsingum sem þátt í uppeldisaðferðum. Ungmenni sem búa við ótryggar 

heimilisaðstæður og þar sem áfengis neysla foreldra er nokkur eru því líklegri til þess að 
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verða fyrir líkamlegu ofbeldi og jafnvel beita því síðar á lífsleiðinni gegn sínum eigin 

afkvæmum (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Samfélagslegir þættir hafa því mikil áhrif á það samkvæmt fræðimönnum um það 

hvernig einstaklingnum vegnar á lífsleiðinni. Þættir frá umhverfi og félagslegir þættir 

hafa einnig mikil áhrif. Séu þessir þættir sterkir í lífi einstaklings geta þeir haft verndandi 

áhrif á hann þannig að hann er ekki eins líklegur til þess að verða fyrir ofbeldi (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Miller-Perrin og Perrin, 2007). Kenningarlegar útskýringar á 

fjölskylduofbeldi (e. Macrotheory: Explaining Patterns of Family Violance) fjalla um að 

foreldrar eigi að vernda börn sín en ekki beita þau ofbeldi. Uppeldisaðferðir eru háðar 

félagslegum og menningarlegum aðstæðum þar sem ákveðin harka er viðurkennd 

aðferð við barnauppeldi. Spenna getur myndast á heimilum, foreldrar geta misst stjórn 

á skapi sínu, tekið fastar um handlegg barns síns en þeir ættu að gera, skamma börn sín 

harkalega eða segja eitthvað niðrandi um þau. Þessi hegðun er þó ekki öll óviðeigandi, 

það myndi breikka hugtakið fjölskylduofbeldi um of (Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

5.2 Tilkynningar vegna ofbeldis 

Samkvæmt 16. gr. barnaverndarlaga er hverjum manni það skylt að tilkynna til 

barnaverndaryfirvalda verði hann var við eða hafi minnsta grun um að barn sé 

fórnarlamb heimilisofbeldis eða að barnið sæti illri meðferð. Sá er tilkynnir getur haft 

samband við barnavernd sem er starfandi hjá sveitarfélögum um allt land 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Barnaverndarstofa gefur út nákvæma skrá yfir tilkynningar sem berast henni. Í þeim 

skrám eru upplýsingar um gerð tilkynninga, kyn barna, búseta þeirra, hver tilkynnir og 

svo framvegis. Samanburður milli ára sýnir að nokkur aukning er í tilkynningum á milli 

ára. Flestar tilkynningar koma frá lögreglu en þar á eftir frá starfsfólki skóla og 

heilbrigðisþjónustu. Flestar tilkynningar eru vegna áhættuhegðunar barns en þar á eftir 

eru tilkynningar um vanrækslu (Barnaverndarstofa, 2014). 

Í Verndum þau: Hvernig bregðast á við grun um vanrækslu eða ofbeldi gegn börnum 

og unglingum (2006) ræða Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir um það hvernig 

Barnaverndarstofa vildi koma á samstarfi við lögreglu með því að hafa starfsmann frá 

barnavernd sem færi með á staðinn þegar tilkynning um heimilisofbeldi bærist. Með því 

að hafa starfsmann með í för væri því hægt að bregðast tilkynningum með viðunandi 
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hætti og sérþekkingu fagaðila. Sé starfsmaður frá barnavernd á staðnum gæti 

starfsmaðurinn séð um að tryggja barninu öryggi, tryggð og áfallahjálp. Starfsmaður á 

vegum barnaverndar sem færi í fylgd lögreglu á tilkynningarstað þyrfti því að ganga úr 

skugga um að barnið væri öruggt í umhverfi sínu. Barnaverndarnefndir hafa heimild fyrir 

því að gera ráðstafanir svo tryggja megi öryggi einstaklinga undir 18 ára aldri án þess að 

fá leyfi foreldra eða forráðamanna fyrir því. Þau gætu þannig komið barni í skjól hjá 

fósturforeldrum eða á viðeigandi stofnun á meðan gengið er úr skugga um að engin 

hætta steðji að því og til þess að tryggja lagalega hagsmuni þess og bregðast við 

tilkynningunni um ofbeldi á heimili (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006).  

Samkvæmt tölum frá Barnaverndarstofu fækkaði tilkynningum um heimilisofbeldi 

milli áranna 2012 og 2013. Árið 2012 voru þær 5,6 % af tilkynntum málum en 5,3 % árið 

2013. Langflestar tilkynningar komu frá lögreglu eða 44,2% árið 2013 en voru 46 % árið 

á undan.  

 

Mynd 1 Tilkynningar sem berast Barnaverndarstofu  

 

Eins og sést í á mynd 1 þá sýna tölurnar þann fjölda barna sem tilkynnt er um hvort 

ár fyrir sig. Barnaverndarstofa tekur saman tölur nokkrum sinnum yfir árið og ber saman 

við fyrri ár. Þegar mál eru tilkynnt til barnaverndar er heildarfjöldi mála lagður saman 

yfir mánuðinn. Tilkynningar geta því borist um sama barnið á milli mánaða og er hér því 
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ekki um fjölda einstakra barna að ræða, heldur er um að ræða heildarfjölda tilkynninga, 

þar sem tilkynnt getur verið um sama barnið oftar en einu sinni. Tilkynning verður ekki 

að barnaverndarmáli fyrr en ákvörðun hefur verið tekin um að hefja könnun máls 

(Barnaverndarstofa, 2014). 
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6 Félagsráðgjafar og starf þeirra 

Hér á eftir verður rætt um störf og starfskyldur félagsráðgjafa. Hvaða störfum þeir sinna 

og hvaða lög og reglugerðir gilda um starf þeirra.  

Félagsráðgjafi sem starfsheiti varð lögverndað árið 1975. Heilbrigðisráðuneytið fer 

með lögsögu þess og er starfið skilgreint sem heilbrigðisstétt. Félagsráðgjafa ber aðeins 

að fara eftir tvennu en það er að fylgja siðareglum og halda sig við siðferðisreglur fagsins 

ásamt því að vera með fullgilda menntun (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Félagsráðgjafar eru 

vel í stakk búnir til þess að fara með mál barna sem verða fyrir ofbeldi. Menntun þeirra 

beinist umtalsvert að barnaverndarmálum, lögum og reglugerðum ásamt því að geta 

þekkt einkenni líkamlegs og tilfinningalegs ofbeldis á börn. 

Félagsráðgjafar vinna að því markmiði að finna lausn á félagslegum og 

persónulegum vandamálum skjólstæðinga sinna. Félagsráðgjafa ber að virða réttindi 

hvers einstaklings og rétt hans til einkalífs og sjálfsákvörðunarréttar, svo fremur sem 

það valdi öðrum ekki skaða. Sé skjólstæðingur ekki fær um að gæta hagsmuna sinna 

sjálfur, ber félagsráðgjafa að hafa umsjón með hagsmunum hans (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.; Landlæknisembættið, e.d.). 

Félagsráðgjöf byggir á þeirri hugmyndafræði að hver einstaklingur sé sérstakur og 

mörgum hæfileikum gæddur en þegar aðstæður einstaklings eru kannaðar ber að hafa 

heildarsýn að leiðarljósi. Líf einstaklings er því sett í samhengi við fjölskyldu, ættingja, 

nánasta umhverfi og samfélagið allt (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Anni G. Haugen (2008) fjallar í grein sinni Barnaverndarstarfsmenn, kröfur og 

menntun að nám félagsráðgjafa henti vel til vinnu við barnaverndarmál. Í 

félagsráðgjafanáminu eru kennd námskeið sem miðast vel við barnavernd ásamt því að í 

náminu eru tengdar saman ólíkar fræðigreinar sem dýpka skilning á málefnum barna. Í 

barnaverndarnefndum starfar fjöldi af félagsráðgjöfum sem hafa góða þekkingu til þess 

að vinna með börnum sem orðið hafa fyrir ofbeldi. Góðir starfsmenn barnavernda skipta 

höfuðmáli þegar skapa þarf jákvæðar og þroskavænlegar uppeldisaðstæður fyrir börn 

(Anni G. Haugen, 2008). Vert er að skoða hvað félagsráðgjafar í barnaverndarnefndum 

þurfa að hafa til brunns að bera ætli þeir að starfa innan þessa fagsviðs en Anni G. 
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Haugen nefnir að skipta megi starfsemi starfsmanna upp í fjóra flokka. Fyrst skal nefna 

góða þekkingu á barnaverndarlögum og öðrum þeim lögum er snúa að vernd barna. Þar 

er átt við þekkingu til þess að túlka lögin, þekkja vel til málsmeðferðar og útskýra flókin 

atriði fyrir börnum og foreldrum þeirra. Í annan stað þarf félagsráðgjafinn að hafa góða 

þekkingu á líðan og þroska barna. Starfsmaðurinn þarf einnig að geta greint og þekkt 

einkenni þeirra barna sem orðið hafa fyrir heimilisofbeldi. Í þriðja lagi þarf að þekkja til 

ólíkra vandamála sem foreldrar eiga við að etja svo sem áfengis- og fíkniefnavanda, 

þunglyndis og vita um ólík meðferðarúrræði ásamt því að geta metið styrk og ástand 

foreldra. Í fjórða lagi þarf félagsráðgjafinn að búa yfir nægjanlegri næmni til þess að 

getað myndað traust og gott samband við börn og foreldra til að hægt verði að bæta 

aðstæður barna sem búa við ofbeldi. Einnig þarf hann að geta unnið með öðrum 

fagstéttum svo sem leik- og grunnskólakennurum, fagaðilum innan heilbrigðisstétta, 

ráðgjöfum og fleiri.  

Ein af frumskyldum félagsrágjafa er að upplýsa skjólstæðinga sína um réttindi þeirra 

og skyldur ásamt því að veita þeim upplýsingar um þá hjálp og meðferðarúrræði sem í 

boði eru. Þeir félagsráðgjafar sem starfa við félagsþjónustu þekkja vel til þeirra úrræða 

sem í boði eru og geta þannig gefið skjólstæðingum sínum nákvæmar og greinargóðar 

upplýsingar (Anni G Haugen, 2008; Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Félagsráðgjafinn býr einnig 

yfir færni í viðtalstækni og þjálfun í að vinna með fjölbreytt og ólík mál þar sem þarfir 

einstaklings eru séð út frá heildarsýn (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). Þegar ofbeldismál 

eru til meðhöndlunar er það sjaldnast til árangurs að nýta aðeins ein bjargráð (Farley, 

Smith og Boyle, 2006). 

Fræðimenn telja að því fyrr sem gripið er inn í aðstæður þar sem ofbeldi hefur verið 

beitt því minni verður skaðinn mögulega fyrir barnið. Þegar barn verður vitni, eða hefur 

verið beitt líkamlegu eða tilfinningalegu ofbeldi er mjög mikilvægt að bregðast við því 

fljótt og örugglega og veita barninu alla þá athygli og aðstoð sem það þarfnast (Jónína 

Einarsdóttir ofl., 2004). Oftast nær þegar börn verða fyrir ofbeldi heima fyrir fá þau 

aðstoð og aðhlynningu frá fagfólki. Þessi aðstoð og aðhlynning gerir barninu kleift að 

bera traust til annarra á ný. Barnið fær þannig aðstoð til þess að vinna úr reynslu sinni 

og öðlast bata. Barnið þarf hjálp til þess að tjá tilfinningar sínar og þannig gera því kleift 

að gera sér grein fyrir eigin hugsanagangi og hvernig því líði tilfinningalega. Þegar barnið 
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öðlast traust og sér að öðru fólki er treystandi verða minni líkur en ella á því að barnið 

dragi sig í hlé eða losni við vanlíðan sína með reiðiköstum og stjórnleysi. Meðferð af 

þessu tagi er einn liður af mörgum til þess að koma í veg fyrir að barnið skaði sjálft sig 

eða aðra og til þess að koma í veg fyrir að ofbeldishegðun færist til annarrar kynslóðar 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2011). 

Félagsráðgjafinn hefur mikilvægu hlutverki að gegna í teymisvinnu þar sem hann 

leiðir oft það samstarf með þverfaglegum áherslum með heildarsýn í huga og 

heildarárangri að leiðarljósi (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Félagsráðgjafinn er því mögulega 

í því hlutverki teymisins að vera leiðandi í myndun tengslaneta og efla samvinnu ólíkra 

stofnanna í samfélaginu, til að mynda félagsþjónustu, skóla og heilsugæslu. Þegar unnið 

er með fjölskyldur þar sem ofbeldi hefur verið beitt er þörf á öflugu stuðningsneti og 

hefur félagsráðgjafinn einmitt það hlutverk að byggja upp stuðningsnet og gott samstarf 

á milli stofnanna fjölskyldunni til handa (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar sem vinna við barnavernd sinna útköllum í heimahús þegar 

tilkynning berst um heimilisofbeldi. Hefur þetta verið gert til dæmis í samstarfi lögreglu 

og félagsþjónustu á Suðurnesjum. Ef börn eru á svæðinu getur félagsráðgjafi í krafti 

sinnar menntunar aðstoðað barnið og foreldra þess til þess að vinna úr þeim 

vandamálum sem steðja að á heimilinu (Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, 2014).  
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7 Samfélagsleg verkefni 

Verkefni á vegum samfélagsins eru mörg og mismunandi. Hér á eftir verður fjallað 

sérstaklega um tvö tilraunaverkefni sem snúa að viðbrögðum við heimilisofbeldi. Þessi 

tilraunaverkefni hafa gefist vel en einu þeirra hefur verið haldið áfram þar sem 

framkvæmd þess og árangur hefur gefið góða raun. 

Hlutverk Barnaverndaryfirvalda snýr að velferð og vernd barna með það markmið 

að styðja og styrkja fjölskyldur til betri lífsgæða, leysa félagslegan vanda fjölskyldna til 

styrktar og verndar barninu. Samkvæmt barnaverndarlögum skulu barnaverndaryfirvöld 

veita börnum vernd og aðstoða foreldra þeirra ef breyta þarf högum og 

uppeldisskilyrðum barnsins. Það skal meðal annars gert með því útvega barni 

tilsjónarmann, útvega stuðningsfjölskyldu og vera foreldrum innan handar og 

leiðbeiningar um meðferðarúrræði ef úrbóta er þörf (Barnaverndarlög nr. 80/2002).  

Barnaverndarstofa taldi ekki nóg að gert vegna þeirra barna sem upplifðu ofbeldi á 

heimili sínu og ákvað því árið 2011 að stofna til tilraunaverkefnis sem vara átti í sex 

mánuði og hafði það að markmiði að koma börnum sem verða vitni að heimilisofbeldi til 

hjálpar. Verkefnið hófst í september sama ár en er tilraunatímabilinu lauk var ákveðið 

að framlengja verkefnið til ársloka 2012 vegna ánægju með framkvæmd þess og 

skipulag. Verkefnið var unnið í samstarfi barnaverndarnefndar og lögreglu á 

höfuðborgarsvæðinu. Markmið verkefnisins var að aðstoða börn og leggja mat á andlegt 

ástand þeirra verði þau vitni að heimilisofbeldi á milli foreldra sinna. Þeim er síðan veitt 

áfallahjálp og aðra viðeigandi aðstoð strax eftir að atburður á sér stað 

(Barnaverndarstofa, e.d.; Steinunn Bergmann, 2011). 

Reykjanesbær ákvað að fara í sambærilegt verkefni í kjölfar umtalsverðrar aukningar 

tilkynninga á milli áranna 2011 og 2012. Mesta aukningin er vegna tilkynninga vegna 

tilfinningalegs ofbeldis og þar á eftir er aukning í tilkynningum um líkamlegt ofbeldi 

(Velferðarráðuneytið, 2013). Unnið var í samstarfi við lögregluna og félagsþjónustu í 

ofbeldismálum á Suðurnesjum (Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, 2014). 

Þann 1. febrúar 2013 hóf embætti lögreglustjóra á Suðurnesjum átak í úrvinnslu og 

eftirfylgni heimilisofbeldismála. Fram að þeim tíma hafði málaflokkurinn ofbeldi gegn 
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börnum fengið litla athygli og lítið gert í því að koma þolendum ofbeldis til aðstoðar og 

aðhlynningar. Í mörgum tilfellum voru börn á vettvangi ofbeldismálanna. Verkefnið bar 

yfirskriftina að halda glugganum opnum og er enn við lýði. Með verkefninu var aukið 

samstarf haft við félagsráðgjafa á vegum félagsþjónustunnar sem voru ávallt á bakvakt 

og fóru með í útköll þegar lögregla var kölluð til vegna heimiliserja. Farið var í það að 

efla alla skráningu málanna og gæta að eftirfylgni þeirra. Einnig var þess gætt að 

þolendur ofbeldismálanna leituðu sér lækninga ef á þurfti að halda. Bætt var úr allri 

rannsóknarvinnu með því að taka viðtöl við þolendur og gerendur og við rannsókn á 

vettvangi. Með því að hafa starfsmann frá félagsþjónustu á staðnum við fyrsta útkall var 

þolendum sýndur stuðningur og öllum aðilum kynnt hvaða þjónusta væri í boði fyrir 

þolendur og gerendur á vegum sveitarfélagsins. Brottvísun af heimili var beitt í 

ákveðnara mæli heldur en áður, þar sem sakborningur var fjarlægður af heimilinu. Í 

janúar 2014 vann verkefnið til nýsköpunarverðlauna en var tilnefnt af lögreglustjóranum 

á Suðurnesjum vegna verkefna í opinberri þjónustu. Í skýrslunni segir að í rökstuðningi 

nefndar hafi komið fram: 

Að mati valnefndar er hér um að ræða nýmæli er hefur það að markmiði að 

samhæfa starf tveggja ólíkra kerfa samfélagsins, löggæslunnar og félagslega 

kerfisins á svæðinu, til að takast á við tiltekið þjóðfélagsvandamál, sem er 

heimilisofbeldi. Valnefnd telur að í verkefninu felist ný frumleg hugsun, þar sem 

horft er á vandann með heildrænum hætti, brotist er út úr stofnanaramma og 

málin leyst með samvinnu aðila (Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, 2014, bls. 23). 

Verkefnið hefur skilað því að betur er haldið utan um heimilisofbeldismál á svæðinu. 

Þolendum ásamt gerendum  óski þeir þess, er komið til hjálpar og þeim leiðbeint til að 

vinna úr afleiðingum atviksins, með það að markmiði að minnka hugsanlegar afleiðingar 

af ofbeldinu. Heimilisofbeldi er ekki einkamál fjölskylda, heimilisofbeldi er 

samfélagsmein sem verður að uppræta og ganga verður úr skugga um það að 

sakborningar sæti ábyrgð. Eftir að þessu verkefni var komið á laggirnar hefur 

brottvísunum og nálgunarbönnum fjölgað hjá embætti sýslumannsins á Suðurnesjum 

þrátt fyrir ágalla í löggjöf. Þolendur hafa einnig komið að máli við 

félagsþjónustustarfsmenn og þakkað þeim þessum breyttu verklagsreglum sem nú 

loksins hafa náð því markmiði að þolendur sem hafa búið við heimilisofbeldi um margra 

ára skeið sjái nú fyrir endan á því ástandi (Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, 2014).   
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8 Umræður og lokaorð 

Heimilisofbeldi og ofbeldi gegn börnum eru því miður partur af okkar samfélagi. Samkvæmt 

Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna eiga börn rétt á því að alast upp í kærleiksríku og öruggu 

umhverfi. Barnaverndarlög sem samþykkt hafa verið hér á landi eru til þess að veita börnum 

það öryggi sem þau þarfnast og að sjá til þess að börn njóti réttar sé brotið á þeim. Mikilvægt 

er að leita leiða til að koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar ofbeldis, en um getur verið að 

ræða alvarlegar tilfinningalegar og líkamlegar afleiðingar. Jafnvel þó svo að vernd barna 

innan veggja heimilisins sé bundin í lög er því miður alltaf einhver börn sem búa við ofbeldi 

af einhverju tagi. Ofbeldi gegn börnum á sér ólíkar birtingarmyndir en eitt er ljóst að því 

fylgja nánast alltaf afleiðingar.  

Ástæður ofbeldis gegn börnum má meðal annars rekja til vandræða heima fyrir. 

Upplausn, óhamingja foreldra og léleg fjölskyldutengsl virðast ráða þar mestu. Einnig er 

börnum hættara við ofbeldi ef félagsleg staða fjölskyldunnar er slæm. Afleiðingar ofbeldis 

gegn börnum geta orðið langvarandi og alvarlegar fyrir þau. Efnahagsleg framtíð þeirra getur 

verið í uppnámi, þau fá minni tækifæri til andlegs þroska og geta orðið fyrir þroskatruflunum. 

Síðar á lífsleiðinni geta afleiðingarnar komið fram sem lítil sjálfsmynd, ósjálfstæði og 

lítilsvirðing gagnvart sjálfum sér. Börn sem orðið hafa fyrir ofbeldi í æsku geta á seinni árum 

ánetjast fíkniefnum og áfengi, haft léleg félagsleg tengsl, lifað við áfallastreituröskun, verið 

árásargjörn og sýnt af sér andfélagslega hegðun með afbrotum og ofbeldi gagnvart öðrum 

einstaklingum. Einstaklingar sem þannig er ástatt fyrir hafa í mörgum tilfellum ekki fengið 

hjálp frá samfélaginu. Samfélagið hefur brugðist þeim og einstaklingar eiga það til að finna 

fyrir reiði í garð sjálfra sín, sinna nánustu og út í samfélagið í heild vegna þess að þeim líður 

illa með sig. Tilfinningalegt og líkamlegt ofbeldi lítilsvirðir einstaklinginn þegar hann er sem 

berskjaldaðastur fyrir áföllum, það er sem barn. Einstaklingurinn hefur ekki enn náð þeim 

þroska til þess að skilja ástæður ofbeldis gegn honum og getur litlar varnir veitt. 

Afleiðingarnar verða sérstaklega alvarlegar ef sá er beitir því er foreldri eða systkini 

viðkomandi. Öryggi heimilisins er rofið og það traust sem einstaklingur hefur til 

umönnunaraðila sinna er farið. Öryggisleysi einkennir oft líðan þeirra. Tilfinningalegt rof 

verður á milli barns og ummönnunaraðila.  
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Jónína Einarsdóttir og fleiri (2004) fjölluðu um það í Heimilisofbeldi gegn börnum á 

Íslandi að fáar rannsóknir hafi verið gerðar í málaflokknum og ljóst var að auka þurfti við þær 

sem fjalla um heimilisofbeldi þar sem brotaþolar eru börn. Þær rannsóknir sem gerðar hafa 

verið hafa snúið að upplifun foreldra af vandamálinu í stað þess að beina sjónum að þeim 

börnum sem hafa verið þolendur ofbeldis af hendi foreldra sinna. Þau nefna mikilvægi þess 

að allir hagsmunaaðilar vinni vel saman til þess að tryggja öryggi og verndun ungra brotaþola 

og að tekið sé heildrænt á málefnum barnanna. Með því væri hægt að sjá að birtingarmyndir 

ofbeldis eru margar.  

Umfang ofbeldis gegn börnum getur verið mjög falið þar sem langt er frá því að öll mál 

séu tilkynnt til barnaverndaryfirvalda. Auk þess hefur því verið haldið fram, eins og fram 

kemur hér að framan að skráningum og eftirfylgni mála á Íslandi hefur ekki verið sinnt sem 

skildi. Tilraunaverkefni bæði Barnaverndarstofu og Reykjanesbæjar er liður í því að ná betur 

utan um málaflokkinn. Þær tilraunir hafa heppnast vonum framar og hafa yfirvöld þar sem 

tilraunarverkefnin voru framkvæmd nú betri yfirsýn yfir málaflokkinn heldur en áður. Þau 

börn sem hafa lent í ofbeldismálum eða hreinlega orðið vitni af heimilisofbeldi hafa nú betri 

möguleika þar en áður á að fá þá hjálp sem þau þarfnast.  

Félagsráðgjafar vinna öflugt starf innan barnaverndar. Fagleg þekking þeirra á 

málafloknum auk þess sem þeir sinna oft þverfaglegum úrlausnum gerir það að verkum að 

börn sem verða fyrir heimilisofbeldi fá þá hjálp og stuðning sem þau þurfa, þegar 

fagþekkingu félagsráðgjafa nýtur við. Félagsráðgjafinn vinnur einnig með fjölskylduna í heild 

og það er í hans hlutverki að benda á þær leiðir til hjálpar sem eru færar innan kerfisins. 

Öllum málum er hægt að sinna. Börn eiga að geta treyst foreldrum sínum, eiga rétt á því að 

hugsað séð vel um þau og að þau njóti ástar og umhyggju frá uppalendum sínum. Best væri 

ef öll börn á Íslandi sem og annars staðar í heiminum væru alveg laus við það að vera beitt 

ofbeldi af hvaða tagi sem er. Því miður er raunin ekki sú, en með aukinni þekkingu á 

málaflokknum og með auknum rannsóknum verður hægt að stefna að því markmiði að öll 

börn njóti aðhlynningar, ástar og öryggis sem réttur þeirra er samkvæmt Barnasáttmála 

Sameinuðu Þjóðanna. 

Mikilvægt er fyrir samfélög að hugsað sé vel um þarfir barna og aðbúnað þeirra. Börnin 

munu koma til með að erfa framtíðina. Takist samfélagi vel upp við uppeldi og menntun 

barna sinna er öruggt að lífsgæði allra í samfélaginu muni batna þegar fram líða stundir. 
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Aldrei er góð vísa of oft kveðin, umhverfi og aðstæður barna ættu því að vera forgangsmál 

hverrar þjóðar. Gera má ráð fyrir því að fjöldi ungra brotaþola sé mun meiri heldur en 

skrásettar eru hjá barnaverndarnefndum víða um land. Það er því mikilvægt að ná einnig til 

þeirra barna sem ekki er tilkynnt um þó grunur sé um að þau séu beitt ofbeldi að einhverju 

tagi. Friðhelgi einkalífs má ekki vera það feimnismál sem áður hefur tíðkast í íslensku 

samfélagi og þöggun á umfangi ofbeldis gegn börnum verður að afnema. 

Rannsóknarspurningarnar sem lagt er upp með í þessari ritgerð, eru hvaða afleiðingar 

hefur líkamlegt og tilfinningalegt ofbeldi á börn og hvernig nýtist fagleg þekking 

félagsráðgjafa til að koma að máli barna sem beitt eru ofbeldi. Ljós er að svarið við þeim er 

að afleiðingar ofbeldis á börn eru verulegar. Bæði á meðan ofbeldinu stendur og einnig eftir 

að börnin hafa vaxið úr grasi. Ofbeldið býr til sár á tilfinningalíf einstaklinganna sem fyrir því 

verða. Þeir geta átt í erfiðleikum með eðlilegt líf og miklar líkur eru á því að félagsleg og 

fjárhagsleg afkoma þeirra verði skertari en annars. Sé hins vegar brugðist strax við ofbeldinu 

á faglegan hátt og börnum veitt viðunandi hjálp frá fagaðila og meðferð eru góðar líkur á því 

að sá skaði sem ofbeldið veitir verði minnkaður til muna. Félagsráðgjafar eru eina stéttin sem 

fá sérstaka kennslu í þessum fræðum bæði í gegnum skóla og starfsþjálfun. Þeir þekkja því 

ferlið vel þegar út á starfsvettvang er komið og eru vel í stakk búnir til þess að aðstoða og 

hjálpa fórnarlömbum ofbeldis. 
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