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Ágrip 

 

Ritgerðin byggir á niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar sem unnin var frá 

desember 2006 og fram í mars 2008 og fjallar um reynslu unglinga sem búið hafa 

við ofbeldi á heimilum. 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga reynslu og upplifun unglinga af 

ofbeldi á heimilum. Hún miðaði að því að fá fram sjónarmið viðmælendanna, með 

áherslu á líðan í skólanum á meðan ofbeldið stóð yfir. Einnig er þess vænst að 

niðurstöðurnar nýtist skólakerfinu. Rætt var við fimm unglinga á aldrinum 13-17 

ára sem allir höfðu upplifað ofbeldi af eigin raun og/eða verið áhorfendur að 

ofbeldi. Ofbeldinu á heimilinu var lokið og rannsóknin því afturvirk. 

Ég leitaðist við að fá fram raddir unglinganna, heyra skoðanir þeirra og 

hvernig erfið reynsla heima fyrir hafði haft áhrif á líf þeirra. Reynsla og skoðanir 

hvers einstaklings voru því í brennidepli.  

Niðurstöðurnar benda til þess að unglingunum hafi liðið frekar vel í 

skólanum á meðan þeir bjuggu við ofbeldi heima fyrir. Þeir fengu í flestum 

tilvikum aðstoð og stuðning sem þeir þurftu á að halda. Í mörgum tilvikum 

upplifðu þeir skólann sem griðastað frá ofbeldinu. Félagar og vinir voru þeim 

mikilvægir. Það var brýnt að þeirra mati að geta talað við einhvern sem skildi 

hvað aðstæðurnar á heimilinu væru erfiðar. Unglingarnir leituðu þó ekki til 

kennara eða starfsfólks skólans með áhyggjur sínar. Unglingarnir óskuðu eftir 

fræðslu í skólanum um ofbeldi á heimilum og töldu það geta aukið skilning á 

ofbeldinu. 
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Abstract 

Domestic violence and its impact on well-being of teenagers in school 
 

The thesis is based on the findings of research carried out between December 

2006 and March 2008. This thesis deals with young teenagers who have 

experienced domestic violence.  

The aim was to carry out research on teenagers experience of domestic 

violence and its impact on them. The research aimed at getting the perspective of 

the teenagers through interviews and discerning how they felt in school during the 

period that the violence was taking place; an additional aim was to come with 

findings that would be beneficial to the school system. Interviews were taken with 

five teenagers aged between 13 and 17, all of whom had either been experienced   

of domestic violence or witnessed it.   

The aim was to have the teenagers express themselves, hear their opinions 

and so learn how difficult circumstances within the home affected their lives. The 

findings indicate that the teenagers felt reasonably well in school during the time 

they were experiencing violence in the home. In most cases they received the help 

and support they needed and in many instances they considered the school to be a 

place of refuge. Their peers and friends were important to them. It was vital in 

their opinion to be able to talk to someone who understood the difficulty of their 

domestic circumstances; however the teenagers did not seek the help of teachers 

or other school staff with their worries. The teenagers requested that information 

regarding domestic violence should be available within the school and considered 

that this would be helpful in attaining a deeper understanding of the subject.    
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Formáli 

 

Ritgerðin Ofbeldi á heimilum og líðan unglinga í skóla er 15 eininga lokaverkefni 

í meistaranámi á sérkennslusviði við Kennaraháskóla Íslands. Verkefnið var unnið 

undir leiðsögn Guðrúnar Kristinsdóttur prófessors og Ingibjargar H. Harðardóttur 

lektors við Kennaraháskóla Íslands. 

Við vinnslu þessa verkefnis naut ég aðstoðar margra og kann ég þeim 

bestu þakkir fyrir. Leiðbeinendum mínum, þeim Guðrúnu Kristinsdóttur og 

Ingibjörgu H. Harðardóttur, þakka ég ómetanlegan stuðning, hvatningu og 

leiðsögn á öllum stigum rannsóknarvinnunnar og við ritgerðarskrifin. 

Samstarfskonum í rannsókninni Þekking barna á ofbeldi á heimilum, sem 

meistaraverkefni mitt er hluti af, þakka ég hvatningu og áhuga á verkefni mínu og 

gott samstarf en þær eru: Nanna Kr. Christiansen, Margrét Ólafsdóttir, Steinunn 

Gestsdóttir, Ragnhildur Jónsdóttir og Bergþóra Gísladóttir. 

Fjölskyldu minni og vinum þakka ég stuðninginn á meðan á verkefninu 

stóð.  

Ég þakka öllum viðmælendum mínum sem tóku þátt í verkefninu fyrir að 

gefa mér hlutdeild í lífi sínu. Fyrir það er ég afar þakklát, því án þeirra hefði 

ritgerðin ekki orðið að veruleika. 

 

                                                                     Nanna Þóra Andrésdóttir, 2008  
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1.   Inngangur 

 

Í þessari ritgerð varpa ég ljósi á líf og reynslu nokkurra unglinga sem lifað hafa 

við ofbeldi á heimilum sínum. Áherslan er á líðan í skóla og hugmyndir þeirra og 

upplifanir.  

Markmið verkefnisins er að koma reynslu og aðstæðum ungmennanna á 

framfæri á þann hátt að raddir þeirra heyrist. Vonast ég til þess að menntakerfið 

geti nýtt sér frásagnir þeirra til þess að koma enn betur til móts við þarfir þeirra 

barna og unglinga sem búa við svo erfiðar aðstæður.  

Ég hef starfað sem kennari í 15 ár og þar af sem sérkennari í 

framhaldsskóla undanfarin sex ár. Ég hef mikinn áhuga á velferð barna og 

unglinga og hef ég kynnst því náið að nemendur glíma við ýmsa erfiðleika í 

skólum. Mér þykir mikilvægt að nemendur geti sagt frá skoðunum sínum og 

reynslu og frá erfiðleikum ef þeir eru til staðar. Menntakerfið þarf á því að halda 

að börn og unglingar segi frá reynslu sinni af því að búa við erfiðleika heima fyrir 

og ég vona að niðurstöður mínar geti leitt til aukinnar þekkingar á viðfangsefninu. 

Starf mitt sem kennari er fólgið í fjölbreyttum verkefnum á degi hverjum en einna 

mikilvægast tel ég að nemendum mínum líði vel í skólanum svo þeir geti nýtt sér 

sem best þau tækifæri sem skólinn býður upp á. Hvatinn að meistaraverkefni 

mínu er fólginn í löngun minni til þess að heyra hvað unglingar sem búið hafa við 

erfiðar aðstæður hafa að segja um veru sína í skólanum.  

Ég greini frá niðurstöðum viðtala minna við fjóra drengi og eina stúlku, 

sem hafa öll búið við ofbeldi og stundað skóla á sama tíma. Mig langaði að heyra  



 
 

6 

hvernig sú reynsla setti mark sitt á skólagöngu þeirra og hvernig skólinn reyndist 

þeim á þessum erfiða tíma í lífi þeirra. 
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2.  Kynning rannsóknar 

 

Ritgerð mín til meistaragráðu við Kennaraháskóla Íslands er hluti af rannsókn 

sem unnin er við skólann og nefnist Þekking barna á ofbeldi á heimilum. Í febrúar 

árið 2005 hóf hópur við Kennaraháskóla Íslands undirbúning að rannsókninni og 

beinist verkefnið að þekkingu, reynslu og skilningi barna og unglinga af ofbeldi á 

heimilum og er styrkt af Rannsóknarsjóði og Rannsóknarsjóði KHÍ.   

Þekking á efninu er takmörkuð og brotakennd. Viðfangsefnið er algerlega 

órannsakað hérlendis og lítt athugað erlendis. Hjá stofnunum og félagasamtökum 

má þó finna sterkar vísbendingar um útbreiðslu ofbeldis á heimilum og alvarlegar 

afleiðingar þess (Guðrún Kristinsdóttir, Ingibjörg H. Harðardóttir, Margrét 

Ólafsdóttir og Steinunn Gestsdóttir, 2007:6). 

Brýnt er að fá fram skilning og vitneskju barna um þessi mál og varpa ljósi 

á áhrif og afleiðingar fyrir þau. Þar sem lítið er vitað um efnið telja rannsakendur 

ljóst að verkefnið muni geta leitt af sér mikilsverða þekkingu fyrir fagstéttir, 

stjórnvöld og fjölskyldur og koma börnum vel.   

Áðurnefnd rannsókn Þekking barna á ofbeldi á heimilum er þríþætt og 

mun ég gera grein fyrir hverjum þætti fyrir sig hér á eftir og lýsa því samhengi 

sem mín ritgerð fellur inn í. Verkefnið beinist að þekkingu og skilningi barna 

almennt af ofbeldi á heimilum og snýr jafnframt að börnum sem hafa búið við 

ofbeldi nákominna á heimilum eins og það birtist þeim í daglegu lífi. Vitað er að 

börn segja stundum vinum og félögum sínum fyrst frá slíku ofbeldi og sum börn 
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kynnast því áhyggjum, ótta og öðrum slæmum afleiðingum ofbeldisins á þann hátt 

(Mullender, Hague, Imam, Kelly, Malos og Regan, 2002:212).   

   Rannsóknin nær til 9-18 ára barna og skiptist í þrjá hluta eins og áður 

sagði. Fyrsti hlutinn er spurningalistakönnun og er markmið hennar að athuga  

þekkingu barna á ofbeldi á heimilum og nær hann til barna í 4.-6. og 7.-10. bekk 

grunnskóla og var lagður fyrir þau frá því í mars til október árið 2006. 

Annar hlutinn snýr að reynslu barna sem lifað hafa við ofbeldi á heimilum. 

Undirbúningur hans hófst haustið 2006 og felst í viðtölum við börn og unglinga. 

Einnig er talað við mæður barna og starfsfólk er tengist viðfangsefninu. 

Viðfangsefni mitt er hluti af viðtalsathuguninni og afmarkast við líðan 

unglinga í skóla á sama tíma og ofbeldi átti sér stað á heimilum þeirra.  

 Viðtölin beinast að tilfinningum, upplifun og reynslu barnanna af ofbeldi 

á heimilum, að skilningi þeirra og viðbrögðum, að ráðum sem þau beita til að 

komast af við slíkar aðstæður og hvert og hvernig þau leita eftir stuðningi. Þannig 

er athyglinni m.a. beint að andstreymi og ráðum þeirra við þessari reynslu.  

Þriðji og síðasti hlutinn felur í sér umfjöllun í prentmiðlum um ofbeldi á 

heimilum og sérstaklega er skoðað hvort og hvernig er fjallað um áhrif ofbeldis á 

börn og unglinga.  

Frá því í september 2005 hef ég tekið þátt í rannsóknarhópnum sem vinnur 

að verkefninu og m.a. komið að staðfærslu og fyrirlögnum spurningalista er lagðir 

voru fyrir í grunnskólum víðsvegar á landinu frá því í mars til október árið 2006.  

Verkefni okkar á sér hliðstæðu í rannsókn sem fram fór í Bretlandi á 

tímabilinu 1996–1999 við háskólana í Bristol, Durham og N-London (Mullender 
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o.fl., 2002). Rannsóknin var gerð með styrk Breska rannsóknarráðsins í félags- og 

hagfræðivísindum (ESRC). Fáar athuganir höfðu beinst að því að hlusta á hvað 

börn og unglingar vissu og segðu um ofbeldi á heimilum. Haft var samband við 

breska hópinn sem veitti góðfúslegt leyfi fyrir afnot af spurningalistum þeirra. 

Voru þeir þýddir og staðfærðir af rannsóknarhópnum hér á landi. Sambærileg 

rannsókn var gerð í Sviss (Seith og Böckmann, 2006). Áhugavert er að bera 

niðurstöður mínar saman við bresku og svissnesku rannsóknirnar og geri ég það 

síðar í ritgerðinni eftir því sem tilefni er til. 

Í næsta kafla fjalla ég um markmið og gildi verkefnis míns.  
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3.   Markmið og gildi rannsóknar  

 

Athugun mín á viðfangsefninu miðaði að tvennu; annars vegar að því að fá fram 

þekkingu á sjónarmiðum nokkurra unglinga sem lifað hafa við ofbeldi á heimilum 

sínum með áherslu á líðan í skólanum á meðan á ofbeldinu stóð, hins vegar að því 

að niðurstöðurnar gætu nýst skólakerfinu.   

Að undanförnu hefur sú áhersla aukist að raddir barna og unglinga í 

skólastarfi og almennt í samfélaginu, þurfi að fá að njóta sín í auknum mæli. Í 

þessu samhengi er fjallað um að ekki sé nægjanlegt að nemendur fái að segja frá 

skoðunum sínum og öðlist aðild að ýmsu er varðar skólastarfið heldur er fullrar 

þátttöku krafist (real inclusion). Í því felst að hlustað er á nemendur, þeir fá 

tækifæri til þess að tala um hlutina, virðing er borin fyrir sjónarmiðum þeirra, 

unnið er í samvinnu við þá þegar málefni eru rædd og ákvarðanir eru teknar í 

sameiningu varðandi málefni þeirra. Þetta er í samræmi við þá þróun að raddir 

ungs fólks fái ekki aðeins að njóta sín heldur fái það raunveruleg tækifæri til að 

vinna að viðfangsefnum er snerta þau og hafa áhrif á líf þeirra (Fattore og Mason, 

2005:142-143).  

Þetta er í anda Samnings um réttindi barnsins (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, 1992). Þar er kveðið á um að börnum innan 

aðildarríkjanna skulu tryggð þau réttindi sem þeim beri og að þau fái sérstaka 

vernd og aðstoð, þar sem þau hafa ekki tekið út líkamlegan og andlegan þroska. Í 

12.–15. grein samningsins er fjallað sérstaklega um að börnum sé tryggður réttur 

til að láta frjálslega í ljós skoðanir sínar á öllum þeim málum er þau varða og skal 
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tekið tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur og þroska. Aðildarríkin skulu 

virða rétt barna til frjálsrar hugsunar og sannfæringar. Einnig kemur fram að 

viðurkenna skal rétt barna til að mynda félög með öðrum og að koma saman með 

öðrum með friðsömum hætti (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins, 1992). 

Ég hafði á undanförnum árum starfað í framhaldsskóla og hafði því 

sérstakan áhuga á eldri nemendahópnum í rannsókninni þ.e. 13–17 ára 

einstaklingum. Í starfi mínu sem kennari, undanfarin fimmtán ár hef ég kynnst 

margvíslegum erfiðleikum nemenda og athygli mín hefur ekki hvað síst beinst að 

líðan þeirra í skólanum. Rannsóknir sýna að líðan barna og unglinga í skólum 

skiptir sköpum um vellíðan þeirra og afdrif (Bern, 2007:186; Geddes, 2006:64).   

Ég álít, eins og alþjóðasamþykktir benda einnig á, að skólakerfið þurfi á 

því að halda að börn og unglingar fái í auknum mæli að setja fram skoðanir sínar 

á ýmsum málefnum innan skólans og þá ekki síst um þætti er varða líðan þeirra. 

Þetta styð ég m.a. þeim rökum að skólaganga barna og unglinga er þáttur sem 

vegur þungt í lífi þeirra og er vera í grunnskóla einn af fjölmörgum áhrifavöldum í 

lífi hvers einstaklings.  

Líðan unglinga í grunnskólum hefur fremur lítið verið athuguð hér á landi 

og ekki í þá veru sem hér er gert. Því er þekkingarlegt nýnæmi fólgið í 

verkefninu, þar sem leitað er eftir frásögnum unglinga um veru þeirra í skóla 

þegar ofbeldi átti sér stað. Í ritgerðinni er m.a. fjallað um þær rannsóknir sem 

gerðar hafa verið hér á landi um líðan barna og unglinga í skólum og niðurstöður 

þeirra reifaðar.    
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Ég leitaðist einmitt eftir því að fá fram raddir unglinganna sjálfra, 

hugmyndir, viðhorf og skoðanir og heyra um áhrif ofbeldisins á líf þeirra. Það 

hefur ótvírætt gildi fyrir skólasamfélagið að unglingar segi frá því hvernig þeir 

upplifa það að taka þátt í skólastarfi á meðan erfiðleikar steðja að heima fyrir.  

Rannsóknin er afturvirk. Þeim atburðum sem fjallað er um var lokið í 

öllum tilvikum þegar rannsóknin fór fram.  

 

Umfjöllun um ofbeldi á heimilum  

  

Í þessum kafla er fjallað um ofbeldi á heimilum í fræðilegu samhengi. 

Í rannsókninni Þekking barna á ofbeldi á heimilum var fyrst og fremst 

stuðst við hugtakið „ofbeldi á heimilum“. Hugtakið „heimilisofbeldi“ er venjulega 

notað um ofbeldi á milli maka og sambýlisfólks eða eingöngu yfir ofbeldi sem 

karl beitir konu sem hann á í nánu sambandi við. Okkar rannsókn beinist ekki 

fyrst og fremst að sambandi þessara fullorðnu aðila. Rannsóknarhópurinn vill með 

þessu orðalagi beina athygli frá þessari viðteknu skilgreiningu. Með því að nota 

orðin „ofbeldi á heimilum“ en ekki „heimilisofbeldi“ er jafnframt lögð áhersla á 

aðstæður barna í nútímafjölskyldum. Dæmi eru um að nákomnir beiti börn ofbeldi 

eða börn verða áskynja um það á fleiri stöðum en á heimili sínu (Guðrún 

Kristinsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2007:537).  

Í rannsókninni Þekking barna á ofbeldi á heimilum er lagt að jöfnu að 

verða fyrir ofbeldi og að vera áhorfandi að því. Hræðsla við að verða fyrir ofbeldi 

eða verða vitni að því getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir börn og hefur verið 
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fjallað um það í rannsóknum. Meðal annars er ótti barna um afdrif mæðra sem 

eiga í ofbeldissambandi erfið lífsreynsla sem hefur áhrif á líðan þeirra, jafnvel þó 

þau verði ekki fyrir ofbeldinu sjálf (Källström Cater, 2004:14).  

Í bresku rannsókninni (Mullender o.fl. 2002) sem við höfum talsvert til 

hliðsjónar var í upphafi leitað eftir skilgreiningu barnanna sjálfra á heimilisofbeldi 

(domestic violence). Spurt var um hugmyndir þeirra um hugtakið og þau m.a. 

beðin að skilgreina það með eigin orðum. Eins og búist var við könnuðust mun 

fleiri börn í eldri hópnum við hugtakið eða 71% en aðeins 37% yngri barna. 

Niðurstöðurnar komu nokkuð á óvart en hátt hlutfall barnanna eða 60% 

skilgreindu heimilisofbeldi ekki eingöngu í tengslum við foreldra eða fullorðna á 

heimilinu heldur að það fæli í sér að rífast og slást. Aðeins 9% yngri barna og 

28% þeirra eldri tengdu hugtakið eingöngu við fullorðna einstaklinga á heimilinu 

og fá þeirra tengdu hugtakið við ofbeldi á börnum.  

Einnig var spurt hvar börnin hefðu heyrt um ofbeldi á heimilum. Yngri 

börn sögðust flest hafa heyrt fyrst um það í skólanum og nefndu síðan sjónvarpið 

þar á eftir, á meðan þau eldri nefndu oftast sjónvarpið og skólann þar á eftir. 

Yngri börnin sögðust mun oftar hafa heyrt um ofbeldi hjá foreldrum sínum en þau 

eldri (Mullender o.fl., 2003:45-46).  

Talsvert hefur verið fjallað um ofbeldi á heimilum hérlendis á 

undanförnum árum. Ofbeldi sem beinist að konum hefur verið rannsakað að 

nokkru marki, svo sem nánar verður vikið að hér að neðan (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 1997).  
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Þegar Samtök um kvennaathvarf voru stofnuð, árið 1982, urðu mál af 

þessu tagi miklu sýnilegri, svipað og gerðist víða erlendis með hliðstæð samtök. 

Í byrjun sjöunda áratugar síðustu aldar fékk ofbeldi gegn börnum innan 

veggja heimilisins vaxandi athygli erlendis. Í fyrstu var talið að ofbeldi væri 

óverulegt á Íslandi enda voru fá skráð tilfelli um misþyrmingar á börnum. 

Ástæður þessa voru taldar að hér á landi væru meiri félagsleg samskipti og 

sterkari fjölskyldu- og vinatengsl en erlendis (Ásgeir Karlsson, 1971). Það var 

fyrst á áttunda áratug síðustu aldar sem hið dulda ofbeldi, sem á sér stað í 

einkalífinu, fékk aukið svigrúm í almennri umfjöllun hér á landi.  

Ofbeldi á heimilum hefur ekki verið rannsakað að nokkru marki frá 

sjónarhóli barna og unglinga eins og áður sagði. Með þessari rannsókn er leitast 

við að auka þekkingu á þeim alvarlega vanda sem ofbeldi á heimilum virðist vera. 

Það er afar mikilvægt, þar sem börn búa yfir þekkingu og innsæi sem er 

fullorðnum hulið á meðan það er svo lítt rannsakað sem raun ber vitni. 

Þó að fræðilegar rannsóknir séu fremur fáar og afmarkist við einstaka 

þætti, virðist ótvírætt að börn séu beitt ofbeldi á heimilum hérlendis. 

Fyrirliggjandi athuganir varpa ljósi á nokkrar hliðar kynferðislegs ofbeldis en 

önnur form hafa legið að mestu hjá garði (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2007:6). 

Í lokaritgerð í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands um íslenska 

kynferðisafbrotamenn, kemur fram að fjöldi ungra ofbeldismanna hefur aukist og 

þeir beita alvarlegra ofbeldi en áður (Hildigunnur Magnúsdóttir og Katrín 

Erlingsdóttir, 2007).  Athygli vekur hve margir þeirra eru ungir en 24% reyndust 

vera á aldrinum 11-18 ára. Markmiðið með rannsókninni, sem fór fram í samstarfi 
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við Stígamót, samtök gegn kynferðisofbeldi, á tímabilinu apríl til ágúst árið 2006, 

var að fá skýrari mynd af kynferðisbrotamönnum. Níutíu og fjórir brotaþolar 

svöruðu spurningalistum um kynferðisbrotamenn sem höfðu beitt þá ofbeldi. 

Samkvæmt þessu virðist hátt hlutfall brotamannanna fremja afbrot sín á unga aldri 

og beita þá oft grófu kynferðisofbeldi. Niðurstöður gefa vísbendingar um að auka 

þurfi fræðslu og forvarnir gegn kynferðisofbeldi, sér í lagi á meðal ungs fólks  

 Niðurstöður rannsóknarinnar gefa innsýn í kynferðisbrot og 

kynferðisafbrotamenn en bent er á mikilvægi þess að gera mun stærri rannsókn. 

Þá væri möguleiki á að nýta niðurstöðurnar til að efla forvarnarstarf og fræðslu 

(Ársskýrsla Stígamóta, 2005:36).  

Í skýrslu dómsmálaráðherra, frá árinu 1997, er m.a. sagt frá athugun sem 

náði til 3000 manna úrtaks landsmanna og beindist að umfangi, orsökum, 

afleiðingum og útbreiðslu ofbeldis gagnvart konum og körlum (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið, 1997). Niðurstöðurnar sýndu alvarlegar afleiðingar 

ofbeldis, s.s. ótta, kvíða, sektarkennd og þverrandi sjálfstraust kvennanna. Tvennt 

í könnuninni snertir rannsókn okkar sérstaklega: Konurnar þekktu 

ofbeldismanninn og oft var um að ræða endurtekið ofbeldi á milli hjóna og 

sambýlisfólks. Rannsóknin er ekki ný en þó sú nýjasta sem náð hefur til svo stórs 

úrtaks. Hún náði ekki til barna, þó það væri upprunalega nefnt sem markmið. 

Leiða má líkur að því að börn séu í návígi við umrætt ofbeldi og að það ástand 

geti varað um nokkurn tíma (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2007:6). 
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Rannsóknarspurning 

 

Í rannsókninni leitaðist ég við að svara spurningunni: Hvernig líður unglingum í 

skóla á sama tíma og þeir upplifa ofbeldi heima fyrir? Til þess að svara þessari 

spurningu leitast ég við að athuga hver reynsla unglinga af skólaumhverfinu er á 

þessum erfiða tíma í lífi þeirra. Hvernig var tengslum unglinganna háttað við 

félaga, kennara og annað starfsfólk skólans á meðan þau upplifðu ofbeldi á 

heimili sínu?  

Einnig skoðaði ég hvort unglingunum fyndist þeir fá þá aðstoð og/eða 

stuðning í skólanum sem þeir vildu á meðan þeir upplifðu erfiðleika heima fyrir. 

Viðtölin voru afturvirk og því var ekki rætt við viðmælendurna á meðan ofbeldi 

átti sér stað á heimili þeirra. Var það gert til að komin væri ákveðin fjarlægð á 

atburðina og til að forðast af öllum mætti að viðtölin hefðu neikvæð áhrif á líf 

barnanna eða stefndu þeim í hættu. 

Skólaumhverfið, tengsl og öll umgengni við kennara, starfsfólk og 

skólafélaga hefur mikil áhrif á líf barna og þótti mér því mjög áhugavert að skoða 

hver líðan þeirra var í skólanum á meðan þau upplifðu ofbeldi á heimili sínu. Hér 

á landi hefur það ekki áður verið gert með sama hætti og ég gerði í rannsókn 

minni. 

Í næsta kafla mun ég fjalla um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Ég 

mun fjalla um rannsóknir sem íslenska rannsóknin Þekking barna á ofbeldi á 

heimilum styðst við og segja frá niðurstöðum er tengjast mínu verkefni. Einnig 

mun ég segja frá íslenskum rannsóknum á líðan barna í skólum. 



 
 

17 

4.   Fræðilegur bakgrunnur   

 

Rannsóknir sýna að börn lifa við ofbeldi af hendi fullorðinna á degi hverjum, um 

allan heim, í öllum stéttum og menningarheimum og ekkert bendir til þess að það 

muni heyra sögunni til (Skýrsla Sameinuðu þjóðanna, 2007:52).  

  Erfitt er að vita nákvæmlega um umfang ofbeldis gagnvart börnum þar 

sem ofbeldi er ekki skilgreint eins í öllum samfélögum og ólík viðmið eru notuð. 

Einnig er vitað að ofbeldið er ekki tilkynnt til yfirvalda nema í hluta þeirra tilvika 

sem það á sér stað (Key, 2003:23). 

Hér á landi hefur tilkynningum til barnaverndarnefnda fjölgað á síðustu 

árum, heildarfjöldi tilkynninga árið 2006 var 6.893 og hafði þeim þá fjölgað um 

15% frá árinu á undan. Tilkynningar árið 2007 voru samtals 8.410 sem nemur 

22% fjölgun á milli ára en jafngildir það að barnaverndarnefndum landsins hafi 

borist 23 tilkynningar að jafnaði á degi hverjum. Rúmlega helmingur þeirra 

tilkynninga er vegna áhættuhegðunar barnanna sjálfra, tæplega 30% vegna 

vanrækslu foreldra og nærri ein af hverjum fimm vegna ofbeldis foreldra, 

tilfinningalegs, líkamlegs eða kynferðislegs (Barnaverndarstofa, 2008). 

Dubowitz segir líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum eiga sér stað þegar 

verknaður eða athöfn leiðir til alvarlegra líkamsmeiðinga eða þegar hætta er á 

slíku (Dubowitz og DePanfilis, 2000:15). Hann segir líkt og Kay (2003) að 

misjafnt sé eftir samfélögum hvaða viðmið eru sett til að athöfn falli undir 

líkamlegt ofbeldi en algengast er að áverkar á barni eins og mar, beinbrot, skurðir, 
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bruni og blæðing við heila séu þau viðmið sem notuð eru til að skilgreina að um 

líkamlegt ofbeldi sé að ræða (Dubowitz og DePanfilis, 2000:16).  

Andlegt ofbeldi getur m.a. falið í sér valdbeitingu, hótun, kúgun, 

uppnefningar og ásakanir ásamt óraunhæfum kröfum og háði gagnvart barninu 

(McGee, 2000:50). 

Kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er hugtak sem notað er um 

kynferðislegt atferli eldri einstaklinga gagnvart börnum. Undir það falla sifjaspell, 

kynferðislegt ofbeldi ókunnugra gagnvart barni, barnavændi og barnaklám. Með 

kynferðislegu ofbeldi er átt við allt kynferðislegt atferli á milli einstaklinga þar 

sem annar aðilinn vill ekki slíkt atferli en er undirgefinn og háður 

ofbeldismanninum á einhvern hátt. Kynferðislegt atferli getur falið í sér hvers 

konar þukl eða káf, að neyða börn til að hlusta á eða horfa á klám og/eða 

ofbeldismaðurinn neyðir barnið til kynferðislegra athafna með sér (Kay, 2003:36-

37; Berliner, 2000:18-20). 

Ofbeldi á heimilum á milli fullorðinna fer oft saman við vanrækslu á 

börnum og getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Samkvæmt Edleson 

(1995) á þetta við um í 30 – 50% tilvika (McGee, 2000:20). Þegar talað er um 

vanrækslu er átt við skort á umönnun barns sem getur valdið því skaða. Að öllu 

jöfnu telst það ekki vanræksla þó þörfum barns sé ekki sinnt nógu vel í einstaka 

tilfellum, en þegar umönnun og öryggi þess er síendurtekið ábótavant fer það að 

flokkast sem slíkt. Það má því segja að vanræksla sé skilgreind sem endurtekinn 

skortur á viðeigandi umönnun barns og getur hún verið bæði líkamleg og 

tilfinningaleg. Þegar um líkamlega vanrækslu er að ræða er látið afskiptalaust að 
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sinna grunnþörfum barnsins sem eru m.a. fæði, klæði, húsaskjól, nauðsynleg 

heilbrigðisþjónusta og nám. Tilfinningaleg vanræksla felur hins vegar í sér að 

tilfinningalegum þörfum barnsins er ekki fullnægt, sem nauðsynlegt er til þess að 

það geti þroskast eðlilega. Barnið er sniðgengið dags daglega og því ekki veitt 

athygli, áhugi né stuðningur (Dubowitz og DePanfilis, 2000:10-11). Áhrif 

vanrækslu geta spannað allt frá skaða fyrir fæðingu til ótta og/eða ógnunar eða í 

alvarlegustu tilvikum til lífshættu eða dauða (Hornor, 2005:207).   

Rannsóknir sýna að börn og unglingar sem lifa við ofbeldi á heimilum 

sínum eiga við margskonar erfiðleika að etja. Meðal annars er lágt sjálfsmat  

algengt hjá börnunum, ásamt því að þau finna fyrir depurð, reiði og hræðslu 

(Byrne og Taylor, 2007:186; Mullender o.fl., 2002:218; Hornor, 2005:208). 

Fjölmargar rannsóknir benda til þess að ofbeldi gegn börnum hefur alvarlegar 

neikvæðar afleiðingar fyrir þroska þeirra og velferð (Kim og Cicchetti, 2006:624-

625; Hornor, 2005:207). Þegar börn verða fyrir ofbeldi getur það einnig komið í 

veg fyrir heilbrigðan þroska síðar meir eins og t.d. að þau myndi jákvæða 

sjálfsmynd og að þau eigi í erfiðleikum með að mynda náin sambönd við aðra. 

Ofbeldi í barnæsku getur einnig valdið sálrænum vanda síðar á lífsleiðinni, vanda 

eins og þunglyndi og kvíða (Kim og Cicchetti, 2006:625; Mullender, 2002:15; 

McGee, 2000:69).   

Hingað til hafa flestar rannsóknir sem tengjast ofbeldi á heimilum snúið að 

þeim er hafa þolað ofbeldi. Rannsókn Mullender (2002) náði bæði til úrtaks úr 

almennu þýði og þolenda. Í verkefninu Þekking barna á ofbeldi á heimilum er 

sömu aðferðum beitt og áhugavert verður því að skoða hvort niðurstöður okkar 
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samræmist niðurstöðum Mullender og samstarfsmanna hennar. Af þeim sökum er 

hér gerð sérstök grein fyrir þeim niðurstöðum og einnig er fjallað um skyldar 

erlendrar rannsóknir í ritgerðinni. 

Það getur reynst börnum og unglingum vandasamt að tala um svo erfiða 

lífsreynslu sem ofbeldi er og jafnvel eiga börn erfitt með að sýna eðlilega virkni í 

skóla þegar þau eru með hugann við erfiðleikana heima (Mullender o.fl., 

2002:218). Í rannsókn Mullender (2002) er einmitt fjallað um að flest börn séu 

fær um að segja frá reynslu sinni og koma upplýsingum áleiðis til aðila er gætu 

hjálpað, þarfnist þau aðstoðar og stuðnings. Hvert barn sem upplifað hefur ofbeldi 

á heimili sínu, bregst við á ólíkan máta og hefur sína eigin aðferð við að „lifa af“ 

og bregðast við. Raunin er sú að þau börn sem búa við ofbeldi geta átt erfitt með 

að segja frá reynslu sinni en varast skal að alhæfa um það, því ekki er til ákveðið 

mynstur eða regla um það hvort eða hvernig börnin segja frá erfiðleikunum 

(Mullender o.fl., 2002:2). Þau börn er lifa við ofbeldi þurfa á því að halda að 

kennarar og starfsfólk séu meðvituð um þarfir þeirra og hafi skilning á því hvað 

ofbeldi á heimilum er. Einnig þarf að vera skilningur á því hvað börnin upplifa og 

hvað þau ganga í gegnum á meðan þau öðlast sjálfstraust að nýju við breyttar 

aðstæður á nýjum stað (Mullender o.fl., 2002:218-219). 

Ekki eiga öll börn í erfiðleikum í skóla, þó svo þau hafi upplifað ofbeldi á 

heimili sínu og dæmi eru um að skólinn sé griðastaður frá ofbeldinu í þeirra huga. 

Þó er algengara að börnin upplifi einhvers konar erfiðleika í skólanum, eigi við 

sálræna erfiðleika eða hegðunarerfiðleika að etja eða eigi í erfiðleikum með 
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námið. Einnig segjast sum þeirra upplifa höfuðverk, þreytu og einbeitingarskort 

(Mullender o.fl., 2002:218). 

Afskipti sálfræðiþjónustu skólanna af fjölþættum erfiðleikum barna í skóla 

leiða ekki alltaf til þess að ofbeldi á heimili komi upp á yfirborðið. Hér á landi 

kemur til dæmis lágt hlutfall tilkynninga um ofbeldi á heimilum frá skólum 

(Barnaverndarstofa, 2008).   

Mullender og félagar (2002) ræða þessi mál líka. Þar í landi er jafnvel ekki 

leitað eftir upplýsingum um heimilishagi í samtölum við börnin og í sumum 

tilvikum er frekar reynt að leita orsaka í fari barnsins sjálfs. Kennarar og 

stuðningsaðilar, sem barn leitar til innan skólans þurfa að vera meðvitaðri um 

ofbeldi á heimilum þannig að bregðast megi við á réttan hátt og taka ákvörðun um 

næsta skref í málefnum barnsins (Mullender o.fl., 2002:218).  

Í bresku rannsókninni kom einnig fram að mörg börn myndu frekar reyna 

að hafa samband við lögreglu en kennara ef þau upplifðu ofbeldi heima fyrir og er 

það umhugsunarvert í ljósi hins langa tíma sem börn verja í skólanum (Mullender 

o.fl., 2002:219). Að mati barnanna mætti kennarinn oftar sýna meiri umhyggju, 

bjóðast til að hlusta og styðja nemendur sína tilfinningalega. Þetta þýðir ekki að 

hann komi í stað félagsráðgjafa eða sálfræðings, heldur að hann sé virkur 

þátttakandi í þeirri aðstoð sem barnið þarfnast og á rétt á.  

Í Mullender (2002) er fjallað um að kennarar ættu að geta veitt nemendum 

sínum tækifæri til þess að tjá sig um vanlíðan og erfiðleika þeirra. Það getur verið 

mikilvægt fyrir barnið að fá tækifæri til að trúa einhverjum fyrir því að eitthvað sé 

að heima. Kennarar þurfa að vita hvaða og hvernig spurninga þeir eiga að spyrja, 
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ef grunur er um ofbeldi á heimili barns. Þá þurfa kennarar að hafa aðgang að 

upplýsingum um hvert þeir geti leitað í slíkum aðstæðum. Það er mikilvægt að 

sýna börnum fram á að hlustað er á þau og að fullvissa þau um að frásögn þeirra 

sé tekin trúanleg Mullender o.fl., 2002:219). 

Í niðurstöðum bresku rannsóknarinnar komu einnig fram mikilvægar 

vísbendingar fyrir skólakerfið og fræðsluyfirvöld. Niðurstöðurnar benda til þess 

að 8–16 ára bresk börn skorti þekkingu á hvað ofbeldi á heimilum felur í sér og  

það er áhyggjuefni hve umburðarlyndi er mikið gagnvart því. Kom m.a. fram að 

þriðjungur af unglingspiltum fannst sumar konur verðskulda að vera slegnar og 

sama viðhorf kom fram hjá einum fimmta hluta af unglingsstúlkum. Eftir því sem 

stúlkurnar urðu eldri virtist skilningur þeirra á ofbeldi og áhrifum þess aukast en  

drengirnir héldu sig frekar við fyrri skoðanir og viðhorf. Af þessu má álykta að 

snemma þurfi að hefja fræðslu um ofbeldi í skólakerfinu (Mullender o.fl., 

2002:219). 

Niðurstöður þessarar bresku rannsóknar benda einnig til þess að ungmenni 

sem ekki lifa sjálfir við ofbeldi á heimilum sínum, heyri stundum um ofbeldið hjá 

skólafélögum og vinum. Í mörgum tilvikum vita þau ekki hvernig bregðast á við 

og gefur það ástæðu til að ætla að auka megi fræðslu um viðbrögð við ofbeldi í 

skólum (Mullender o.fl., 2002:213). 

Jákvætt þótti hve hátt hlutfall breskra unglinga sagðist myndi vilja meiri 

fræðslu um ofbeldi á heimilum í skólanum og um orsakir og viðeigandi viðbrögð 

ef myndi það henda þá sjálfa. Eldri nemendur vildu einnig fá leiðbeiningar um 

það hvernig hægt væri að binda endi á ofbeldið. Því eldri sem þeir nemendurnir 
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voru sem svöruðu spurningalistunum, því líklegra var að þeir segðust myndu 

segja vini frá því, hefðu þeir upplifað ofbeldi á heimili sínu. Einnig kom þetta 

fram í viðtölunum við unglingana (Mullender o.fl., 2002:220). 

Í Sviss var gerð sambærileg rannsókn og breska rannsókn Mullender. Í 

henni komu svipaðar niðurstöður í ljós í mörgu tilliti. Líklegast var til dæmis að 

börn og unglingar sögðust myndu tala við vini og skólafélaga um erfiðleikana en 

líklegra var að drengir segðu að ekki ætti að tala um vandann. Einnig kom fram að 

börnin vissu ekki hvort þau gætu treyst kennurum fyrir vandamálinu og þau 

óttuðust hver viðbrögð kennaranna yrðu. Þá höfðu þau áhyggjur af því að ef aðrir 

vissu um ofbeldið, gæti það varpað neikvæðu ljósi á fjölskyldu þeirra (Seith og 

Böckmann, 2006:11-12). 

Gilligan (1998) ásamt fleirum hefur fjallað um að skólum sé skylt að gæta 

að velferð barna frá degi til dags. Í daglegu skólastarfi ættu að vera tækifæri fyrir 

starfsfólk og kennara til að fylgjast með börnum, líðan þeirra, félagslegri hæfni og 

hvernig þau tengjast heimilum sínum. Möguleikar ættu að vera fyrir hendi innan 

skólans til þess að koma auga á hættumerki. Breytt hegðun, frammistaða og 

námsframvinda barns ásamt þáttum í samskiptum við foreldra, geta gefið 

kennurum vísbendingar um að eitthvað bjáti á og að ofbeldi sé hugsanlega beitt á 

heimilinu (Gilligan,1998:15; Howing, 1993:33).  

Í skólanum eru börn sem verða fyrir ofbeldi stundum áberandi og láta vel í 

sér heyra en einnig eru dæmi um að þau dragi sig í hlé og reyni að „hverfa“ í 

hópinn. Sum barnanna eiga erfitt með að sinna náminu eða eiga við 

námsörðugleika og/eða einbeitingarskort að stríða en önnur hafa stjórn á náminu 



 
 

24 

og leitast við að hafa hlutina í fullkomnu lagi. Dæmi eru um að börnin einangrist 

og verði fyrir einelti (Byrne og Taylor, 2007:187). Mjög algengt er að börnin 

nefna mikilvægi þess að eiga vin sem þau geta treyst fyrir erfiðleikum sínum en 

eftir því sem þau verða eldri kemur það skýrar fram (Mullender o.fl., 2002:103). 

Börn og unglingar sem upplifa ofbeldi bregðast við á ólíkan hátt. Þau 

verða fyrir ólíkri reynslu og upplifa atburðina hvert á sinn hátt, einnig hefur hvert 

barn sína leið til að komast af (coping) við svo erfiðar aðstæður (Källström Cater, 

2004:31).  

Í verkefni þessu leitast ég við að skoða þá þætti sem eru nefndir hér að 

framan, í ljósi rannsóknarspurningarinnar um hvernig unglingum líður í skólanum 

á meðan þau upplifa ofbeldi heima fyrir. Ég legg áherslu á að fjalla um reynslu 

þeirra af veru sinni í skólanum, ásamt tengslum við kennara og félaga. 

Athyglisvert er að sjá hver reynsla viðmælenda minna er í þessum efnum.   

   

Rannsóknir á líðan barna og unglinga í skólum   

 

Eins og áður sagði beinist rannsókn mín fyrst og fremst að líðan unglinga í 

skólum sem hafa upplifað ofbeldi á heimili sínu. Það efni hefur lítt verið 

rannsakað hér á landi. Líðan nemenda hefur þó verið að nokkru leyti athuguð frá 

öðrum sjónarhornum. 

Skilgreiningar á því hvað það merkir „að líða vel“ geta verið margvíslegar 

og með ólíkum áherslum. Það sem ég geng út frá, byggir á því að vellíðan (well-

being) skapist þegar einstaklingur upplifir jákvæð áhrif í umhverfi sínu í miklum 
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mæli, neikvæð áhrif í litlum mæli og að hann finni fyrir ánægju og velþóknun frá 

öðrum. Einstaklingurinn nær að upplifa það sem honum þykir eftirsóknarvert 

samkvæmt hans eigin túlkun (MacLeod og Conway, 2005:357).  

Börn sem lifa við ofbeldi upplifa oft á tíðum neikvæð viðbrögð og 

niðurlægingu frá ofbeldismanninum og því upplifa þau neikvæð áhrif í miklum 

mæli. Tilfinningar eins og depurð, reiði og hræðsla fylgja í kjölfarið og valda 

vanlíðan (Mullender o.fl., 2002:209).  

Félagslegur stuðningur og vinátta eru einnig þættir sem eru mikilvægir 

þegar fjallað er um vellíðan. Rannsóknir sýna að langvarandi og góð vinátta hefur 

þar mikið að segja og virðist jafnvel skipta meira máli en tengsl við 

fjölskyldumeðlimi. Félagslegur stuðningur í samfélaginu og samneyti við fólk 

sem hægt er að treysta á eru áhrifamiklir þættir. Engan ætti því að undra að 

einmanaleiki hefur neikvæð áhrif á líðan fólks (Lyubomirsky o.fl., 2005:823). 

Lífsgæði (quality of life) hafa einnig áhrif á líðan fólks. En hugtakið er 

víðtækt og hægt að skilgreina það á marga vegu. Einnig eru skiptar skoðanir á því 

hvað felst í lífsgæðum. Samkvæmt alþjóðlegu heilbrigðisstofnuninni (WHO) eru 

hamingja, lífsfylling, jafnvægi og góð andleg- og líkamlega heilsa m.a. þeir þættir 

er hafa áhrif á lífsgæði fólks (Rapley, 2003:27).  

Ljóst er að börn og unglingar sem lifa við ofbeldi á heimilum hafa ekki 

jöfn tækifæri á við börn er alast upp við ákjósanlegar aðstæður til þess að öðlast 

slík lífsgæði.  

Shaffer og Kipp (2005) vísa til þess hvernig Bowlby og Bretherton fjalla 

um hvernig innri sjálfsmynd einstaklings myndast og hvernig hún hefur áhrif á 
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líðan. Þau telja að tengsl ungbarns við þá sem það annast í upphafi vegi þungt við 

þróun sjálfsmyndar. Einstaklingurinn notar vitsmunalega túlkun á sjálfum sér 

(cognitive representation) og öðrum í umhverfinu til að skýra atburði og móta 

væntingar. Bowlby og Bretherton telja að tilfinninganæm og svarandi 

(responsive) umönnun leiði til þess að barnið öðlist traust á fólki. Hins vegar getur 

það orsakað óöryggi og vantraust hjá barninu ef umönnunin er ónærgætin og 

hirðulaus og jafnvel er beitt harkalegum (abusive) aðferðum.  

Er þetta í samræmi við hugmyndir Erik Eriksons (Shaffer og Kipp, 2002) 

um mikilvægi trausts. Bowlby og Bretherton hafa gengið skrefinu lengra í þá átt 

að halda því fram að ungbörn þrói með sér líkan að sjálfsmynd (working model) 

með hæfileika sínum til að ná athygli og fá huggun þegar þau þarfnast hennar. 

Þannig er líklegt að ungbarn sem fær skjóta svörun og góða umönnun skapi með 

sér þá tilfinningu að það sé mikils virði og að það sé elskað, á meðan barn sem 

fær slæma umönnun upplifir hið andstæða (Shaffer og Kipp, 2005:455-456).   

Gagnrýni hefur komið fram á það sjónarhorn að móðurinni sé um að 

kenna þegar barn fær ekki það atlæti sem talið er æskilegt en algengt er að konur 

sem lifa við ofbeldi verði fyrir slíkri gagnrýni. Þær eru dæmdar af öðrum í 

samfélaginu og fá að heyra að þær standi sig ekki nógu vel í móðurhlutverkinu 

(Mullender o.fl., 2002:157).   

Samkvæmt femínísku sjónarhorni geta mæður við vissar kringumstæður 

ekki uppfyllt skilyrði sem þeim eru almennt sett. Ásökun á hendur mæðra (mother 

blaming) er gagnrýnd og lögð er áhersla á að móðirin er stundum hvorki fær um 

að uppfylla eigin þarfir né barna sinna vegna aðstæðna hennar og fjölskyldunnar.  
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Aðstæður kvenna er lifa við ofbeldi af hendi eiginmanns eða 

sambýlismanns geta í mörgum tilvikum leitt til þess að konan á erfitt með að 

framfylgja þeim kröfum sem almennt eru taldar „eðlilegar“ í móðurhlutverkinu en 

fjárhagserfiðleikar og andleg og líkamleg vanlíðan hefur áhrif á getu þeirra til að 

sinna þörfum og kröfum barnanna (Mullender o.fl., 2002:157; Rich, 1976:278-

279). Börn alast upp við þær væntingar að móðirin eigi að uppfylla þarfir þeirra 

og eigi að hugsa um þau og vernda. Í sumum tilvikum eiga þau erfitt með að 

skilja að hún er ekki fær um að framfylgja þessum væntingum þegar um ofbeldi er 

að ræða á heimilinu (Mullender o.fl., 2002:157-158).   

 Í rannsókninni Þekking barna á ofbeldi á heimilum aðhyllumst við 

femínískt sjónarhorn og leggjum áherslu á að móðirin sé ekki dæmd sem slæm 

móðir eða jafnvel vanhæf til að vera með börnin sín á meðan á ofbeldinu stendur, 

þó svo hún eigi erfitt með að uppfylla þarfir þeirra. Litið er svo á að ekki sé víst 

að konan sé fær um að leggja þá alúð í umönnum barna sinna á meðan á ofbeldinu 

stendur sem hún annars myndi gera. Erfiðar aðstæður verði til þess að konan eigi 

oft erfitt með að hugsa um sjálfa sig og flestar þær konur sem tóku þátt í bresku 

viðtalsrannsókninni sögðu að ofbeldið hefði haft áhrif á það hvernig þær stóðu sig 

í móðurhlutverkinu (Mullender o.fl., 2002:158-159).    

Ofbeldi hefur, eins og gefur að skilja, víðtæk áhrif á börn og unglinga. Það 

getur verið gott að komast út af heimilinu og er þá skólinn í flestum tilvikum sá 

staður þar sem barnið ver mestum tíma sínum. Hlutverk skólans er fjölbreytt en í 

Aðalnámskrá grunnskóla segir m.a. um velferð nemenda: „Mikilvægt er að 

nemendur geti leitað til hvaða starfsmanns skóla sem er með mál sem snúa að 
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velferð sinni og líðan og að brugðist sé við strax og á viðeigandi hátt ef upp koma 

vandamál af einhverju tagi, t.d. stríðni, einelti, agabrot eða vanlíðan“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999:47). 

Álitamál er hversu vel grunnskólinn leysir þetta verkefni af hendi. 

Niðurstöður rannsóknanna sem ég fjalla hér um, um líðan barna í skólum, benda 

til þess að framkoma og viðmót kennara hafi mikið vægi gagnvart líðan barna og 

unglinga í skólum. Málefni er snerta líðan barna mættu samkvæmt þeim fá enn 

meira vægi í íslenskum grunnskólum því betur má ef duga skal.  

Í rannsókn sinni um líðan nemenda í skóla, greinir Sólveig Karvelsdóttir 

(1996) frá því að kennarinn sé í lykilhlutverki. Kennarinn ræður mestu um 

hvernig nemanda líður í kennslustundum, hversu vel hann sinnir náminu og hvaða 

árangri hann nær. Rannsóknin, sem er eigindleg, var gerð til að athuga líðan 

nemenda í íslenskum grunnskólum og leita svara við því hvaða þættir innan 

skólans hafa helst áhrif á líðanina (Sólveig Karvelsdóttir, 1996:64). Á meðal þess 

sem nemendur nefndu voru þeir kennarar er sýndu þeim áhuga, voru hvetjandi og 

komu vel fram við þá. Einnig var nefnt að þeir gerðu námsefnið aðlaðandi, væru 

hjálplegir og skilningsríkir. Af þessu má sjá að framkoma kennara er ofarlega í 

huga barna og svo virðist sem góð samskipti og hlýlegt viðmót kennara skipti 

mestu máli varðandi líðan nemenda í skóla. 

Guðlaug Teitsdóttir (1999) athugaði reynslu nokkurra ungmenna af því að 

vera utangarðs í skólakerfinu. Tilgangurinn var að lýsa skólagöngu þeirra og 

áhrifum þess að vera utangarðs á sjálfsmynd og tilfinningalíf þeirra, út frá þeirra 

eigin sjónarhorni. Tekin voru viðtöl við nokkra nemendur í sérskóla fyrir unglinga 
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sem ekki gátu verið í almennum skóla vegna alvarlegra félags- og/eða 

tilfinningaerfiðleika. Viðtölin fjölluðu um ástæður þess að þau urðu nemendur í 

sérskóla, reynslu þeirra af ferðalaginu í gegnum skólakerfið, úrræði sem stóðu 

þeim til boða og stöðu þeirra þegar rannsóknin fór fram. Allir viðmælendurnir 

áttu slæmar minningar úr grunnskóla. Viðbrögð skólans við vanda þeirra voru 

afskiptaleysi er þau upplifðu sem stimplun og seinna meir höfnun (Guðlaug 

Teitsdóttir, 1999:2). 

 Meðal annars sýna niðurstöður úr rannsókninni fram á að vandi barna og 

unglinga sem lenda utangarðs í skólakerfinu er í flestum tilvikum flóknari en svo 

að rekja megi hann eingöngu til aðstæðna í skóla. Námsaðstæður geta haft áhrif á 

brautargengi og góð tengsl nemenda við kennara hefur áhrif á líðan og sjálfstraust 

nemandans og getur ráðið miklu um þróun sjálfsmyndar hans.  

Í rannsókn Guðlaugar kom fram að þegar börn og unglingar eiga í félags- 

og/eða tilfinningalegum vanda þurfa starfsmenn skólanna að eiga greiðan aðgang 

að samstarfi við fagaðila í heilbrigðis- og félagslega kerfinu, samstarfi sem þykir 

sjálfsagt og byggir á því að skólinn er ásamt heimilinu mikilvægasti þátturinn í lífi 

barna. Í skólanum eru kennararnir en þeir hafa mesta vitneskju um daglega hagi 

barnanna, þegar foreldrarnir eru frátaldir (Guðlaug Teitsdóttir, 1999:86). 

Guðrún Kristinsdóttir (2004) gerði viðtalsathugun á reynslu og högum 

ungs fólks af langtímadvöl í fóstri. Markmiðið með rannsókninni var að auka 

þekkingu á fóstri barna frá sjónarhóli unga fólksins sjálfs. Engar athuganir höfðu 

verið gerðar á því hérlendis. Í viðtölunum var athyglinni einkum beint að líðan, 

umönnun, tengslum við aðra, aðstæðum og sjálfræði (Guðrún Kristinsdóttir, 
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2005:28). Þátttakendur gengu allir í almennan grunnskóla en námsleg staða innan 

hópsins spannaði allt frá afburðavelgengni til þess að hafna utangarðs. Níu 

einstaklingum gekk vel námslega en sjö áttu erfitt með nám. 

Fram kom að reynsla unga fólksins af grunnskólanum var fjölbreytt. 

Einstaklingarnir nutu sín misjafnlega félagslega. Sumir urðu fyrir aðkasti í 

skólanum, einmitt vegna þess að þeir voru í fóstri. Sums staðar var einelti og 

stríðni viðvarandi (Guðrún Kristinsdóttir, 2005:29). 

Nokkrir þátttakanda nutu mikillar aðstoðar, stuðnings og umhyggju 

fósturforeldra. Þeim sem nutu slíks stuðnings gekk yfirleitt betur en hinum. Öll 

börn þurfa á vinum að halda og fram kom að fósturbörn meta mikils aðstoð vina, 

bæði við námið og til að verja sig gegn aðkasti og ofbeldi. Meirihluti hópsins 

komst nokkuð klakklaust í gegnum skólann, lauk skyldunámi og hélt áfram í 

námi. Nokkur dæmi voru um talsverða vanlíðan og er athyglisvert að yfirleitt fór 

saman tilfinningaleg vanlíðan og neikvæð skólareynsla. Fósturbörnin töldu 

persónulegan stuðning í skóla mikilvægan en í niðurstöðum rannsóknarinnar var 

slíku ekki til að dreifa. Niðurstöður leiddu í ljós að gott námsgengi og jákvæð 

félagatengsl í skóla fóru oftast saman en þó voru undantekningar þar á (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2005:31).  

Fjölbreytnin í skólagöngu fósturbarnanna sextán sem rannsóknin náði til 

bendir til þess að þau líkist um margt öðrum börnum. Mörg þeirra komust vel af 

og sýndu dugnað og styrk þrátt fyrir erfiðan bakgrunn og áföll. Því er þó ekki að 

neita að sumt mátti betur fara í skólareynslunni, þar kom fyrir einelti og ýmislegt 
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aðkast. Má draga þann lærdóm af að ekki var að finna haldgóðan stuðning í 

skólanum fyrir fósturbörnin (Guðrún Kristinsdóttir, 2004:32). 

Þær rannsóknir sem ég hef fjallað um hér, náðu aðeins til fárra 

einstaklinga þegar litið er til fjölda barna og unglinga. Þær gefa því ekki 

heildaryfirlit yfir stöðu þessara mála hér á landi. Niðurstöðurnar benda þó til þess 

að stuðningur, tengsl og samskipti við kennara og starfsfólk, hafi mikið um það að 

segja hvernig nemendum líður í skóla.  

 Ef skoðaðar eru tölur úr könnun sem gerð var í 5.-7. bekk á vegum 

grunnskóla Reykjavíkur (2006), þar sem spurt var m.a. um líðan nemenda og 

viðhorf þeirra til skólans, kemur fram að miklum meirihluta, eða yfir 80% 

nemenda, leið vel í kennslustundum eða í frímínútum og um tveimur þriðju hluta 

nemenda langaði aldrei eða nær aldrei að hætta í skólanum. Það er þó 

umhugsunarefni að rúm 11% nemenda sögðust alltaf eða oft langa til þess að 

hætta í skólanum (Hildur B. Svavarsdóttir, 2006). 

Ýmsir þættir höfðu áhrif á líðan barnanna. Samvera með fjölskyldu 

tengdist líðan. Vinir skiptu æ meira máli eftir því sem nemendur urðu eldri og 

áhrif þess að vera með vinum utan skólatíma höfðu veruleg tengsl við líðan og 

sterkari en við foreldra. Sá hópur sem leið frekar vel eða mjög vel, sagðist í yfir 

91% tilvika vera oft eða stundum með vinum í frítímanum á meðan sá hópur sem 

leið illa var í 63% tilvika oft eða stundum með vinum sínum í frítíma. Hlutverk 

foreldra í samveru fór minnkandi með aldri samhliða aukinni samveru vina.  

Miklum meirihluta nemenda leið vel í kennslustundum og í frímínútum en 

líðan í skólanum hafði mjög sterk tengsl við líðan almennt.  
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Hrós frá kennara hafði sterkari tengsl við líðan en hrós annarra fullorðinna 

en mun færri nemendur sögðust oftar fá hrós frá kennurum eða 19% heldur en frá 

öðrum fullorðnum eða 53%. Ljóst er að áhrif kennara eru mikil (Hildur B. 

Svavarsdóttir, 2006:27). Hér er um yngri hópa að ræða en mín athugun nær til en 

hafa þarf í huga að skólareynsla yngri barna er með í farteskinu á unglingsárum. 

Jafnframt er vitað að viðhorf til skólagöngu eru að nokkru háð aldri. 

Áhugavert er að líta til nýlegrar rannsóknar á meðal nemenda í 8.-10.bekk 

um hagi og líðan ungs fólks í Garðabæ, þar sem kemur fram að meirihluti 

nemenda, bæði stelpna og stráka, sér skýran tilgang með námi sínu og finnst það 

mikilvægt til þess að ná markmiðum í lífinu. Um 7% stúlkna og 15% pilta í 

Garðabæ segjast oft eða nær alltaf líða illa í skólanum en það er álíka hátt hlutfall 

og á höfuðborgarsvæðinu (Inga Dóra Sigfúsdóttir o.fl., 2003:56). Rannsóknir á 

stöðu kynjanna í grunnskóla hafa þó gefið til kynna að almennt séu strákar líklegri 

en stelpur til að líða illa í skólanum, finnast námið tilgangslaust, eiga í 

erfiðleikum með samskipti við kennara og fá lágar einkunnir. 

Í norrænni samanburðarathugun á færni og aðstæðum tíu ára barna á 

heimili og í skóla, kom kynjamunur skýrt fram hér á landi er varðaði afstöðu til 

skóla (Guðrún Kristinsdóttir, 2000:83-84). Í ljós kom athyglisverður munur á 

afstöðu íslensku barnanna, þar sem drengirnir voru neikvæðari. Neikvæðari 

afstaða drengja en stúlkna til skólans, hefur komið fram víðar en það sem vakti 

athygli er að hvergi var hann eins afgerandi og á milli íslensku drengjanna og 

stúlknanna. 
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 Í rannsókn Mullender o.fl. (2002) er fjallað um margvíslega þætti er hafa 

áhrif á líf barna sem lifa við ofbeldi á heimili sínu. Rannsóknin sýndi m.a. að 

algeng áhrif voru einangrun barna frá vinum, skóla og eigum sínum, sem olli 

kvíða. Þetta rennir stoðum undir niðurstöður úr rannsóknum sem ég hef fjallað hér 

um og gefa vísbendingar um að samskipti við kennara og viðhorf þeirra, hafi áhrif 

á það hvernig unglingar upplifa veru sína í skólanum. Tengsl við vini, kennara og 

starfsfólk innan skólans hafa einnig áhrif, ásamt því hvort unglingnum finnst hann 

fá hvatningu og stuðning frá kennurum. Margir unglingar nefna að skilningur 

kennara á högum þeirra og hvort hann sýni þeim áhuga, hafi mikið að segja um 

líðan þeirra í skólanum.  

Í 5. kafla fjalla ég um aðferðafræði rannsóknarinnar og þá hugmyndafræði 

sem ég geng út frá í verkefni mínu um rannsóknir á meðal barna. Gagnaöflun, 

greining gagna, úrvinnsla þeirra og siðferðileg álitamál eru einnig til umfjöllunar. 
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5.   Aðferðafræði    

 

Rannsóknir á meðal barna 

   

Í rannsókninni Þekking barna á ofbeldi á heimilum, sem og í bresku rannsókninni, 

er gengið út frá þeirri hugmyndafræði að raddir barna fái að njóta sín. Samkvæmt 

þeirri hugmyndafræði er lögð áhersla á að samþykkja félagsleg tengsl barna 

(social relationship), menningu þeirra og að þessa þætti sé vert að rannsaka 

(James og Prout, 1997:4). 

Líkt og kemur fram í skýrslu um spurningalistakönnun okkar frá desember 

sl. (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2007:8), komu þessar rannsóknaráherslur fram um 

og upp úr 1990. Lögð var aukin áhersla á að börn væru virkir gerendur og að 

mikilvægt væri að fá fram sjónarmið barnanna sjálfra og eiga við þau samstarf í 

rannsóknum. Með þessu var viðurkennt að börn tækju þátt í að móta líf sitt og 

annarra og hefðu áhrif á þroska sinn, líf og umhverfi.    

Mikilvægt er að viðurkenna þann mun sem er á rannsóknum meðal barna 

og fullorðinna. Það sem helst ber að hafa í huga í þeim efnum, ef horft er til 

hagnýtra þátta, er aldursmunurinn á rannsakendum og þátttakendum. Skoða þarf 

hvaða aðferðir hvetja mest til þess að börn og unglingar tjái sig um málefni, ásamt 

því að huga að upplýstu samþykki og trúnaði (Lewis og Lindsey, 2000:152). 

Ýmsir fræðimenn hafa bent á það hversu mikilvægt er að brúa bilið á milli 

rannsakanda og barnsins. Rannsakandinn þarf að vera trúverðugur í augum 

barnsins og heiðarlegur og áhugasamur. Það er mikilvægt að rannsakandinn sýni 
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hluttekningu og fordómaleysi gagnvart skoðunum barnsins. Rannsakandinn þarf 

að vera kunnugur þeirri reynslu sem barnið býr yfir. Að fá börn og ungt fólk til 

þess að tala um annað en það hefur brennandi áhuga á krefst þess að 

viðfangsefnið sé gert aðlaðandi og þess eðlis að það sé þátttakandanum þess virði 

að leggja sitt af mörkum í rannsókninni. Finna þarf leiðir til þess að fá börn til að 

tjá sig um málefni sín og kanna margbreytileika í frásögnum þeirra (Butler og 

Williamsson, 1994:39; Mauthner, 1997:19). 

Í rannsóknum sem krefjast mikillar nándar við þátttakendur er sérlega 

mikilvægt að rannsakandi þekki til viðfangsefnisins sem rannsakað er þó að 

raunverulegur áhugi og þekking á málefninu sé auðvitað kostur í hverri rannsókn 

(Miller og Crabtree, 2004:188).  

Þættir eins og sameiginleg reynsla og áhugasvið geta haft áhrif á gang 

mála ásamt því ef þátttakandinn sér fyrir sér að hann muni hafa ávinning af 

rannsókninni. Í rannsóknum á meðal barna þarf rannsakandinn að skilja í hverju 

barnæskan felst og temja sér þá hugsun að rannsóknin er gerð með hag barnanna 

að leiðarljósi og með þeim en ekki að hún sé gerð á börnunum (Hood, Kelly og 

Mayall, 1996:119). 

Þegar börn eru í brennidepli í rannsóknum þarf að huga vel að 

aðferðafræðilegum atriðum. Ekki er þó endilega um að ræða aðrar aðferðir en í 

rannsóknum yfirleitt. Siðferðileg viðmið eru sambærileg og áhersla er lögð á að 

aðferðir séu viðeigandi. Mikilvægt er að rannsakandi geri ráð fyrir því að börnin 

séu fullfær um að segja frá eigin reynslu, að hann ljái þeim rödd, taki frásagnir 
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þeirra alvarlega og vinni með þeim í stað þess að fjalla eingöngu um þau svo að 

það leiði til framfara í samfélaginu (Alanen og Mayall, 2001:7-8).  

Rannsóknaraðferð þarf ekki aðeins að vera í samræmi við aldur barna, 

stöðu þeirra, reynslu og færni, heldur þarf hún einnig að hæfa þeirri menningu og 

umhverfi sem barnið býr við (Punch, 2002:338). Eigindleg rannsóknaraðferð, eins 

og ég byggi mína rannsókn á, beinist að því að öðlast heildstæða mynd af lífi og 

aðstæðum viðmælendanna og afla þekkingar á því hvaða skilning og merkingu 

þeir leggja í líf sitt og athafnir. Með slíkum aðferðum er ekki verið að reyna að fá 

víðtækt tölfræðiyfirlit yfir það svið sem á að rannsaka, heldur að öðlast dýpri 

skilning á lífi og aðstæðum færri einstaklinga. Markmiðið er að skilja hlutina frá 

sjónarhóli þeirra sem taka þátt í rannsókninni (Rannveig Traustadóttir, 1993:3). 

Þau viðhorf hafa ríkt að börn séu óáreiðanleg og þeim sé ekki treystandi 

þegar þau segja frá eigin reynslu. Fullorðnir hafa álitið sig hæfasta til þess að 

dæma um hvaða spurningar henti börnum og hverju þau geti svarað. Í þessu felst 

verndun barna en jafnframt er þeim ekki treyst til að tjá reynslu sína. Með aukinni 

virðingu fyrir börnum og skoðunum þeirra hefur komið fram annað viðhorf, þar 

sem þeim er treyst til að vera fær um að segja frá reynslu sinni (Qvortrup o.fl., 

1994; Cockburn, 2007:446).  

Viðhorf og aðferðir í rannsóknum er snúa að börnum hafa því breyst á 

undanförnum áratugum. Hugtakið kynslóð er eitt þeirra atriða sem er notadrjúgt í 

greiningu á stöðu mála. 

Alanen fjallar um barnæskuna sem sérstakt fyrirbæri og lítur þá til 

kynslóðabils á milli barna og fullorðinna. Hún segir mikilvægt í  
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félagsrannsóknum að hafa í huga þá ólíku reynslu sem kynslóðir (generations) 

búa yfir og hvernig samspil barna og fullorðinna birtist í samfélaginu (Alanen og 

Mayall, 2001:11). Alanen segir hvorugan hópinn geta án hins verið og bendir á 

hve brýnt það er að skoða ólíka hópa samfélagsins með opnum huga. Hver hópur 

er mikilvægur og líta skal á börn sem og aðra sem virka samfélagsþegna. 

Breytingar hjá einum hópi leiða ósjálfrátt til breytinga hjá öðrum og þannig er því 

einnig háttað hjá börnum og fullorðnum (Alanen og Mayall, 2001:20-21).  

Í rannsóknum er snúa að börnum, líkt og í öðrum rannsóknum, skal leggja 

áherslu á að aðferðir séu viðeigandi. Rannsóknarspurning þarf að vera í samhengi 

við viðfangsefnið og mikilvægt er að huga að siðfræðilegum álitamálum 

(Christensen og James, 2000:2). 

Í rannsókn minni leitast ég við að skoða gögnin í ljósi þeirra fræða sem ég 

hef lagt áherslu á hér í umfjöllun minni.  

Ofangreindar rannsóknir sýna að flest börn eru fær um að segja frá reynslu 

sinni og í rannsókn minni legg ég áherslu á þá nálgun að mikilvægt sé að raddir 

barna og unglinga fái að njóta sín. Samkvæmt þeim er lögð áhersla á, eins og fyrr 

segir, að samþykkja félagsleg tengsl barna, menningu þeirra og að þessa þætti sé 

vert að rannsaka. Ég leitaðist við að fá fram sjónarhorn unglinganna sjálfra og 

skoða gögnin í ljósi þessa.  

Mikilvægt er að sýna hluttekningu og fordómaleysi gagnvart skoðunum 

einstaklinganna og lagði ég áherslu á þá þætti í rannsóknarvinnu minni. Ég 

hlustaði með opnum huga á það sem unglingarnir sögðu og einbeitti mér að því að 

sýna skilning á því sem þau fjölluðu um. Ég sýndi ekki svipbrigði eða látbragð 
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sem gat gefið þeim skilaboð um að ég væri hissa, hneyksluð eða ósammála þeim 

og ég lagði áherslu á að vera hvetjandi og styðjandi í viðtölunum og eftir að þeim 

lauk. 

Qvortrup fjallaði um þætti sem ganga þarf út frá þegar lagt er af stað með 

rannsókn, þar sem lögð er áhersla á að hún sé gerð með börnum en ekki á börnum.  

Viðurkenna þarf börnin sem virka samfélagsþegna í því félagslega samhengi sem 

þau lifa í. Samþykkja þarf að fullu hlutverk barna í samfélaginu og gera sér 

hugmynd um að börn hafi sinn eigin vettvang, eigin hugmyndir og hafi yfir að 

ráða frítíma og athöfnum, án þess að það sé skipulagt út frá samfélagi fullorðinna, 

áhugasviði þeirra og tilgangi (Qvortrup o.fl., 1994:20).   

Jenks (2005) álítur að í rannsóknum skuli líta á barnæskuna sem 

félagslega hugsmíð og að börn hafi þýðingu fyrir samfélagið. Hann telur að 

túlkun á bernskunni byggi á því hvernig hversdagslíf barna birtist okkur í daglegu 

lífi þeirra. Jenks hefur fjallað um það, að áður fyrr var litið svo á að barnæskan 

væri einhvers konar undirbúningur fyrir fullorðinsárin. Börn voru ekki fullgild í 

samfélaginu, ef segja má svo, heldur var tilvera þeirra nokkurs konar bið eftir því 

að verða tekin alvarlega, þau áttu eftir að vaxa og dafna til þess að verða hæf eða 

sæmandi (becomings). Samkvæmt þessum hugmyndum var bernskan óskrifað 

blað, einstaklingurinn var í mótun, óreyndur, óþroskaður og vantaði ýmislegt upp 

á til þess að vera tekinn fullgildur í heimi hinna fullorðnu. En sá heimur var talinn 

eftirsóknarverður og fullmótaður (Jenks, 2005:8-9).   

Síðan um 1990 hefur viðurkenning aukist á því að börn og ungt fólk geti 

lagt sitt af mörkum við að auka skilning á barnæskunni og efri æskuárunum. Litið 
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er á börn og unglinga sem virka þátttakendur í því að skapa og þróa í fjölbreyttu 

félagslegu samspili (being). Börn eru álitin hafa skilning og reynslu á bernskunni 

sem getur fært hinum fullorðnu aukinn skilning á bernsku nútímans. Nauðsyn er 

að skoða aðstæður barna, stöðu, upplifun og reynslu, miðað við þær aðstæður og í 

því samhengi sem er merkingarbært fyrir barnið hverju sinni (Balen, 2006:31; 

McCarry, 2005:88).   

Samkvæmt Qvortrup o.fl. (1994:20) er áríðandi að skilja börn sem 

einstaklinga og að þau séu tekin alvarlega. Þau hafa sinn eigin rétt og viðurkenna 

þarf hlutverk þeirra í samfélaginu. Í rannsókn minni kappkostaði ég að hafa þessa 

þætti í huga. Ég leitaðist við að horfa til þeirra þátta sem ég hef fjallað hér um, að 

börn og unglingar hafi skoðanir og búi yfir reynslu sem vert er að athuga. Börn 

sem lifa við ofbeldi á heimilum hafa upplifað erfiða atburði sem hafa áhrif á líf 

þeirra á margvíslegan hátt. Eins og komið hefur fram, hefur ekki áður verið gerð 

athugun með þessum hætti, þar sem börn á Íslandi eru spurð um líðan í skóla á 

meðan þau upplifa ofbeldi á heimili sínu og tel ég að rannsóknin hafi leitt af sér 

þekkingu sem geti komið börnum og skólakerfinu til góða.  

 

Gagnaöflun   

 

Í rannsóknum stendur valið á milli megindlegra og eigindlegra aðferða eða 

samblands af báðum. Mikilvægt er að velja þá rannsóknaraðferð sem hentar best 

fyrir viðfangsefnið og rannsóknarspurningarnar. Með hliðsjón af efni mínu 

hentaði eigindleg rannsóknaraðferð betur, þar sem leitað er svara við spurningum 
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sem koma inn á reynslu, hugmyndir, upplifun og skoðanir einstaklinga á ákveðnu 

viðfangsefni (Creswell, 2003:181). 

Punch (1998:243) segir markmið eigindlegra rannsókna vera að öðlast 

djúpan og heildstæðan skilning á margbreytileika samfélagsins og telur eigindlega 

aðferðafræði vera bestu leiðina til þess að nálgast sjónarhorn þátttakenda og 

kynnast reynslu þeirra og viðhorfum.  

Ég las fræðiheimildir til að leita svara við spurningum þeim er ég velti upp 

í rannsókninni og ákvarða forsendur hennar sem eru skýrðar í fræðilegum köflum. 

Ég las heimildir er fjalla um aðferðir í rannsóknum meðal barna og myndaði mér 

skoðanir á því hvernig ég vildi vinna rannsókn mína. Ég las einnig fræðigreinar, 

skýrslur og bókakafla um málefni barna og unglinga er tengjast ofbeldi og vann 

ég út frá þeim heimildum ásamt niðurstöðum úr viðtölum mínum. 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni tók ég viðtöl við fimm 

unglinga á aldrinum þrettán til sautján ára. Þátttakendur voru valdir með 

markmiðsúrtaki (purposive sampling) en það gerir rannsakanda mögulegt að velja 

tilvik sem undirstrikar einkenni eða ferli sem hann hefur áhuga á. Þetta gefur 

okkur þó ekki leyfi til að velja hvaða þátttakendur sem er. Markmiðsúrtak krefst 

þess að við hugsum á gagnrýninn hátt um hópinn sem við höfum hug á að skoða 

og veljum úrtak okkar af kostgæfni á þeim grundvelli (Silverman, 2005:129).  

Samkvæmt Silverman byggja úrtök í eigindlegum rannsóknum á 

fræðilegum úrtökum frekar er tölfræðilegum. Niðurstöður eru byggðar út frá því 

úrtaki er tengist viðfangsefni rannsóknar og hefur tilgang fyrir hana frekar en að 
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alhæft sé almennt út frá úrtakinu yfir á stærri hóp eða þýði (Silverman, 2005:130-

131).  

Til að útvega viðmælendur voru félagasamtökum og opinberum 

stofnunum send auglýsing, þar sem leitað var eftir aðstoð við að finna 

þátttakendur fyrir rannsóknina Þekking barna á ofbeldi á heimilum (sjá viðauka 

4). Fengust ábendingar frá þessum aðilum um þrjá af viðmælendum mínum en tvo 

þeirra fékk ég í gegnum persónuleg tengsl.  

Í rannsóknarviðtölum er gagna aflað með beinum orðaskiptum 

rannsakanda og viðmælanda. Viðtölin eru félagsleg athöfn, þar sem samskiptin 

endurspegla margvíslegt og flókið samspil hugsana, skynjana og tilfinninga. 

Viðtöl eiga vel við þegar skoðuð er reynsla fólks eða viðhorf, væntingar eða 

gildismat (Kvale, 1996:125; Rubin og Rubin, 2005:12). Ég studdist við 

viðtalsramma sem afmarkaði viðfangsefnið og flestar spurningarnar voru opnar 

og gáfu því tækifæri til frekari umræðna, eftir því sem við átti (sjá viðauka 1). 

Rannsóknarviðtöl fara fram að ósk rannsakanda og ber hann ábyrgð á 

samræðunum. Rannsakandinn á að tala minna en viðmælandinn og reynsla og 

hugsun hins síðarnefnda á að vera í brennidepli (Flick, 2002:75-80; Seidman, 

2006:78-79). 

Öll viðtöl í rannsókn minni eru opin og hafði ég eins og fyrr sagði 

viðtalsramma sem ég gekk út frá.  

Opin viðtöl, eins og mín voru, hafa þann tilgang að lýsa og veita skilning á 

fyrirbærum í lífi fólks. Þau snúast um að fá frásagnir af reynsluheimi einstaklinga 

og flokkast til gagnasöfnunaraðferða eigindlegrar aðferðafræði. Virðing fyrir 
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þátttakendum, traust tengslamyndun, samræður á jafnréttisgrundvelli, einlægni og 

heiðarleiki eru mikilvægir þættir.  

Virk hlustun er forsenda þess að viðtöl verði árangursrík en hana má 

skilgreina sem þá færni að skilja bæði tilfinningar viðmælanda og það hvað hann 

tjáir. Virk hlustun er nátengd samhygð. Sýna þarf hlýju og einlægni og reyna að 

vera á sömu bylgjulengd og viðmælandinn (Helga Jónsdóttir, 2003:73-75). 

Í viðtölunum lagði ég áherslu á þessa þætti og lagði mig fram um að sýna 

viðmælendum mínum samhygð, hlýju og skilning. Ég spjallaði á almennum 

nótum við krakkana áður en viðtölin hófust og gaf það mér tækifæri til að reyna 

að skynja hvernig þeim leið. Sumir þeirra virtust svolítið spenntir en eftir létt 

spjall virtist það hverfa. Ég þakkaði unglingunum vel fyrir að vilja taka þátt í 

rannsókn minni og sagði þeim hve þátttaka þeirra væri mikils virði fyrir verkefni 

mitt. Þau voru ánægð að heyra það og voru tilbúin að hefja viðtalið þegar að því 

kom. Ekki kom til þess að eitthvert þeirra hikaði við að svara ákveðnum 

spurningum eða veldi að sleppa því að svara því sem spurt var um.  

Vissan ramma þarf að setja um umræðuefnið í hálfopnum viðtölum, án 

þess þó að hann sé of stífur. Grundvallaratriði óstaðlaðra viðtala er að þau séu 

opin og að rannsakandi sé eins lítið stýrandi og kostur er. Rannsakandi gæti þess 

að umræðuefnið sé viðfangsefni rannsóknarinnar en stýrir umræðum ekki umfram 

það. Ég tileinkaði mér þetta með því að spyrja þeirra spurninga sem ég hafði í 

viðtalsrammanum en leyfði viðmælendum mínum að tala um hvert atriði fyrir sig 

án þess að grípa inn í frásögn þeirra. Ef með þurfti spurði ég fylgispurninga til að 

halda umræðuefninu á réttri braut.   
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Rannsóknarviðtöl eiga fátt skylt með almennu spjalli, þar sem þau hafa 

skýran tilgang og þarfnast nákvæms undirbúnings (Helga Jónsdóttir, 2003:76; 

Kvale, 1996:126). 

Þátttakandinn þarf að geta treyst því að rannsakandi fari vel með það sem 

hann fær vitneskju um og hann þarf að hafa raunverulegan áhuga á viðfangsefninu 

og þar með velferð þátttakenda. Það er einnig mikilvægt að skapa notalegt 

andrúmsloft svo viðmælendum þyki þægilegt að láta taka við sig viðtal en allt eru 

þetta mikilvægir þættir er huga þarf að, þegar um eigindleg viðtöl er að ræða 

(Helga Jónsdóttir, 2003:70-75). Ég lagði áherslu á traust og trúnað við 

þátttakendur mína. Ég sagði þeim að það sem þau segðu mér, færi ég með sem 

trúnaðarupplýsingar og að gögnum yrði eytt eftir að rannsókninni lyki. Ég 

leitaðist við að hafa hlýlegt í kringum viðmælendur mína og passaði vel upp á að 

við yrðum ekki fyrir utanaðkomandi truflunum sem gætu haft neikvæð áhrif á 

viðtalið. 

Viðtöl eru tekin við börn og unglinga í margvíslegum tilgangi. Forsendur 

félagsvísindarannsókna á þeim fræðilega grunni sem ég lýsti í næsta kafla hér á 

undan, eru að börn og ungt fólk hafi frá einhverju að segja og að frásagnir þeirra 

séu upplýsandi, áreiðanlegar og margbrotnar. Mikilvægt er að huga að upplýstu 

samþykki þegar rannsókn er gerð meðal barna, ásamt aðgengi og trúnaði og þessu 

er lýst í kaflanum, Siðferðileg álitamál.  

Erfitt getur verið að fá aðgengi í gegnum heimili barnanna, því foreldrar 

eru oft á varðbergi, eru einskonar hliðarverðir (gatekeepers) sem vilja vernda börn 

sín (Hood o.fl., 1996:120; Masson, 2004:45-46).  
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Gæta þarf að því hvernig rannsóknin er kynnt fyrir börnum og það getur 

reynst vandasamt að lýsa tilgangi hennar. Einn möguleikinn er að leggja áherslu á 

mikilvægi þekkingarinnar sem hlýst af rannsókninni, að við viljum gjarna vita 

meira um viðfangsefnið og útskýra að niðurstöðurnar geti komið til hjálpar 

(Mauthner, 1997:18). Leitaðist ég við að gera þetta með því að segja þeim frá um 

hvað verkefni mitt fjallaði og hver tilgangur þess væri. Einnig sagði ég þeim frá 

því að mín rannsókn væri hluti af stærri rannsókn sem fer fram við 

Kennaraháskóla Íslands. Ég lagði sérstaka áherslu á mikilvægi þátttöku þeirra og 

hve það skipti miklu máli fyrir niðurstöður mínar að fá að heyra sögu þeirra. 

Í viðtölum með börnum er brýnt að koma því þannig fyrir að algert næði 

sé fyrir hendi, því að flæði viðtalsins er mikilvægt fyrir útkomuna. Staðsetning 

viðtals er einnig mikilvægt. Það getur haft áhrif á niðurstöður þegar um margar 

truflanir er að ræða eða viðmælandinn telur aðra heyra það sem fram fer. 

Samhengi og frásögn getur þá einnig breyst (Mauthner, 1997:19). Vel tókst að 

koma í veg fyrir truflanir. Ég varð fyrir smávægilegri truflun í einu viðtalanna en 

það hafði ekki neikvæð áhrif á flæði þess. Drengnum þótti ekkert mál að halda 

áfram þar sem frá var horfið. Hafa þarf í huga í viðtölum með börnum að spyrja 

þau hvorki of margra spurninga né of fárra. Einnig þarf að hlusta vel á hvað þau 

hafa að segja, án þess að leiða getum að því of fljótt hvaða tilfinningar liggja að 

baki (Mauthner, 1997:24).  

Það er talið mikilvægt að fá fram hið raunverulega um reynslu 

viðmælendanna, kvíða, vonir og langanir fyrir framtíðina (Williamson og Butler, 

1997:64). Fram að þessu hafa flest börn og unglingar ekki verið vön því í miklum 



 
 

45 

mæli að vera hvött til að setja fram skoðanir sínar. Þau hafa jafnvel þær 

hugmyndir að skoðanir þeirra séu eingöngu þeim sjálfum mikilvægar, enda er það 

álit sem þau fá oft staðfest í daglegu lífi frá hinum fullorðnu (Williamson og 

Butler, 1997:70). 

Börnin vilja sjálf taka þátt í viðtalsrannsóknum, að því tilskildu að þau trúi 

að rannsakandinn hafi raunverulegan áhuga á að heyra sögu þeirra og þau séu viss 

um að hlutirnir fari ekki lengra en þau gefi samþykki til (Williamson og Butler, 

1997:74-75). Þátttakendur mínir virtust hafa einlægan áhuga á því að taka þátt í 

rannsókninni. Þeir hlustuðu með athygli á það sem ég sagði þeim um verkefnið 

áður en viðtölin hófust og var ekki annað að sjá en þeim þætti gott að finna fyrir 

því að ég hefði áhuga á að heyra um reynslu þeirra. 

Hlustun getur virkað sem óvirk athöfn, en hún er í rauninni virk. Í því felst 

að hlustandinn nýti næmni sína og skynjun til fulls. Hann þarf að setja allar sínar  

hugleiðingar og athafnir til hliðar og einbeita sér að því að veita viðmælandanum 

athygli. Í venjulegum samtölum heyrir fólk og sér það sem það kýs sjálft og finnst 

áhugavert. Það er einnig jafnvel byrjað að hugsa um hverju það eigi að svara næst 

og heyrir því ekki hvað sagt er. Þegar um formlegt viðtal er að ræða eru ekki 

venjulegar samræður í gangi, allt fer hægar fram. Það er meira um hlustun en 

svörun, sérstaklega í byrjun (King, 1999:12). 

Í megindlegum rannsóknum er fjallað um réttmæti og áreiðanleika, þegar 

fjallað er um gæði rannsóknar. Í eigindlegum rannsóknum er frekar talað um 

trúverðugleika. Markmið þurfa að vera skýr og rannsóknaraðferðir þurfa að vera í 

samræmi við rannsóknarspurninguna. Mikilvægi rannsóknar og nýnæmi hefur 
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einnig áhrif á gæði hennar. Í rannsóknum er mikilvægt vegna trúverðugleikans, að 

spurningar séu við hæfi (Punch, 1998:273).  

Í verkefni mínu studdist ég við viðtalsramma, eins og komið hefur fram, 

og tel ég að það hafi gengið vel að leggja þær spurningar fyrir sem komu fyrir í 

rammanum. Frásagnir unglinganna voru stöðugar, ekki bar á misræmi og því tel 

ég niðurstöður traustar og áreiðanlegar. 

 

Greining gagna - Úrvinnsla 

 

Viðtölin voru hljóðrituð og skráð orðrétt. Úrvinnsla gagna hófst um leið og 

viðtölin voru tekin og greining þeirra var gerð í framhaldi þeirra.  

Samkvæmt Silverman, skal ekki bíða með að hefja greiningu gagna þar til 

lokið er að afla þeirra allra. Hægt er að byrja t.d. um leið og fyrsta viðtal hefur 

verið tekið og í raun er aldrei byrjað of snemma að skoða gögnin, skrá þau og 

vinna með þau með rannsóknarspurninguna í huga (Silverman, 2005:152; Rubin 

og Rubin, 2005:202). Ég skoðaði hvert viðtal ítarlega eftir að ég tók það og hóf að 

vinna með það. Ég hlustaði á viðtalið og ritaði það niður og gerði mér grein fyrir 

því hvað kom þar fram. Viðtölin voru fimm, eins og áður kom fram. Þrjú þeirra 

stóðu yfir í rúman hálftíma og tvö voru klukkustundar löng.  

Það einkennir eigindleg gögn að þau eru oft í formi texta. Við úrvinnslu er 

lögð áhersla á túlkun gagnanna og merkingu þeirra. Ýmsar aðferðir eru til við 

greiningu en í minni rannsókn studdist ég við sífellda samanburðargreiningu 

(constant comparative analysis). Silverman (2005:214-215) segir það 
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árangursríkast, ef þessi aðferð er notuð, að byrja á að greina lítinn hluta gagnanna, 

mynda samstæður af flokkum og hugtökum í textanum og víkka svo gagnasafnið 

stöðugt út, þar til ályktað er um gögnin og niðurstöður lagðar fram. 

Markmið gagnagreiningar er að setja fram nákvæma og kerfisbundna 

skráningu á þemum sem koma fram í gögnunum og tengja þau saman. Ég byrjaði 

á því að skoða litla hluta í hverju viðtali og eftir því sem bættist í gögnin skoðaði 

ég áfram þau þemu og hugtök sem ég taldi geta lýst viðfangsefninu og bar þau 

saman við það sem fram hafði komið. Á meðan gagnasöfnun fór fram, skráði ég 

hjá mér athugasemdir um gögnin en þessi vinnubrögð falla undir sífellda 

samanburðargreiningu (O´Leary, 2004:200; Flick, 2002:41-42). 

Silverman lýsir aðferðum Miles og Huberman um það hvernig setja má 

fram niðurstöður á mismunandi hátt (data display), þar sem skipulögð samsetning 

upplýsinga leyfir rannsakandanum að álykta og taka frekari ákvarðanir. Þetta felur 

í sér að gögnin eru sett saman, fjallað er um þau og þeim komið á framfæri á þann 

hátt sem hæfir rannsókninni best (Silverman, 2005:178). 

Ég leitaðist við að vinna út frá þessu með því að fá samhengi í öll gögnin 

þegar ég hafði aflað þeirra, skráð þau niður og fengið heildarmynd af innihaldi 

þeirra. Ég myndaði flokka og þemu eftir því sem við átti og byrjaði að skrifa 

niðurstöður.  

 Flick fjallar einnig um þessa aðferð og segir rannsakandann þurfa að 

ígrunda rannsóknarspurninguna í öllu rannsóknarferlinu og leitast við að afla 

þeirra gagna sem svara henni sem best (Flick, 2002:41).  
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Ég leitaðist við að gera þetta með því að hafa rannsóknarspurningu mína í 

huga í gegnum öll viðtölin. Markmið viðtalanna var að fá fram sjónarhorn hvers 

unglings fyrir sig á viðfangsefnið og vinna út frá frásögn hans. 

Ég ritaði viðtölin, hlustaði á þau og ályktaði út frá þeim til þess að leitast 

við að svara rannsóknarspurningunni. Einnig leitaði ég eftir þeim hugtökum og 

þemum í textunum sem gáfu mér tækifæri til að álykta um niðurstöður viðtalanna. 

Í kafla 6 fjalla ég um niðurstöður viðtalanna og tengjast fyrirsagnir kaflanna þeim 

flokkum og þemum sem ég vann út frá í gagnagreiningunni. 

 

Siðferðileg álitamál   

 

Ýmis siðferðileg álitamál komu til álita í tengslum við viðfangsefni mitt. Efnið er 

viðkvæmt og huga þurfti vel að þáttum er tengjast siðferðilegum málefnum. 

Ávallt þarf að gæta vel að slíkum atriðum, þegar einstaklingar taka þátt í 

rannsóknum. Rannsakendur þurfa að hafa næmni til að skilgreina siðferðileg 

atriði í rannsóknum sínum og að finna fyrir ábyrgð til að koma fram í samræmi 

við þau (Kvale, 1996:117).  

Rannsóknir á meðal fólks eru ábyrgðarhluti. Í þeim vinna rannsakendur úr 

gögnum um fólk, atriðum sem ýmist eru þegar til eða sem rannsakendur afla 

sérstaklega í samskiptum og samvinnu við þátttakendur. Þátttakendur leggja sitt af 

mörkum til rannsókna í trausti þess að þeir verði hvorki blekktir né þvingaðir og 

að rannsóknirnar séu gerðar af kunnáttu og færni. Samfélagið verður að geta 

treyst því að rannsakendur standi heiðarlega að verki og að hagsmunir þátttakenda 
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séu verndaðir og virðing borin fyrir hverri manneskju (Sigurður Kristinsson, 

2005:139).  

Samþykki þátttakanda og upplýsingaskylda um rannsóknina eru þau 

siðferðilegu atriði sem ég álít mikilvægust í verkefni mínu og í upphafi lagði ég 

ríka áherslu á að huga að þeim atriðum. Rannsóknin var tilkynnt til 

Persónuverndar og fylgir lögum þar að lútandi. Leitað var skriflegs samþykkis 

mæðra fyrir viðtölunum við þá unglinga sem talað var við sem og hjá þeim 

sjálfum (sjá viðauka 2 og 3). Farið er með öll gögn sem trúnaðarmál og nöfn 

þátttakenda koma hvergi fram. Fyllsta öryggis var gætt til að halda trúnað við 

þátttakendur og gögn voru geymd á tryggilegan hátt. Gögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni.  

Ég skýrði þátttakendum frá því í hverju þátttakan var fólgin og útskýrði 

tilgang viðtalanna. Þátttakendur gátu neitað að ræða ákveðin atriði og einnig mátti 

hætta við þátttöku hvenær sem var. Þessir þættir fólu í sér upplýst samþykki 

gagnvart þátttakandanum (Sigurður Kristinsson, 2003:163; Kvale, 1996:112).  

Í siðfræði vísindarannsókna ríkir nokkurt sammæli um að fjórar 

höfuðreglur liggi til grundvallar og hef ég kappkostað að fylgja þeim. Þessar 

höfuðreglur eru kenndar við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Samkvæmt 

skaðleysisreglunni skal umfram allt forðast að valda skaða. Vísindarannsóknir 

mega ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur. Rannsakandinn skal 

ganga rækilega úr skugga um að áhættan sé innan viðunandi marka og að 

ávinningur þátttakenda sé nægur til að réttlæta hana. Margt bendir til að 

þátttakendur séu misjafnlega færir um að taka þá ákvörðun á raunhæfum 
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forsendum og sumir þeirra treysti því einfaldlega að ekki sé boðið upp á þátttöku 

nema skynsamlegt sé að þiggja hana. Þetta traust, sem rannsakendum er sýnt, 

veldur því að upplýst samþykki eitt og sér, nægir ekki til þess að rannsókn sé 

siðferðilega réttmæt. Til viðbótar þarf að ganga úr skugga um að hún samrýmist 

hagsmunum þátttakenda. Þeirri spurningu verður að svara algerlega óháð því 

hvort þeir kunna að vera reiðubúnir að skrifa undir upplýst samþykki (Sigurður 

Kristinsson, 2003:164). Áður en viðtölin hófust spjallaði ég óformlega við 

viðmælendur mína um rannsóknina og þá reynslu sem þeir höfðu af 

viðfangsefninu. Leitaðist ég við að fá fram þeirra viðhorf til þátttökunnar og í 

öllum tilvikum virtist sem það legðist vel í unglingana að segja frá reynslu sinni.  

Siðfræðileg viðmið í rannsóknum meðal barna hafa breyst mikið á síðustu 

þremur áratugum. Þau viðmið, sem viðurkennd eru í dag, ráðast af þeim aðferðum 

sem notaðar eru og sambandi rannsakanda og barna, sem byggir á aukinni 

virðingu á undanförnum árum. Síðan um 1990 hefur verið aukinn vilji í 

félagsvísindum til þess að hlusta af alvöru á börn. Í hverri rannsókn eru fjölmörg 

siðfræðileg atriði sem skipta þátttakendur miklu máli.  

Í siðfræði rannsókna meðal barna gilda nokkur atriði svo rannsókn geti 

talist góð. Í fyrstu þarf að huga að virðingu og sanngirni. Virða þarf barnið sem 

tilfinninganæma mannveru sem sýna þarf sanngirni. Tryggja þarf hag barnsins og 

koma skal í veg fyrir að það geti orðið fyrir skaða af einhverju tagi. Eins og áður 

sagði voru forsendur fyrir þátttöku í rannsókninni að ofbeldinu væri lokið á 

heimilum unglinganna og var það gert í þeim tilgangi að koma í veg fyrir að þeir 

gætu borið skaða af. Ég lagði ríka áherslu á það við krakkana fyrir viðtölin að þeir  
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mættu hætta við þátttöku hvenær sem var í viðtalinu og/eða sleppa því að svara 

ákveðnum spurningum. Með þessu hafði ég í huga að þeim gæti liðið sérstaklega 

illa við að svara einhverjum spurninganna og að það gæti haft neikvæð áhrif fyrir 

þá.  

 Nauðsynlegt er að börnin fái nákvæmar upplýsingar um hvað felst í 

þátttöku í rannsókninni og að fullvíst sé að samþykki þeirra liggi fyrir sem byggir 

á fullum skilningi þess á því hvað felst í þátttökunni. Mikilvægt er að virðing fyrir 

skoðunum og hugmyndum barnsins sé til staðar. Góð rannsókn á meðal barna 

felur í sér að hlustað er eftir rödd barnsins og ekki er eingöngu byggt á reglum og 

gildum hinna fullorðnu. Eitt af því sem skiptir miklu máli fyrir gildi rannsóknar er 

að hagur sé af henni (Alderson, 2004:97-98; Christensen og James, 2000:229-230; 

Christensen og Prout, 2002:490). Öll þessi atriði eiga reyndar almennt við um 

siðfræði rannsókna.  

Í viðtölunum leitaðist ég við að hlusta eftir rödd hvers einstaklings  og 

lagði mikla áherslu á að fylgja því eftir hvað krakkarnir sögðu. Ég spurði 

fylgispurninga þegar við átti og lagði áherslu á að ég vildi heyra allt sem þeir 

vildu segja mér frá. Ég lagði mig fram um að orða spurningarnar á þann hátt að 

þær væru skiljanlegar og notaði „venjulegt“ talmál. Mér fannst mikilvægt að sýna 

unglingunum fram á að ég hefði einlægan áhuga á frásögnum þeirra og bæri 

virðingu fyrir þeim. 

Í kaflanum hér á eftir mun ég segja frá niðurstöðum úr viðtölunum sem ég 

tók við unglingana. Ég kynni þátttakendurna og fjalla um reynslu og upplifun 

ungmennanna af ofbeldinu heima fyrir. 
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6.   Reynsla af ofbeldinu 

 

Þátttakendur 

 

Þátttakendur í rannsókn minni eru fimm, fjórir drengir á aldrinum 13-17 ára og 

ein 13 ára stúlka. Tveir þátttakendanna eru bræður. Eins og áður sagði, hafa þau 

öll upplifað ofbeldi á einhvern hátt á heimili sínu og kynnst því af eigin raun. 

Aðgengi að viðmælendum var fremur erfitt, þar sem viðfangsefnið er 

viðkvæmt. Forsendur fyrir þátttöku í rannsókninni voru að ofbeldinu væri lokið. 

Fékk ég það staðfest í öllum tilvikum hjá mæðrum viðmælenda minna. 

Einn unglinganna, sem tók þátt í viðtalsrannsókninni, hafði búið við 

ofbeldi í allmörg ár, hinir í 3-4 ár. Upplifun þeirra var, eins og fyrr segir, ólík þó 

að þeir hafi sumir átt nokkuð sameiginlegt, eins og mun koma fram í umfjöllun 

minni. 

Í bresku rannsókn Mullender o.fl. kom fram að þau börn og unglingar sem 

bjuggu við langvarandi ofbeldi voru oft undir miklu álagi en þau börn sem bjuggu 

við ofbeldi í skemmri tíma gátu einnig orðið fyrir alvarlegum áhrifum vegna 

ofbeldisins (Mullender o.fl., 2002:92).   

Innihald og dýpt eigindlegra viðtala býður upp á að heyra um reynslu 

einstaklinga og varast skal að búa til staðlaða ímynd af því viðfangsefni sem 

skoðað er hverju sinni. Reynsla fólks af sama atburði getur verið ólík (Mullender 

o.fl., 2002:92). 
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 Samræmist þetta niðurstöðum úr viðtalsrannsókn minni, þar sem upplifun 

var ólík, þar á meðal upplifun bræðra sem tóku þátt og var að nokkru leyti ólík, þó 

að þeir hafi báðir búið á heimilinu á meðan ofbeldinu stóð og hafi séð og heyrt 

svipaða hluti.  

Hér á eftir er kynning á þátttakendum.  

Nöfnum og aðstæðum hefur verið breytt til þess að koma í veg fyrir að 

hægt sé að þekkja einstaklingana og til þess að gæta þess trúnaðar sem lofað var.  

Þátttakendur eru fimm unglingar sem allir eiga það sameiginlegt að hafa 

búið við ofbeldi á heimilum sínum um nokkurt skeið en í öllum tilvikum var 

ofbeldinu lokið þegar þeir tóku þátt í rannsókninni enda var það skilyrði fyrir 

þátttökunni sem fyrr sagði. Þeir völdu sér sjálfir dulnefni sem ég nota hér í 

ritgerðinni. Fjórir þeirra stunduðu nám í almennum grunnskólum þegar 

rannsóknin fór fram og einn í framhaldsskóla. 

 

Gísli Súrsson er 15 ára piltur sem býr á höfuðborgarsvæðinu. Hann var fimm ára 

þegar ofbeldið hófst á heimili hans og því lauk þegar Gísli var 14 ára. Hann bjó 

því við ofbeldi á heimili sínu í tæp tíu ár. Ofbeldismaðurinn er faðir Gísla og hittir 

hann föður sinn reglulega undir eftirliti barnaverndar. Gísli varð bæði fyrir 

andlegu og líkamlegu ofbeldi af hendi föður síns. Gísli býr nú hjá móður sinni 

ásamt þremur systkinum og hefur nýhafið nám í framhaldsskóla. Hans eina 

samband við kynföður sinn er þegar þeir hittast undir eftirliti 

barnaverndaryfirvalda. 
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Óli er 13 ára piltur búsettur á höfuðborgarsvæðinu. Hann bjó við ofbeldi í þrjú ár 

eða frá 9-12 ára aldurs. Ofbeldismaðurinn var sambýlismaður móður Óla og faðir 

hálfbróður Óla. Óli varð ekki fyrir ofbeldi sjálfur en horfði upp á móður sína 

verða fyrir andlegu ofbeldi. Óli býr nú hjá móður sinni og yngri bróður en hittir 

fyrrverandi sambýlismann móður sinnar lítið sem ekkert. Óli er í sambandi við 

kynföður sinn en hittir hann ekki reglulega. 

 

Lilja er 13 ára stúlka búsett á höfuðborgarsvæðinu. Ofbeldið stóð yfir í þrjú ár, frá 

því hún var tæpra 10 ára og þar til hún var nýorðin 13 ára. Ofbeldismaðurinn var 

sambýlismaður móður hennar og faðir hálfbróður hennar. Lilja varð fyrir andlegu 

ofbeldi af hendi ofbeldismannsins og horfði upp á móður sína verða fyrir miklu 

líkamlegu og andlegu ofbeldi. Lilja býr nú ásamt systkinum sínum, móður og 

nýjum sambýlismanni hennar. Lilja hittir fyrrverandi sambýlismann móður sinnar 

nær aldrei. Hún er ekki í sambandi við kynföður sinn. 

 

Björn er 14 ára drengur sem býr utan höfuðborgarsvæðisins. Ofbeldið stóð yfir í 

tæp fjögur ár á heimili hans, frá 8 ára aldri og þar til hann var tæpra 12 ára. 

Ofbeldismaðurinn var sambýlismaður móður Björns og faðir yngstu systur hans. 

Björn varð fyrir miklu andlegu ofbeldi og einnig líkamlegu. Hann horfði upp á 

móður sína verða fyrir andlegu ofbeldi og systur og fóstursystur verða fyrir grófu 

líkamlegu ofbeldi. Björn býr nú ásamt tveim systkinum og nýjum sambýlismanni 

móður sinnar utan höfuðborgarsvæðisins. Hann er í sambandi við kynföður sinn 

sem býr í öðrum landshluta og heimsækir Björn hann reglulega. 
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Fluga er 17 ára drengur, búsettur utan höfuðborgarsvæðisins. Ofbeldið stóð yfir í 

tæp fjögur ár á heimili hans, frá því hann var 11-15 ára. Ofbeldismaðurinn var 

sambýlismaður móður Flugu og faðir yngstu systur hans. Fluga varð fyrir andlegu 

ofbeldi en sjaldan líkamlegu. Hann horfði upp á alla fjölskyldumeðlimi verða fyrir 

andlegu ofbeldi og suma líkamlegu. Fluga stundar nú nám í Reykjavík og býr 

tímabundið á höfuðborgarsvæðinu hjá kynföður sínum.  

  

Almenn umfjöllun 

 

Eins og áður sagði, þá leitast ég við að svara því hver reynsla unglinga er af 

skólagöngu á meðan þau upplifa ofbeldi á heimili sínu. Athugun mín miðaði að 

tvennu: annars vegar að því að fá fram þekkingu á sjónarmiðum ungmennanna 

með áherslu á líðan í skólanum á meðan á ofbeldinu stóð yfir og hins vegar að 

niðurstöðurnar gætu vonandi nýst í skólakerfinu.  

Með því að spyrja um reynslu af ofbeldinu inni á heimilinu, fékk ég mynd 

af því sem unglingarnir höfðu upplifað og reynt, en ég tel það mikilvægt til að 

varpa ljósi á þær aðstæður sem unglingarnir lifðu við.  

Samkvæmt Denzin og Lincoln (2000:757) er reynsla skilgreind sem það 

sem einstaklingurinn hefur upplifað og hvernig hann túlkar og segir frá því sem 

gerðist. Hann segir frá því sem hann hefur reynt og getur upplifun hvers og eins 

verið ólík þó að atburðurinn sé svipaður. Í eigindlegum rannsóknarviðtölum 

hlustar rannsakandinn á þátttakandann segja frá reynslu sinni og leitast við að 

öðlast traust og nálægð til þess að viðmælandanum líði sem best, en það 
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auðveldar honum að jafnaði að segja frá reynslu sinni. Það er síðan hlutverk 

rannsakandans að koma sögu þátttakandans til skila, með því að hlusta af 

kostgæfni og áhuga á frásögn hans og greina það af nákvæmni sem hann hefur að 

segja. Ef vel tekst til fær rannsakandi nákvæmar og greinargóðar lýsingar á 

reynslu viðmælanda síns. Hann hefur þá leitast við að spyrja spurninga sem sýna 

viðmælandanum að hann leggur sig fram við að skilja hann og koma sögu hans á 

framfæri á viðeigandi hátt. 

Þekkt er að áhrif ofbeldis á börn eru margvísleg og langvarandi eins og sjá 

má í nýlegu yfirliti Källström Cater þar sem fjallað er um niðurstöður margra 

rannsókna á þessu sviði (Källström Cater, 2004:12). 

Hér á eftir set ég fram niðurstöður og fjalla fyrst um hvernig krakkarnir 

upplifðu vanlíðan vegna ofbeldisins og hvernig stjórnsemi ofbeldismannanna 

hafði áhrif á líf þeirra.  

 

Vanlíðan og stjórnsemi   

 

Það er erfið reynsla fyrir börn og unglinga að verða vitni að ofbeldi í hvaða mynd 

sem er. Þau upplifa sig hjálparvana og finnst erfitt að hlusta á rifrildi og ótti og 

kvíði býr um sig. Algengt er að börn verði áhorfendur að ofbeldi innan veggja 

heimilisins og verði jafnvel sjálf skotmörk í rifrildi og/eða ofbeldisfullum 

athöfnum ofbeldismannsins. Börn sem lifa við ofbeldi í daglegu lífi, segja frá því 

að þeim finnist öryggi þeirra á heimilinu sé ógnað. Þau óttist það að fara að sofa á 

kvöldin, því stundum vakni þau við hávaða og rifrildi sem geti leitt til barsmíða. 
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Þeim finnst erfitt að fara á fætur á morgnana og kvíða því sem framundan er 

(Butler og Williamson, 1994:55).  

Börnin tala líka um að það sé erfitt að vita ekki hvað er að gerast og um 

hvað málið snúist. Oft snýr rifrildið og ofbeldið ekki að þeim og þeir fullorðnu 

sem eiga í átökum, gefa sig ekki að börnunum. Þau upplifa því afskiptaleysi og að 

það sé best að koma sér í burtu. Ráðaleysi er einnig þáttur sem mörg þeirra barna 

tala um sem búa við slíkar aðstæður. Þau langar til þess að hjálpa eða bregðast við 

en oft á tíðum finnst þeim þau vera ráðalaus gagnvart aðstæðunum (Butler og 

Williamson, 1994:63).   

Allir viðmælendur mínir upplifðu að ofbeldismaðurinn vildi stjórna flestu 

sem gert var á heimilinu. Hann vildi ráða og fylgjast með ferðum og gjörðum 

heimilisfólks og rifrildi og læti voru tíð. Krökkunum fannst þau vera brotin niður 

og niðurlægð. Vanlíðan var fylgifiskur þessa hjá þeim öllum. Ótti og kvíði fyrir 

því að næsta hrina skylli á, var sífellt yfirvofandi og gerði það að verkum að oft 

upplifðu þau einhvers konar bið sem var þeim óþægileg og kvíðvænleg. 

Öll heyrðu þau eða sáu ofbeldismanninn beita aðra fjölskyldumeðlimi 

ofbeldi, suma líkamlegu og aðra andlegu ofbeldi. Var það allt frá andstyggilegum 

athugasemdum og ljótum orðum, til þess að vera gróft andlegt ofbeldi með 

hótunum um líkamsmeiðingar. Einnig horfðu nokkur þeirra á líkamsmeiðingar af 

ýmsu tagi.  Fjölskyldumeðlimi var t.d. hrint eða hann sleginn eða um var að ræða 

aðrar alvarlegri árásir. Í einu tilviki reyndi ofbeldismaðurinn að kyrkja móður að 

ungling ásjáandi. Allir viðmælendur mínir urðu fyrir andlegu ofbeldi á einhvern 
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hátt en mismiklu þó, auk þess að þurfa að þola líkamlegt ofbeldi af hendi föður 

eða stjúpföður.  

Björn upplifði mikla höfnun og skynjaði að stjúpföður hans virtist líka 

sérlega illa við hann. Honum fannst fljótt að hann ætti ekki upp á pallborðið hjá 

nýja stjúpföður sínum og að honum líkaði verr við hann en aðra í fjölskyldunni. 

Björn segist ekki vita hvers vegna en nefnir þó að sennilega hafi farið mjög í 

taugarnar á stjúpföður hans hve viðkvæmur persónuleiki hann er. Björn varð strax 

órólegur og hræddur ef rifrildi eða ósætti kom upp á yfirborðið og hann sagði 

stjúpföður sinn fljótt hafa áttað sig á því að hann svaraði aldrei fyrir sig eða reyndi 

að mótmæla því sem sagt var við hann. Björn vissi ekki hvort hann réðist 

sérstaklega að honum vegna viðkvæmninnar eða af því að það fór í taugarnar á 

honum að hann reyndi aldrei að verja sig. Björn sagði frá því, með tárin í 

augunum, að stjúpfaðir hans hefði margoft öskrað og skammast yfir því við 

matarborðið að hann borðaði ekki rétt og hann kynni ekki að meta almennilegan 

mat. Nokkrum sinnum tók stjúpinn Björn afsíðis inn á baðherbergi til að skamma 

hann og í eitt sinn þegar hann hafði grátið og ekki kyngt matnum hafði maðurinn 

rekið höfuðið á honum ofan í klósettið og sturtað niður. Birni leið lengi mjög illa 

eftir þetta atvik, honum fannst hann ómögulegur og til einskis nýtur. Hann var 

líka ósáttur við sjálfan sig að hafa ekki reynt að bera hönd fyrir höfuð sér og biðja 

hann að hætta. En hann þorði það ekki vegna hræðslu við frekara ofbeldi. Eins og 

sjá má af þessu, upplifði Björn mikla niðurlægingu og reyndi eins og hann gat að 

gleyma því sem gerðist. 
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Björn sagði einnig frá því að stjúpfaðir hans hafi talað mikið um að allir 

yrðu að standa saman á heimilinu og fjölskyldumeðlimir yrðu að sýna samstöðu. 

Hann stjórnaði og réði því hvað var gert og hverja börnin og móðirin hittu. Ef 

einhver mótmælti eða lýsti yfir annarri skoðun, varð hann mjög reiður og sagði að 

það þýddi ekki að allir væru upp á móti öllum og þau yrðu að sýna það að þau 

væru fjölskylda og standa saman. Hann beitti stundum líkamlegum refsingum ef 

hann var ekki sáttur við viðbrögð heimilisfólksins. Því þorði enginn á heimilinu  

að mótmæla honum og segir Björn að hann hafi oft skipt um skoðun í samræmi 

við vilja stjúpföður síns til þess að forðast refsingar og jafnvel barsmíðar. 

Í næsta kafla mun ég fjalla um viðbrögð unglinganna við ofbeldinu og þau 

ráð sem þau gripu til. 

 

Viðbrögð og inngrip 

 

Ungmennin sem voru fjórir drengir og ein stúlka eins og áður sagði áttu það 

sameiginlegt að hafa reynt að leita skjóls fyrir ofbeldinu en viðbrögð við 

ofbeldinu voru á ýmsa vegu. Algengt var að þau færu inn í herbergi sín og tækju 

jafnvel yngri systkini með sér. Flest töluðu um að hafa kveikt á tónlist eða horft á 

sjónvarpið á meðan ástandið varði og reynt að leiða hugann frá því sem var að 

gerast. 

Algengt var að rifrildin og lætin ættu sér stað á kvöldin eða á nóttunni og 

var þá algengast að unglingarnir reyndu að sofna aftur, ef þeir vöknuðu við 

hávaða. Í sumum tilvikum gekk það en fyrir kom að þeir voru andvaka og gátu 
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ekki sofnað fyrr en látunum linnti. Enginn þeirra fór úr herbergi sínu til að reyna 

að stöðva eða grípa inn í ofbeldið á þessum tíma sólarhringsins.  

Tveir unglinganna reyndu að grípa inn í ofbeldið að degi til með því að 

öskra á ofbeldismanninn og biðja um að rifrildið og ofbeldið myndi hætta og 

annar þeirra hringdi á lögreglu að beiðni móður sinnar.  

Hinir unglingarnir sögðust hafa verið of hræddir til að bregðast við og 

sögðust alltaf hafa reynt að láta lítið fyrir sér fara. Björn og Lilja lýsa upplifunum 

sínum á þennan hátt: 

 

„Ég reyndi að láta lítið fyrir mér fara og vera ekki nálægt honum og bara 

reyndi að þegja, eiginlega reyndi ég að vera ósýnilegur, ég bara þorði ekki 

að gera neitt“ (Björn, 14 ára). 

 

„Sko, mamma hefur öskrað á mig að hringja í lögregluna en ég hef aldrei 

þorað það út af svipnum á honum“ (Lilja, 13 ára). 

 

Ofbeldismennirnir reyndu yfirleitt ekki að fá unglingana í lið með sér. 

Lilja skýrir þó frá því að hún var oft beðin um að taka afstöðu til hlutanna í 

rifrildum. Olli það mikilli vanlíðan hjá henni en hún vissi að það myndi leiða til 

enn meira rifrildis á milli móður hennar og sambýlismanns. 

 

„Hann spurði mig mjög oft, hvort heldurðu að þetta hafi verið svona eða 

svona og ég sagði alltaf: „Ég ætla ekki að svara þessu“ og stundum spurði 
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líka mamma, þá sagði hún: „Var þetta ekki þannig Lilja?“ og ég reyndi þá 

bara að loka eyrunum og hugsa um eitthvað annað“ (Lilja, 13 ára). 

 

Krakkarnir sögðust allir hafa óskað þess heitt að ofbeldismaðurinn færi af 

heimilinu. Aðeins einn sagði að hann hefði helst viljað að rifrildin og lætin myndu 

hætta svo nýi maðurinn hennar mömmu hefði getað búið áfram hjá þeim. Hann 

sagði það þó betra að hann hefði farið heldur en að lætin héldu áfram.  

Hér á eftir segir frá líðan krakkanna heima fyrir á meðan ofbeldinu stóð. 

 

Líðan heima fyrir              

 

Ég spurði unglingana um líðan á meðan ofbeldinu stóð og hvað þeim hefði þótt 

erfiðast. Þeir áttu það sameiginlegt að segja frá mikilli vanlíðan. Það kemur ekki á 

óvart, þar sem ofbeldi á heimilum er mjög erfið reynsla fyrir börn og unglinga 

eins og gefur að skilja.  

Þau börn sem lifa við slíkar aðstæður, eiga það á hættu að verða sjálf fyrir 

líkamlegu og andlegu ofbeldi auk þess að lenda í sálrænum erfiðleikum (Hornor, 

2005:207).  

Ofbeldi af hendi þeirra sem barnið á að geta treyst er sár reynsla. Þeir 

fullorðnu eru þeir aðilar sem börn og unglingar vita að þau eiga að geta treyst og 

leitað til. Rannsóknir sýna að börn sem verða fyrir ofbeldi á heimili sínu, eiga á 

hættu að eiga við margs konar vanda að etja, eins og hræðslu við umhverfi sitt og 

erfiðleika í samskiptum. Aðstoð og félagslegur stuðningur getur skipt sköpum 
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fyrir þessi börn en mikilvægt er að hann sé við hæfi hvers einstaklings, út frá 

þroska og aldri (Joseph, 2006:23).     

Krakkarnir töluðu um að þeim hefði liðið illa, verið kvíðnir og oft með 

„hnút í maganum“ eins og stúlkan í hópnum nefndi. „Það var alltaf eitthvað vont 

að gerast og manni leið alltaf illa“ sagði einn drengjanna.  

Þegar ég spurði hvort þau gætu lýst því hvernig þeim hafði liðið, svöruðu 

þau flest: „Mjög illa“. Það var algengasta svarið en Fluga sagði: „Ég fattaði þetta 

eiginlega ekki fyrr en eftir á, þegar hann var farinn og þá sá ég hvað þetta var allt 

eitthvað skrýtið“. 

Það er ekki óalgengt að börn sem búa við ofbeldi láti ekki vita af 

aðstæðunum, þau kvarta ekki og segja engum frá. Ofbeldið er oft á tíðum 

viðvarandi og staðreyndin er jafnvel sú að þau taka ofbeldinu sem hluta af sínu 

daglega lífi, án þess að gera sér fyllilega grein fyrir því að aðstæðurnar eru 

óviðunandi. Í sumum tilvikum hafa þau tilhneigingu til að verja ofbeldismanninn, 

þó svo þeim líði illa og langi til að hlutirnir breytist. Oft er það líka hræðsla við að 

segja frá sem fær þau til að tala ekki um þær erfiðu aðstæður sem þau lifa við 

(Platt og Shemmings, 1996:118).  

Lengi vel hvíldi bannhelgi (taboo) yfir því sem tengdist ofbeldi á 

heimilum og talað hefur verið um hugtakið „þöggun“ í því samhengi. Hvílir þá 

leynd yfir öllu sem tengist ofbeldinu og ekki er rætt um hvernig það birtist eða 

afleiðinga þess og ofbeldið er dulið (Leira, 1990:17).   
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Misjafnt var hvað krökkunum þótti erfiðast. Lilju fannst erfiðast að 

ofbeldismaðurinn kom alltaf aftur inn á heimilið, þrátt fyrir ítrekað ofbeldi. Hún 

lýsir því svona: 

 

„Þegar lætin voru búin, sættist hann við mömmu og hún spurði mig hvort 

hann mætti koma aftur. Mér fannst rosalega erfitt þegar mamma spurði  

mig hvort að það væri í lagi að hann kæmi aftur, því ég vildi ekki að hann 

kæmi en ég hélt að henni liði víst best með honum svo ég sagði alltaf já, 

þegar hún spurði mig. Yngri systir mín spurði líka hvort ég vildi fá hann 

aftur. Hún saknaði hans en ég gerði það ekki því ég er elst og hún vissi 

bara um svona einn áttunda af því sem ég vissi, þannig að þetta var svo 

erfitt fyrir mig“ (Lilja, 13 ára). 

 

Gísli nefndi að það hefði verið erfiðast að horfa upp á mömmu sína lamda 

í spað og geta ekkert gert í því, eins og hann sagði sjálfur. Honum leið alltaf illa 

og fannst eins og hann hefði getað gert eitthvað meira.  

 

„Hann pabbi er geðveikur, vægast sagt. Hann er með geðhvörf eða 

eitthvað og í neyslu eða var það alla vega. Ég veit ekki hvort hann er það í 

dag. Honum væri nú alveg trúandi til þess. Hann barði mömmu og var sko 

orðljótasta vera veraldar. Hann hrækti á hana og bölvaði í sand og ösku og 

bara niðraði hana eins og hann frekast gat og barði hana líka. Ég var bara 

svo ungur. Ég hefði gert miklu meira í dag“ (Gísli Súrsson, 15 ára). 
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Óli sagði að sér hefði þótt erfiðast þegar mamma og maðurinn skildu en 

hann gaf þó ekki skýringu á því hvað var erfiðast við skilnaðinn. Þegar ég spurði 

nánar út í það hvað hefði verið erfiðast, þá þagði hann í drykklanga stund og sagði 

svo að það hefði verið svo tómlegt á heimilinu eftir að maðurinn fór og að þau 

hefðu verið svo ein eftir.   

Ég spurði krakkana hvort þau hefði dreymt ofbeldið en enginn sagðist hafa 

dreymt það sem gerðist. „Nei sem betur fer ekki“ sagði einn og virtist mjög feginn 

að hafa ekki lent í því. 

Að loknum þessum lýsingum á líðan krakkanna heima fyrir á meðan 

ofbeldinu stóð, mun ég segja frá því hvernig þeim leið þegar rannsóknin fór fram 

en ég spurði þá að því hvað þeir hugsuðu nú, þegar ofbeldinu var lokið.  

 

Líðan að ofbeldinu loknu 

 

Ungmennin sögðust öll reyna að bægja erfiðum hugsunum frá þegar þær kæmu 

upp í hugann og best væri að gleyma því sem gerðist. Flest þeirra sögðu að þeim 

liði betur núna þegar þessi rannsókn fer fram. Ofbeldinu var lokið í öllum 

tilvikum og sögðust þau vera mjög fegin að þessum kafla í lífinu væri lokið. Lilja 

var sú eina sem sagðist ekki líða vel þó að ofbeldinu væri lokið. Hún segir: 

 

„Mér líður ekki vel yfir þessu og stundum vildi ég að mamma hefði ekki 

hitt þennan mann en hann er pabbi litla bróður míns og ef hún hefði ekki 
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hitt hann þá væri hann ekki til og það myndi ég ekki vilja. Það er líka 

huggun að mamma er búin að finna sér annan mann og hann er góður og 

skemmtilegur“ (Lilja, 13 ára). 

 

Aðeins einn unglinganna óttaðist að lenda í svipuðum aðstæðum aftur, hin 

töldu það ólíklegt og sögðu að nú væri þessu lokið og það væri gott. 

Krakkarnir sögðust flestir reyna að sleppa við að hugsa um ofbeldið en það 

kæmi fyrir að þeir gerðu það. Best væri samt að reyna að hugsa um eitthvað annað 

ef atburðirnir kæmu upp í huga þeirra. Gísli sagðist hugsa stundum um það sem 

gerðist. Sumir hlutir fengju hann til að muna eftir ofbeldinu. Hann segir: 

 

„Það hefur komið fyrir að ég hugsa um þetta. Það getur t.d. gerst þegar ég 

er að horfa á sjónvarpið og horfi upp á svona hluti gerast. Þá hugsa ég: Vá 

svona lentum við í! Eða jafnvel þegar ég er að lesa bækur. Ég las einhverja 

bók og þar lenti kona í þessu og það var meira að segja verra en mamma 

lenti í og ég hugsaði: Vá þvílíkt og annað eins! Þá hugsaði ég um þegar 

pabbi stóð einu sinni með járnrörið og þegar löggan kom og tók hann. Þá 

get ég svarið það að ég sá rautt. Ég reif upp hurðina og ætlaði hreinlega að 

berja hann, ætlaði að ganga í skrokk á manninum. Það þurfti tvær löggur 

til að halda í hann en það þurfti ein að sleppa honum til að snúa mér við“ 

(Gísli Súrsson, 15 ára). 

 



 
 

66 

Hér á eftir mun ég ræða um líðan unglinganna í skólanum og hvað þeir 

höfðu að segja um tengsl sín við skólafélaga, kennara og starfsfólk. Einnig mun 

ég fjalla um hvaða stuðning þeir fengu og að lokum um skoðanir þeirra á 

úrræðum og fræðslu innan skólans. 

 

Líðan í skóla  

 

Reynsla og upplifun barna af ofbeldi á heimili þeirra hefur umtalsverð áhrif á líf 

þeirra. Eins og áður hefur komið fram, eru börn sem lifa við ofbeldi líklegri til að 

eiga við tilfinninga- og námsörðugleika að stríða og eiga í ýmis konar erfiðleikum 

með þau verkefni sem skólinn leggur fyrir þau. Þau geta glímt við andlega 

erfiðleika eins og þunglyndi, kvíða eða reiði (Kolar, 2007:86). 

Mér þótti mjög áhugavert að skoða hvernig unglingunum hefði liðið í 

skólanum á meðan þau upplifðu ofbeldi á heimili sínu. Ég mun segja frá 

niðurstöðum mínum síðar í kaflanum. 

Hlutverk kennara er mikilvægt börnum er búa við aðstæður sem reynast 

þeim á einhvern hátt erfiðar. Skólinn hefur skyldum að gegna gagnvart öllum 

börnunum á margvíslegan hátt, þar á meðal á hann að vernda þau og styðja. 

Mikilvægt er að barnaverndaryfirvöld og starfsfólk skólanna starfi saman að 

velferð þeirra barna sem á þurfa að halda vegna aðstæðna heima fyrir. Því miður 

kemur það fyrir að bilið er of langt á milli þessara aðila og samstarfi er ábótavant 

(Gilligan, 1998:13; Howing, 1993:110). 
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Viðmælendur mínir létu vel af veru sinni í skólanum á því tímabili sem 

ofbeldið stóð yfir heima. Allir töluðu um að það hefði verið betra að vera í 

skólanum en heima og þrír sögðu að skólinn hefði verið griðastaður frá ofbeldinu 

því þar var ekki þörf á að hafa áhyggjur. Gísli, Óli og Björn lýsa því svo: 

 

„Ég var nú stundum farinn að kvíða því að fara heim úr skólanum á meðan 

þetta var svona“ (Gísli, 15 ára). 

 

„Það var bara betra að fara í skólann, að hitta vinina og svoleiðis“ (Óli, 13 

ára). 

 

„Mér fannst betra að vera í skólanum en heima. Þar gat ég verið í friði“ 

(Björn, 13 ára). 

Þegar ég spurði Gísla út í það hvort hann hefði viljað að kennarar og 

starfsfólk hefðu gert eitthvað öðruvísi, þá svaraði hann: 

 

„Aðallega kannski. Það var nú reyndar gert fullt í því, en ég verð að taka 

það fram að ég var oft lagður í einelti í skólanum, alla vega fram að 8. 

bekk. Þetta voru alltaf sömu strákarnir að pirra mig og svo var ég hættur 

að nenna þessu kjaftæði og sagði þeim að halda kjafti og þá hættu þeir 

þessu, eftir að ég svaraði þeim og þeir létu mig í friði eftir það“ (Gísli, 15 

ára). 
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Þegar ég spurði hvort hann hefði fengið einhverja aðstoð varðandi eineltið 

í skólanum, sagði hann: 

 

 „Já, ég lét bara vita og þá fékk ég frið“ (Gísli, 15 ára). 

 

Tengsl við skólafélaga 

 

Tengsl við skólafélaga voru að mestu leyti góð, að sögn viðmælenda minna. Lilja 

segir frá því að hún hafi sagt vinkonu sinni í skólanum, frá þessu og það hafi 

henni þótt mjög gott: 

 

„Ég leitaði aðallega til Gunnu vinkonu minnar en hún var með mér í 

skólanum.  Ég hef talað um þetta við hana stundum þegar við hittumst eftir 

skóla. Það er gott að tala við hana um þetta“ (Lilja, 13 ára).  

 

„Já, mér leið bara vel í skólanum. Krakkarnir í bekknum voru alveg fín. 

Sumir eru orðnir „soldið“ pirrandi í dag en þau voru fín þá. Einhver spurði 

mig einu sinni hvort það væri ekki allt í lagi heima hjá mér“ (Gísli, 15 

ára). 

 

Gísli forðaðist tengsl og vildi ekki segja neinum frá ofbeldinu sem hann 

varð fyrir heima fyrir. Hann vildi forðast umtal og hélt sig því út af fyrir sig og 
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einangraðist því frá jafnöldrum sínum. Hann var 14 ára þegar hann upplifði það 

að eignast vin. 

 

Um þessi tengsl segir Gísli:   

 

„Ég kynntist einum vini mínum í 8. bekk. Ég fór með honum heim einn 

daginn og við vorum bara að leika okkur og fíflast fram eftir kvöldi. Svo 

fór ég bara heim og var bara rosa „happy“ með þetta, bara að hitta krakka 

og vera að gera eitthvað af viti. Svo er ég bara að spá í hvernig 

menntaskólinn verði“ (Gísli, 15 ára). 

 

Gísli er einmana og segir frá því að hann hafi oft verið einn heima eftir 

skóla. Hann passaði upp á systkini sín og var að hugsa um að vera til staðar fyrir 

mömmu sína. Ofbeldið hafði þau áhrif að hann langaði ekki til að fá vini heim og 

kaus því að vera einn. Hann horfði mikið á sjónvarp, hlustaði á tónlist eða var í 

tölvu, þegar tækifæri gafst til, en faðir hans stjórnaði tölvunotkun á heimilinu.  

Óli hafði nokkra sérstöðu meðal unglinganna. Sonur stjúpföður hans var 

með honum í bekk á meðan á ofbeldinu stóð. Sá drengur bjó ekki hjá 

fjölskyldunni nema aðra hverja helgi. Hann vissi þó vel af aðstæðunum og 

kynntist þeim af eigin raun þegar hann dvaldi hjá föður sínum og fjölskyldunni 

um helgar. Strákarnir töluðu stundum saman í skólanum um það sem gerðist 

heima. Óli sagði mér að þeir væru enn vinir eftir að stjúpfaðir hans flutti út og 

drengurinn kæmi ekki lengur inn á heimilið nema einstöku sinnum í heimsókn. 
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Hálfbróðir Óla sem býr á heimilinu er líka hálfbróðir drengsins og því tengir hann 

þá saman, eins og Óli sagði mér. Óli og sonur stjúpföðurins voru góðir vinir á 

meðan ofbeldinu stóð og þeim fannst þeir skilja hvorn annan. Óli sagði að þeim 

hefði þótt gott að vita hvor af öðrum, þótt þeir töluðu ekki mjög oft um þessi mál. 

Hann lýsti því að sá andlegi stuðningur sem þeir veittu hvor öðrum, hefði skipt 

miklu máli og að það hefði verið honum mikilvægt að einhver skildi hvað hann 

var að upplifa heima fyrir. 

Í skólum er stundum notuð sú aðferð að útvega einstaklingum sem eiga 

við erfiðleika að etja af einhverju tagi, félagsvin (mentor) til þess að draga úr 

vanlíðan. Misjafnt er hvort vinurinn er jafnaldri eða fullorðinn aðili en hann veitir 

þeim sem á í hlut stuðning og aðstoð eftir þörfum. Aðferðin hefur reynst 

árangursrík þegar einstaklingurinn býr við erfiðleika af ýmsu tagi. Þar sem það er 

afar erfið lífsreynsla fyrir börn og unglinga að upplifa ofbeldi á heimilum, er 

mikilvægt að þeir sem veita stuðninginn, hafi annað hvort öðlast fræðslu um 

ofbeldi eða hafi reynslu af því sjálfir. Stuðningur frá „réttum“ aðila getur gert 

gæfumuninn fyrir þann sem lifir við ofbeldi (Hopkins, 2007:26-27). 

Mentorverkefnið Vinátta hófst á Íslandi árið 2001 og hefur 

Velferðarsjóður barna rekið það frá upphafi. Velferðarsjóður barna var stofnaður 

árið 2000 af Íslenskri erfðargreiningu og heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytinu. Markmið hans er að hlúa að hagsmunamálum og 

velferð barna á Íslandi. Mentorverkefnið Vinátta er samfélagsverkefni. Eitt 

meginmarkmið þess er að háskóla- og framhaldsskólanemendur vinni að velferð 

barna og öðlist víðtæka reynslu í samskiptum við börn. Áhersla er lögð á 
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gagnkvæman ávinning og hagsmuni samfélagsins í heild af því að börn og 

ungmenni kynnist og læri af aðstæðum hvers annars. Mentorar voru 73 talsins 

skólaárið 2004-2005 og 92 börn luku þátttöku í verkefninu sama vetur (Elín 

Þorgeirsdóttir, 2005). 

Í ákvæði 24. grein barnaverndarlaga um persónulega ráðgjafa segir að 

barnaverndarnefnd skal með samþykki foreldra og eftir atvikum í samráði við 

barn veita aðstoð í þeim tilvikum sem þess er þörf (Barnaverndarlög, 2002). Í 

ársskýrslu Barnaverndarstofu fyrir árin 2006-2007 kemur fram að 474 

einstaklingar nutu stuðnings tilsjónarmanns, persónulegs ráðgjafa eða 

stuðningsfjölskyldu (Barnaverndarstofa, 2008).  

Úrræði sem þessi eru því fyrir hendi hér á landi og eru notuð að nokkru 

marki en ekki er kunnugt um rannsóknir á árangri þeirra. Það hefði verið kjörin 

leið að styðja við Gísla á þennan hátt, þar sem hann var vinafár og varð fyrir 

einelti. Félagsvinur eða persónulegur ráðgjafi hefði getað verið lykillinn að því að 

draga úr vanlíðan hans og einveru.   

  

Tengsl við kennara og starfsfólk – Aðstoð og stuðningur í skóla 

  

Góð samskipti við kennara og stuðningur frá þeim getur mögulega hjálpað 

börnum og unglingum sem eiga í erfiðum samskiptum við aðra fullorðna í lífi 

sínu. Kennarar geta hugsanlega liðsinnt barni sem hefur upplifað ofbeldi. Þeir 

geta m.a. stuðlað að auknu sjálfstrausti og bættri sjálfsmynd barnanna. Í skólanum 

ætti einstaklingurinn að upplifa venjubundið ástand og öryggi en þessir þættir eru 
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afar mikilvægir þeim börnum sem eiga við erfiðleika að etja heima fyrir (Gilligan, 

1998:19). 

Kay (2003) fjallar um að það sé börnum mikilvægt að finna fyrir trausti en 

það er forsenda fyrir því að þau leiti til fullorðinna með erfið mál sem þau glíma 

við. Í slíku trausti felst að barnið finni fyrir hlýju, stuðningi, heiðarleika og öryggi 

og virðingu í samskiptum. Þegar slíkt traust er til staðar er líklegra að góð tengsl 

myndist á milli barnsins og þess fullorðna og barnið leiti eftir aðstoð með málefni 

sín (Kay, 2003:134).   

Krakkarnir töluðu almennt um góð tengsl við kennara og starfsfólk 

skólans. Þeir sögðu að kennararnir hefðu reynst þeim vel og allir töldu sig hafa 

fengið þann stuðning með námið sem þeir þurftu á að halda.  

Enginn sagði frá ofbeldinu heima fyrir í skólanum á meðan á því stóð. 

Sumir höfðu orð á því að þeim hefði þótt betra að enginn vissi af því. Gísla leið 

vel í skólanum og fannst gott að leita til sérkennarans þegar hann vantaði aðstoð 

við námið eða þurfti á því að halda að tala við einhvern. Hann sagði ekki frá 

ofbeldinu fyrr en eftir að því var lokið. Um það segir Gísli: 

 

„Ég var ekki að segja neinum frá þessu. Mér þótti þetta næstum því orðið 

eðlilegt. Ég var búinn að lifa við þetta ansi lengi og ég gat ekki sagt 

neinum að mér þætti þetta eðlilegt. Það hefði auðvitað engum þótt það 

nema mér“ (Gísli, 15 ára).  
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Hugtakið „normalisering“ er oft notað til þess að skýra þá aðlögun að 

valdbeitingu sem á sér stað á meðal einstaklinga í samfélaginu. Í því felst að 

einstaklingurinn aðlagar sig að þeim aðstæðum sem hann býr við þó svo þær séu 

ekki ákjósanlegar eða „eðlilegar“. Einstaklingurinn hegðar sér í samræmi við 

óskir þess sem beitir valdinu þó svo honum líði illa í aðstæðunum en hann þekkir 

ekki þær aðferðir sem þarf til þess að breyta þeim. Hann telur að svona verði 

hlutirnir að vera og þeim verði ekki breytt (Källström Cater, 2004:50-51). 

Gísli upplifði slíka líðan og hegðaði sér í samræmi við hana. Hann taldi 

þær tilfinningar sem hann fann fyrir vera eðlilegar þó svo hann vissi innst inni að 

aðstæðurnar á heimilinu væru óviðunandi og að breytinga væri þörf. 

Sérkennarinn, sem var kona, veitti Gísla mikla aðstoð og hann segir um 

tengsl sín við hann: 

  

„Ég leitaði til einnar manneskju. Hún hjálpaði mér að halda saman öllu í 

skólanum og heimanáminu og öllu. Já, hún gerði nú ýmislegt fyrir mig“ 

(Gísli, 15 ára). 

 

Gísli segir jafnframt um stuðninginn í skólanum: 

 

„Ef þau hefðu vitað hvað var að gerast heima, hefðu þau pottþétt gert 

eitthvað en þá aðstoð sem ég fékk, var ég nú nokkuð ánægður með“ (Gísli, 

15 ára). 
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Lilja segir tengsl sín við kennara og starfsfólk hafa verið góð og segir þau 

hafa verið alveg eins og gagnvart öðrum nemendum. Hún sagði ekki frá ofbeldinu 

heima fyrir. Hún var ekki viss um hve miklu mamma hennar sagði frá. Lilja vissi 

að móðir hennar lét kennarann vita ef Lilju vantaði aðstoð með námið og mamma 

hennar hringdi í kennarana ef Lilju leið illa. Lilja vissi aldrei til þess að móðir 

hennar hefði látið vita um ofbeldið  á heimilinu. Hún segir: 

 

„Nei, ég er alla vega ekki viss um hvað hún sagði. Ekkert sem ég veit um. 

En stundum sagði hún að hún ætlaði að hringja í kennarana og tala við þá 

og ég veit að hún gerði það einhvern tímann. Ég held að hún hafi sagt 

þeim eitthvað en ég veit ekki hvað það var. Hún bað líka um hjálp í 

stærðfræði fyrir mig því hún gat sjálf aldrei hjálpað mér. Hún var svo 

mikill tossi í skóla“ (Lilja, 13 ára). 

  

Um tengsl við kennara segir hún: 

 

„Ég man eftir Kristínu sem kenndi mér í fyrra. Ég sagði henni eitthvað 

smá, sem ég sagði ekki hinum, en ekki beint um þetta. Heldur bara ef mér 

leið illa og svoleiðis. En svo hætti hún og þá talaði ég bara jafnt við hina 

kennarana“ (Lilja, 13 ára). 

 

Krakkarnir ræddu ekki um að hafa fengið aðstoð eða stuðning frá öðru 

starfsfólki en kennurum innan skólanna. Lilja nefndi að í skólanum hennar hefði 
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verið kona, sem var námsráðgjafi. Hún hafi þó ekki getað hugsað sér að leita 

frekar til hennar með vanlíðan sína. Hún segir frá því svo: 

 

„Ég gat ekki talað um þetta við námsráðgjafann í skólanum mínum. Mér 

fannst það allt of óþægilegt“ (Lilja, 13 ára). 

 

Ég spurði Lilju hvort hún hefði gert tilraun til þess að ræða þetta við 

námsráðgjafann. Lilja svaraði:  

 

„Já, en mér fannst bara svo óþægilegt að tala við hana. Ég sá það á henni 

að ég gat það ekki. Hún var bara svona týpa að mér fannst eins og hún 

myndi segja einhverjum frá því sem ég segði henni. Ég gat einhvern 

veginn ekki treyst henni alveg“ (Lilja, 13 ára). 

 

Unglingunum tókst almennt að sinna náminu vel, þrátt fyrir erfiðar 

aðstæður heima fyrir. Þeir skiluðu flestir heimanámi sínu og luku því námsefni 

sem fyrir þá var lagt í skólanum.  

Gísli var sá eini sem nefndi það að erfiðlega hafi gengið að sinna 

heimanámi. Hann segir um það: 

 

„Heimavinnan fór nú eiginlega í vaskinn, en það var nú líka af því að ég 

var latur við að læra heima, en líka af því að mér leið illa“ (Gísli, 15 ára).  
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Þegar ég spurði Gísla hvort kennararnir hefðu ekki komið með 

athugasemdir vegna þessa, sagði hann:  

 

„Nei það var nú ekki mikið um það sem betur fer. Ég skilaði bara ekki öllu 

eins og sumir aðrir svo sem. Ég var í svona „krappi“ fyrir áramót í 9. bekk 

en eftir það hefur þetta skánað all svakalega hjá mér“ (Gísli, 15 ára). 

 

Unglingarnir áttu það sameiginlegt að þeir höfðu allir frekar góða reynslu 

af skólanum, eins og fram hefur komið og fannst þeir fá þá aðstoð sem þeir þurftu 

á að halda. Eins og áður sagði hafði þó enginn þeirra sagt frá ofbeldinu í 

skólanum.  

Þegar ég spurði krakkana hvort þeir teldu að starfsfólkið hefði getað gert 

eitthvað betur, svöruðu þeir flest allir á þá leið að fólkið hefði gert það sem það 

gat. Lilja skar sig þó úr hópnum hvað þetta varðar og svaraði þessu svona: 

 

„Já, í skólanum sem ég var í áður en ég kom hingað, voru kennararnir 

leiðinlegir og ég gat aldrei talað við neinn. Það var sérstaklega ein kona, 

sem vann á ganginum, sem var mjög leiðinleg við mig en samt gerði ég 

ekki neitt. Henni fannst ég koma alltof fljótt í skólann fyrir hana og ég 

væri þá of mikið á ganginum og svona“ (Lilja, 13 ára).  
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Úrræði og fræðsla 

 

Mig langaði að vita hvort krökkunum fyndist að þeir ættu að læra í skólanum um 

ofbeldi á heimilum. Þeir töldu allir æskilegt og gott að börn og unglingar fengju 

fræðslu um þessi mál þar. Gísli nefndi nokkur atriði sem hann vildi að fjallað væri 

um: 

 

„Það mætti fjalla um ofbeldi á heimilum almennt, um svívirðingar, 

líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi og þvíumlíkt“ (Gísli, 15 ára). 

 

Um þetta sama sagði Lilja: 

 

„Það væri geðveikt gott að vita hvernig viðbrögð maður ætti að hafa ef 

maður lenti í þessu“ (Lilja, 15 ára). 

 

Björn velti þessu svolítið fyrir sér, þegar ég talaði um þetta við hann. Hann 

var ekki viss um að hann hefði haft gagn af því, þó að hann hafi upplifað gróft 

andlegt ofbeldi heima. Hann segir: 

 

„Já það væri örugglega gott en ég hefði örugglega aldrei litið á þetta hérna 

heima hjá mér sem ofbeldi. Ég hélt að þetta væri bara mér að kenna“ 

(Björn, 14 ára). 
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Þetta er áhugavert og hægt er að spyrja hvort enginn í skólanum hafi tekið 

eftir því hvernig Birni leið. Voru engin merki um vanlíðan sem kom fram í 

hegðun, látbragði eða náminu? Voru engin hættumerki til staðar? Í viðtalinu var 

Björn mjög hæglátur og viðkvæmur og átti oft erfitt með að tala um þá erfiðu 

atburði sem hann þurfti að þola. Ég velti því fyrir mér hvort enginn í skólanum 

hafi orðið þess var hvernig Birni leið.  

Skólinn hefur það hlutverk að vaka yfir velferð nemenda sinna. Börn og 

unglingar sækja skólann á degi hverjum og eiga kennarar að vera á varðbergi 

gagnvart öllu því sem gefið gæti til kynna að um erfiðleika sé að ræða hjá 

barninu. Þættir eins og hegðun, frammistaða, samskipti við foreldra og félagslíf 

barnsins, bæði í skólanum og utan hans, ættu að geta gefið vísbendingar um 

erfiðleika (Gilligan, 1998:13). Ýmsir þættir voru til staðar hjá Birni sem gáfu 

tilefni til að fylgst væri náið með honum.  

Björn sagðist ekki hafa áttað sig á því að hann hafi orðið fyrir ofbeldi fyrr 

en eftir á, þegar því var lokið og mamma hans talaði um það við hann. Í kjölfarið 

fór hann ásamt systkinum sínum í viðtöl til ráðgjafa. Þar fannst honum gott að tala 

um atburðina og það sem hann hafði gengið í gegnum. Um það að átta sig á því að 

hafa orðið fyrir ofbeldi segir Björn: 

 

„Það kom bara eftir á að ég vissi hvað þetta var. Mér fannst hann oft vera 

vondur við mig en ég hélt að það væri bara eðlilegt“ (Björn, 14 ára). 
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Hér er einnig dæmi um „normaliseringu“ líkt og í tilviki Gísla, þar sem, 

eins og áður sagði, einstaklingurinn aðlagar sig að þeim aðstæðum sem hann býr 

við og telur þær eðlilegar, þrátt fyrir að honum líði illa og finnist eitthvað vera 

öðruvísi en það á að vera.    

 

Unglingarnir töldu allir það besta kostinn að utanaðkomandi aðilar 

fjölluðu um ofbeldi á heimilum ef fræðslan færi fram í skólanum. Gísli vildi sjá 

þolendur koma og segja frá reynslu sinni eða fagaðila sem hefðu þekkingu á 

málefninu. Hann sagði: 

 

„Ef það væri hægt að fá einhvern, sem hefur lent í þessu, til að segja frá 

því, þá myndi það auðvitað gera mesta gagnið en það gæti orðið kannski 

mikið vesen, því fólk er ekkert mjög tilbúið að tala um þetta, viðkvæmt 

mál og svona. Ef það væri ekki hægt, væri kannski hægt að fá einhverja 

starfsmenn úr kvennaathvarfinu“ (Gísli, 15 ára). 

 

Lilja var á sama máli og sagði: 

 

„Mér finnst að einhver sem hefur upplifað þetta, ætti að koma og tala um 

þetta og svo ætti maður kannski að fá að tala við fólkið á eftir, svona í 

einrúmi og maður gæti sagt hvernig þetta var og hvernig manni líður og 

fengi svo leiðbeiningar um viðbrögð“ (Lilja, 13 ára). 
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Óli taldi best að utanaðkomandi aðilar myndu sjá um fræðsluna en 

jafnfram gætu kennararnir gert það. Hann sagði það örugglega gott að talað væri 

um þetta í skólanum.   

Flugu fannst mikilvægt að fjallað væri um ofbeldi á heimilum í skólanum 

og svaraði á þessa leið, þegar ég spurði hverjir ættu að sjá um fræðsluna: 

 

„Einhverjir sem koma í skólana sem eru að vinna í svona málum. Gott 

væri ef það væri útskýrt hvað ofbeldi er“ (Fluga, 17 ára). 

 

Ég spurði krakkana að lokum um það hverjar hugmyndir þeirra væru um 

að líða vel í skólanum og hver óskastaðan væri í því sambandi. Allir voru 

sammála um að vinir væru mikilvægir og það að hafa einhvern til að tala við. 

Lilja sagði: 

 

„Ég veit það ekki alveg en kannski að það væri léttara að tala við 

kennarana ef manni líður illa. Maður getur ekki treyst öllum kennurum. 

Maður þarf alltaf að finna sér einhvern einn og í sumum skólum er bara 

ekki neinn sem maður getur talað við. Það er svo óþægilegt“ (Lilja, 13 

ára). 

 

Björn nefndi að forsendurnar fyrir því að líða vel í skólanum, væru þær að 

lenda ekki í einelti og að allir væru vinir. Fluga var sama sinnis og sagði að 
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mikilvægt væri að hafa tengsl við aðra, eiga vini, að falla inn í hópinn og ganga 

vel í náminu. 

 

Samantekt  

 

Eins og fram hefur komið upplifðu viðmælendur mínir að ofbeldismaðurinn vildi 

stjórna flestu sem gert var á heimili þeirra. Þeir töluðu allir um að ráðríki og 

stjórnun hafi verið daglegt brauð og rifrildi og læti voru tíð. Krökkunum fannst 

þeir vera brotnir niður, þeir niðurlægðir og þessu fylgdi vanlíðan hjá þeim öllum. 

Ótti og kvíði fyrir því sem var framundan var sífellt yfirvofandi og gerði það að 

verkum að biðin eftir næstu hrinu var kvíðvænleg og óþægileg.  

Ungmennin áttu það öll sameiginlegt að hafa reynt að leita skjóls fyrir 

ofbeldinu. Þau leituðu afsíðis, lokuðu sig inni í herbergjum sínum, hlustuðu á 

tónlist eða horfðu á sjónvarp, gerðu eitthvað til að leiða hugann að öðru. Sum 

nefndu að hafa tekið systkini sín með.  

Krakkarnir sögðust allir hafa óskað þess heitt að ofbeldismaðurinn færi af 

heimilinu og þeir upplifðu allir mikla vanlíðan á meðan ofbeldinu stóð. Óli skar 

sig þó úr að því leyti að hann hefði frekar viljað að ástandið hefði lagast, svo 

stjúpfaðir hans hefði búið áfram hjá þeim. 

Krakkarnir sögðust flestir reyna að sleppa við að hugsa um ofbeldið en 

það kæmi fyrir að þeir gerðu það. Best væri samt að reyna að hugsa um eitthvað 

annað ef atburðirnir kæmu upp í huga þeirra. 
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Krökkunum leið öllum mun betur þegar viðtölin fóru fram en á meðan 

ofbeldinu stóð, en því var lokið í öllum tilvikum og sögðust þeir vera mjög fegnir 

að þessum kafla í lífinu er lokið. 

Unglingarnir töluðu um að það hefði verið betra að vera í skólanum en 

heima. Í skólanum voru þeir lausir við ofbeldið og nokkrum fannst skólinn vera 

griðastaður. Í flestum tilvikum voru tengsl við skólafélaga góð að sögn 

viðmælenda minna. Allir áttu þeir einhverja vini og sumir þeirra sögðu vinum frá 

ofbeldinu. 

Almennt töluðu unglingarnir um að kennarar og starfsfólk hafi reynst sér 

vel og oftast fengu þeir þá aðstoð sem þeir óskuðu eftir. Þegar á heildina er litið 

voru krakkarnir jákvæðir gagnvart öllu er tengdist skólanum. Enginn af 

viðmælendum mínum sagði þó starfsfólki eða kennurum frá ofbeldinu. Nema 

hvað einn drengur sagði frá ofbeldinu eftir að því lauk. Sumir nefndu að þeim 

hefði þótt betra að enginn vissi af því sem var að gerast heima. Stúlkan í hópnum 

nefndi að hún hefði viljað betra aðgengi að einhverjum til þess að tala við. 

Þau töldu öll æskilegt og gott að börn og unglingar fengju fræðslu um 

þessi mál í skólanum. 

Unglingunum þótti öllum besti kosturinn að utanaðkomandi aðilar fjölluðu 

um ofbeldið og nokkrir nefndu að einnig væri gott að fá að heyra í einhverjum 

sem hefði sjálfur reynslu af ofbeldi. 

Hugmyndir þeirra um að líða vel í skólanum voru á þann veg að það skipti 

miklu máli að eiga vini og hafa einhvern til að tala við. Það væri gott ef öllum 

kæmi vel saman, ekkert einelti væri til staðar og námið gengi vel. 
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7.   Umræða  

 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga reynslu og upplifun og líðan unglinga 

af ofbeldi á heimilum. 

Augljóst er að áhrif ofbeldis á heimilum á börn og unglinga eru neikvæð 

og langvarandi. Það er ánægjulegt hve mikil aukning er í rannsóknum þar sem 

börn eru spurð beint um reynslu sína og þekkingu á ofbeldi. Rannsóknin Þekking 

barna á ofbeldi á heimilum miðaði að því að fá fram nákvæmara sjónarhorn á 

líðan og þekkingu barna á ofbeldinu og byggir ekki á því hvernig fullorðnir túlka 

reynslu barna heldur er leitað beint til barnanna sjálfra. Viðtalsrannsókn mín er, 

eins og komið hefur fram, hluti af þeirri rannsókn og fól í sér viðtöl við fimm 

unglinga sem sjálfir höfðu upplifað það að búa á heimilum þar sem ofbeldi stóð 

yfir í langan tíma.  

Eins og fram hefur komið, hafa fáar fræðilegar rannsóknir á 

viðfangsefninu verið gerðar hér á landi en ótvírætt er að íslensk börn eru beitt 

ofbeldi á heimilum. Þó að athygli mín beindist að veru unglinganna í skóla var 

eðlilegt að fá innsýn í ofbeldið heima við, til að tengja það frásögn þeirra af líðan 

í skólanum. Fjölskyldan og heimilislíf vegur þungt í uppvexti barna og unglinga 

og fannst mér mikilvægt að varpa ljósi á líf þeirra heima við á meðan á ofbeldinu 

stóð.   

Samkvæmt rannsókn Mullender o.fl., sem ég fjallaði um hér að framan, 

hafa athuganir á heimilisofbeldi of lengi byggst á gögnum frá fullorðnum. Bæði er 
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æskilegt og mögulegt að gera slíkar athuganir með börnum ef tekið er mið af aldri 

þeirra og þroska (Mullender o.fl., 2002:2). 

Frásagnir unglinganna báru það með sér hve erfitt líf þeirra var á þeim 

tíma sem ofbeldið stóð yfir og hve mikilvægt það var fyrir þá að hafa einhvern til 

að tala við. Allir viðmælendur mínir voru einkar trúverðugir í frásögnum sínum. 

Þeir voru einlægir og tilbúnir til þess að tala um þau atriði sem ég spurði þá um en 

það kom skýrt fram í upphafi viðtalanna að þeir þyrftu ekki að svara öllum 

spurningunum. Aldrei bar á misræmi í frásögn þeirra og það var í öllum tilvikum 

eins og þeim þætti léttir af því að fá að segja frá því sem hafði gerst. Það segir ef 

til vill mikið um hve það er mikilvægt unglingum, sem búið hafa við svo erfiðar 

heimilisaðstæður, að á þá sé hlustað og þeir fái að segja frá þeim atburðum sem 

þeir þurftu að búa við og þola.   

Mér þótti ungmennin einstaklega hugrökk og dugleg að samþykkja það að 

taka þátt í rannsókn minni. Það tók oft á þau að tala um og rifja upp þau atvik sem 

spurt var um en þau vildu öll svara þeim spurningum sem ég lagði fyrir. Enginn 

kaus að sleppa úr spurningum. 

Takmarkanir rannsóknar minnar voru nokkrar. Viðfangsefnið er viðkvæmt 

og hafði það áhrif á vilja einstaklinganna til þess að taka þátt. Það tók því nokkuð 

langan tíma að finna viðmælendur en það tókst að lokum. Þátttakendur voru fimm 

talsins og hefði verið ákjósanlegra að hafa þá fleiri en aðgengi var erfitt eins og 

fyrr segir. 

Mikilvægt var að huga vel að því hvernig viðtölin fóru fram og 

kappkostaði ég að umhverfið og viðmót mitt væri styðjandi. Eins og áður sagði 
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var rannsóknin afturvirk og hafði í öllum tilvikum liðið meira en hálft ár frá því 

að ofbeldinu lauk en lengsti tíminn sem liðið hafði voru rúm tvö ár. Vitað er að í 

viðtalsrannsóknum getur minnið brugðist þegar líður frá atburðum en í öllum 

tilvikum voru frásagnir unglinganna stöðugar og nákvæmar og tel ég það mikinn 

styrk fyrir rannsókn mína. Þeir unglingar sem samþykktu að taka þátt í 

rannsókninni, höfðu góðan stuðning frá móður sinni og höfðu mæður þeirra allra 

leitað eftir hjálp eftir að ofbeldinu lauk. Gefur það vísbendingar um að mæður og 

börn sem fá hjálp til að vinna úr erfiðleikum sínum, gætu verið tilbúnari til að taka 

þátt í rannsókn sem þessari þar sem fjallað er um ofbeldið og þá reynslu sem þau 

hafa gengið í gegnum.    

 

Reynslan af ofbeldinu  

 

Viðmælendur mínir bjuggu allir við alvarlegt ofbeldi. Stjórnun, ráðríki og 

valdbeiting af hendi ofbeldismannanna var daglegt brauð og nefndu unglingarnir 

tilfinningar eins og vanlíðan, niðurlægingu og skömm sem dæmi um áhrif þessa. 

Sumir þeirra upplifðu einnig líkamlegt ofbeldi, ásamt því að þurfa að horfa upp á 

systkini og/eða móður verða fyrir ofbeldi.  

Unglingarnir áttu það allir sameiginlegt að hafa reynt að leita skjóls fyrir 

ofbeldinu. Þeir leituðu afsíðis, lokuðu sig inni í herbergjum sínum, hlustuðu á 

tónlist eða horfðu á sjónvarp, gerðu eitthvað til að leiða hugann að öðru. Sumir 

nefndu það að hafa tekið systkini sín með. Í ljósi hins alvarlega ofbeldis sem fram 

fór á heimilunum, sýnir þetta ótvíræðan styrk viðmælenda minna. Er þetta í 
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samræmi við bresku rannsóknina sem gerð var á ofbeldi á heimilum, þar sem börn 

segja frá því að þau hafi leitað afsíðis frá ofbeldinu og systkini hafi veitt þeim 

mikilvægan stuðning (Mullender o.fl., 2003:144).  

Komið hefur í ljós að þau börn sem búa við ofbeldi á heimilum, muna 

mjög vel hvað þau sáu og heyrðu. Reynslan sýnir að þau geta sagt frá þeim 

atburðum sem þau upplifa og fá þeirra gleyma því sem gerðist. Algengt er að 

ofbeldismaðurinn einangri börnin og mæður þeirra frá vinum og fjölskyldu á 

meðan ofbeldinu stendur, m.a. vegna afbrýðissemi og til þess að sýna vald sitt en 

einnig til að koma í veg fyrir að þau tali við einhvern og fái aðstoð eða hjálp 

(Mullender o.fl., 2003:141-143). Samræmist þetta niðurstöðum mínum um 

stjórnsemi og valdbeitingu í hátterni feðra/stjúpfeðra unglinganna sem ég ræddi 

við. Þetta kom m.a. fram í viðtalinu við Björn sem sagði stjúpfaðir sinn hafa 

bannaði honum og systkinum hans að hafa samband við félaga og vini eftir skóla. 

Björn sagðist alltaf hafa komið beint heim og sjaldan fengið tækifæri til að hitta 

vini sína nema þegar hann fór út að hjóla í nágrenni heimili síns en stjúpinn leyfði 

það stundum. Það kom fyrir að hann hitti vini sína í þessum hjólaferðum. Stjúpinn 

bannaði allar heimsóknir inn á heimilið og Björn mátti ekki fara heim til annarra 

barna. Ein undantekning var þó á þar sem stjúpi hans leyfði einum dreng að koma 

stöku sinnum inn á heimilið og það kom einnig fyrir að Björn fengi að heimsækja 

þennan vin en hann vissi ekki hvers vegna stjúpinn leyfði það. Björn sagði frá 

mikilli stjórnun af hendi stjúpföður síns og var mjög niðurdreginn þegar hann 

rifjaði upp þessa atburði af stjórnsemi stjúpföður síns.  
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Gísli sagði einnig frá stjórnun og valdbeitingu sem faðir hans beitti alla í 

fjölskyldunni. Hann skýrði frá því að pabbi hans vildi stjórna því hvað og hvenær 

horft var á í sjónvarpinu. Hann vildi líka fylgjast með öllu sem Gísli gerði í 

tölvunni og bannaði honum að fara einum á netið. Hann vildi vera viðstaddur og 

segja til um hvað hann mátti skoða. Gísli mátti í mesta lagi vera einn í 

tölvuleikjum. Faðirinn reyndi einnig að fylgjast með öllum ferðum Gísla en 

stundum var eins og hann slakaði á og var þá Gísli meira á ferðinni eftir skóla. 

Gísli sagði frá því að pabbi hans var oft í lyfjavímu og þá sofnaði hann hér og þar 

í íbúðinni. Gísla fannst mjög óþægilegt að fá heimsóknir þegar ástandið var svona 

slæmt, því það kom fyrir að faðirinn vaknaði og var þá mjög viðskotsillur og 

hafði hátt og reiðiköstin bitnuðu oft á þeim systkinunum. Gísla fannst mikil 

skömm að þessu og vildi ekki að félagar hans sæju föður hans í þessu ástandi. 

Hann forðaðist því að fá vini til sín og fannst betra að vera bara einn með sjálfum 

sér inni í herbergi, eins og hann orðaði það sjálfur. 

Algengast er að börnin leiti eftir aðstoð til vina og nánustu ættingja með 

erfiðleika sína og í mörgum tilvikum er það móðirin sem hjálpar börnunum mest. 

Mörgum þeirra þykir best að tala við mömmu sína um atburðina og leita jafnvel 

lítið til annarra með erfiðleika sína og vanlíðan. Einnig eru dæmi um að lítið sé 

talað um ofbeldið innan fjölskyldunnar á meðan á því stendur en börnin fá samt 

andlegan stuðning hjá mæðrum sínum á meðan erfiðleikarnir steðja að, þó svo 

ekki sé rætt opinskátt um þá (Mullender o.fl., 2003:143).   

Að mörgu leyti ríkti slík þögn hjá viðmælendum mínum. Enginn þeirra 

sagði frá í skólanum á meðan ofbeldinu stóð en sumir þeirra trúðu vini eða félaga 
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fyrir þessu. Nokkrir unglinganna sögðu lítið hafa verið talað um ofbeldið innan 

fjölskyldunnar fyrr en eftir að því var lokið. Allir töluðu krakkarnir um að 

mamma hefði verið sú sem þeir töluðu mest við. Í sumum tilvika vissu amma og 

afi af ofbeldinu og sögðu krakkarnir að þau hefðu reynt að koma til hjálpar og 

veita stuðning.  

Hjá Gísla, sem bjó við mikið ofbeldi í langan tíma, kemur fram hversu 

mikilvæg mamma hans var honum og hve þau stóðu þétt saman á meðan á 

erfiðleikunum stóð, enda segir Gísli frá því að það hafi verið erfiðast af öllu í 

tengslum við ofbeldið að horfa á mömmu sína verða fyrir barsmíðum af hendi 

föður síns. Það kom vel fram hve reiði Gísla var mikil í garð föðurins og hefur 

Gísli enga löngun til að hafa samskipti við hann. Tilfinningin að losna við 

pabbann af heimilinu fyrir fullt og allt, var það besta sem hann hafði upplifað og 

var mjög greinilegt hve mikill léttir það var fyrir fjölskylduna að losna undan því 

ástandi sem varði á meðan ofbeldið stóð yfir.   

Björn sagði frá því að sennilega hafi einhverjir sem þekktu til 

fjölskyldunnar vitað af því sem var að gerast en mamma hans talaði ekki við 

neinn vegna hræðslu við afleiðingar þess, sagði Björn. Enginn reyndi að koma til 

aðstoðar og Björn sagði að í rauninni hefðu þau smátt og smátt misst allt samband 

við annað fólk eftir að stjúpi hans flutti inn á heimilið. Það kom enginn til okkar 

og við hittum aldrei neinn sagði hann. 

Þetta sýnir hve mikil áhrif stjórnunin og valdbeitingin hafði á líf 

unglinganna. Þeir einangruðust frá vinum sínum og umhverfi á meðan ofbeldinu 

stóð og höfðu ekki sömu tækifæri til að lifa „eðlilegu“ lífi og aðrir unglingar.  
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Krakkarnir sögðust allir hafa óskað þess heitt að ofbeldismaðurinn færi af 

heimilinu og þeir upplifðu allir mikla vanlíðan. Óli skar sig þó úr að því leyti að 

hann hefði frekar viljað að ástandið hefði lagast svo stjúpfaðir hans hefði búið 

áfram hjá þeim. Þau sögðust flest reyna að sleppa við að hugsa um ofbeldið en 

það kæmi fyrir að þau gerðu það. Best væri samt að reyna að hugsa um eitthvað 

annað, ef atburðirnir kæmu upp í huga þeirra. 

Krakkarnir nefndu að þeim liði mun betur á þeim tíma þegar rannsóknin 

fór fram en á meðan ofbeldinu stóð. Því er lokið í öllum tilvikum og sögðust þeir 

vera mjög fegnir að þessum kafla í lífinu er lokið. 

Unglingarnir sýndu mikinn styrk þegar þeir brugðust við ofbeldinu, eins 

og komið hefur fram. Þeir bjuggu allir við alvarlegt ofbeldi en reyndu hvað þeir 

gátu til að komast af og láta sér líða betur. Stjórnun og valdbeiting var hluti af 

daglegu lífi þeirra og voru skömm, vanlíðan, ótti, kvíði og hræðsla hugtök sem oft 

komu fyrir í viðtölunum. Unglingarnir töluðu einnig um hve erfitt var að vita ekki 

hvað gerðist næst og hafa það alltaf yfir höfði sér að eitthvað hræðilegt myndi 

koma fyrir.  

Þögnin var rík hjá viðmælendum mínum en það reyndist krökkunum best 

að tala við vini um erfiðleikana. Það kom fram að þeim leið mun betur þegar þeir 

gátu treyst vini fyrir því sem gerðist heima fyrir.  
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Líðan í skólanum og tengsl við starfslið skóla 

 

Megin spurning verkefnisins laut, eins og áður sagði, að líðan viðmælenda minna 

í skólanum. Leitaði ég svara við því hvernig unglingum líður í skóla á sama tíma 

og þeir upplifa ofbeldi heima fyrir.  

Unglingarnir áttu það allir sameiginlegt að vera jákvæðir í garð skólans en 

sumir þeirra upplifðu félagslega einangrun og fannst erfitt að tala um erfiðleika og 

vanlíðan sína við starfsfólk eða kennara. Krakkarnir sögðu ekki kennurum eða 

öðru starfsfólki frá ofbeldinu í skólanum á meðan á því stóð og engin 

undantekning var þar á. Skýringin er kannski ekki einhlít en sumir þeirra sögðust 

ekki hafa viljað að aðrir vissu af erfiðleikunum heima og að þeim hafi þótt það 

erfið tilhugsun að kennarar þeirra vissu um ofbeldið. Nokkrir nefndu að þá hefði 

langað til þess að vera eins og hinir sem ekki áttu föður eða stjúpföður sem beitti 

ofbeldi. Sumir nefndu að þeir hefðu skammast sín fyrir það sem var að gerast 

heima og vildu ekki að neinn vissi af því.  

Í svissnesku rannsókninni, sem ég hef fjallað um hér að framan, komu 

sambærilegar niðurstöður í ljós en nokkuð hátt hlutfall barnanna sagðist ekki vilja 

segja neinum frá ofbeldinu en líklegra var þó að stelpur segðu frá en strákar. 

Þegar börnin voru spurð hvort hægt væri að treysta kennurum fyrir slíkum 

atburðum, kom fram að mörg þeirra langaði til þess en höfðu sig ekki í það, því að 

þau hræddust afleiðingarnar (Seith og Böckmann, 2006:3). Hérna er því ótvíræður 

samhljómur við mínar niðurstöður. Í báðum rannsóknunum lifa börnin við skömm 

og þögnina sem af henni hlýst.  
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 Í bresku rannsókninni kom fram að börn og unglingar vildu hafa meiri 

aðgang að kennurum og þau sögðu að stundum virtist eins og þeir hefðu ekki tíma 

til þess að hlusta en önnur sögðust hafa góða reynslu af því að segja kennurum 

sínum frá ofbeldinu (Mullender o.fl., 2002:219). 

Í spurningalistahluta rannsóknar okkar Þekking barna á ofbeldi á 

heimilum kom fram að aðeins 7,1% yngri barna og 12,6% unglinga sögðust 

myndu ræða við kennara sína ef það væri ofbeldi á heimili þeirra. Í viðtölum 

mínum kom fram að flestir þátttakendurnir höfðu sagt vini eða félaga í skólanum 

frá ofbeldinu og voru þeir sammála því að það hefði reynst þeim vel. Þeim þótti 

gott að einhver vissi af erfiðleikunum sem voru nánast daglegt brauð heima hjá 

þeim. Þó voru dæmi um að krakkarnir ættu ekki vini og væri jafnvel bannað af 

ofbeldismanninum að hafa samband við félaga eftir skóla. Sum barnanna voru því 

félagslega einangruð á þeim tíma þegar ofbeldið stóð yfir.   

Stúlkan í rannsókninni, Lilja, var hrædd við að segja frá erfiðleikunum. 

Hana langaði til þess að tala meira við kennara sína en fannst hún ekki fá tækifæri 

til þess. Hún upplifði ekki nægjanlega nálægð og hlýju frá þeim til þess að hana 

langaði til þess að segja frá svo erfiðum hlut eins og ofbeldið reyndist henni. Lilju 

þótti einnig erfitt að tala við námsráðgjafa skólans. Henni fannst hún ekki geta 

treyst honum og birtist þar e.t.v. ákveðin hræðsla í garð yfirvalda. Einn 

áhrifaþáttur í því hvernig börnum gengur að lifa með ofbeldinu er hvaða aðgang 

þau hafa að aðstoð og hverja þau geta talað við um vandamál sín. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að á eftir fjölskyldunni er skólinn það mikilvægasta fyrir barnið í 

þessu samhengi (Byrne og Taylor, 2007:196).  
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Lilja reyndi að leita eftir aðstoð. Hana langaði að tala við kennara og 

námsráðgjafa en hennar upplifun var sú að hún hafði ekki kjark til þess að nálgast 

þá. Eitthvað í viðmóti þeirra gaf Lilju þau skilaboð að þeir hefðu ekki tíma til að 

tala við hana. Nokkur atriði komu fram hjá Lilju sem gáfu mér þá mynd af 

skólagöngu hennar að ef nánar hefði verið fylgst með námsárangri hennar og 

líðan hefði komið í ljós að ástæða hefði verið að skoða aðstæður hennar frekar. 

Námsárangur Lilju var slakur á köflum. Hún var stundum syfjuð og þreytt í 

skólanum og hún reyndi að nálgast kennara og námsráðgjafa til að segja frá 

erfiðleikum sínum. Skólinn ætti að leggja sig fram um að taka eftir slíkum 

atriðum og leggja sig fram um að bregðast við. 

Lilja upplifði einnig skilningsleysi skólaliða á því að hún mætti oft mjög 

snemma í skólann og hélt sig ein á göngunum. Það má varpa fram þeirri 

spurningu, hvort skólaliðinn hefði ekki átt sjá að ákveðin hættumerki voru til 

staðar og láta kennara hennar vita. Í stað þess fékk Lilja neikvæðar athugasemdir 

og jafnvel skammir fyrir að mæta of snemma í skólann og „hanga“ á göngunum. 

Það kom aftur á móti fram hjá öllum drengjunum í rannsókninni að þeim 

fannst þeir fá þá aðstoð sem þeir þurftu og sóttust eftir í skólanum. Enginn þeirra 

sagði þó frá ofbeldinu og því má spyrja hvort mögulegt hefði verið að koma auga 

á að eitthvað bjátaði á heima fyrir.  

Fjallað hefur verið um hvort skólinn sé stofnun sem hlustar (listening 

school), þar sem menn reyna eftir bestu getu að sinna börnum sem þurfa sérstaka 

athygli og aðstoð. Sá skóli sem hlustar, lærir að greina hættumerkin og þar horfist 

fólk í augu við það sem kemur upp á og sækir aðstoð til sérfræðinga þegar þörf er 
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á en beitir jafnframt eigin þekkingu. Starfsfólkið í slíkum skóla fær aðstoð við að 

vinna með eigin tilfinningar þegar þess er þörf. Það skráir hjá sér vafaatriðin eða 

grun sinn um hættumerki. Það ígrundar málin og dregur þau ekki á langinn. Í 

slíkum skólum er hugsað fyrir því að sumir í starfsliðinu læri meira en aðrir og 

geti því komið öðrum til stuðnings (Guðrún Kristinsdóttir, 2004:45; David, 

1993:87). 

Í sumum skólum starfa sérkennarar og nemendaráðgjafar sem gegna þessu 

hlutverki en mikilvægt er að til staðar séu aðilar innan skólans sem geta tekið 

ábyrgð á því að börn fái þá aðstoð sem þau þurfa. Kennarar geta einnig leitað til 

skólasálfræðinga og brýnt er að þessir aðilar þekki vel þau einkenni sem birtast 

hjá börnum sem búa við ofbeldi á heimilum sínum (Byrne og Taylor, 2007:193). 

Eins og komið hefur fram í ritgerðinni, er hlutverk grunnskólans fjölbreytt 

og í Aðalnámskrá grunnskóla segir m.a. um velferð barna: „Mikilvægt er að 

nemendur geti leitað til hvaða starfsmanns sem er með mál sem snúa að velferð 

sinni og líðan og að brugðist sé við strax á viðeigandi hátt ef upp koma vandamál 

af einhverju tagi, t.d. stríðni, einelti, agabrot eða vanlíðan“ (Aðalnámskrá 

gunnskóla, almennur hluti 1999:47). Í siðareglum kennara segir að þeim beri að 

virða réttindi nemenda og hafa hagsmuni þeirra að leiðarljósi, efla skuli 

sjálfsmynd þeirra og sýna sérhverjum einstaklingi virðingu, áhuga og umhyggju 

(Siðareglur kennara, 2006) 

Óskastaðan er sú að í skólum sé unnið markvisst að málefnum barna sem 

lifa við ofbeldi á heimilum sínum. Þar væri starfandi teymi sem héldi utan um 

þessi mál, kennarar fengju reglulega fræðslu og greiðan aðgang að stjórnendum 
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og kennarar gætu leitað eftir stuðningi hjá þeim eða hvor öðrum hvenær sem með 

þyrfti. Kennarar þyrftu að vera færir um að hlusta með hluttekningu ef barn kemur 

og segir frá ofbeldi án þess að sýna viðbrögð eins og undrun eða fjarlægð og 

barnið þarf að finna að á það sé hlustað og geta treyst á styðjandi viðbrögð eins og 

huggun, hlýju og traust (David, 1993:89).  

Innan skólakerfisins er tilhneiging til þess að líta á börn í samhengi við 

nám og kennslu og oft er talað um skólabörn. Litið er á þau sem slík, fremur en að 

þau séu sjálfstæðir og fullgildir einstaklingar. Þó eru margvísleg mál í skólum 

sem snerta börnin sjálf og sums staðar eru þeim veitt tækifæri til þess að fjalla um  

persónuleg málefni sem hafa áhrif á þau, eins og t.d. einelti og félagslíf. Þau eru 

aftur á móti sjaldan með í ráðum þegar kemur að kennslu og námsefnið er í 

flestum tilvikum ákveðið af kennurum, án samráðs við þau. Börn eru fullgildir 

borgarar í samfélaginu á sama hátt og fullorðnir og ættu raddir þeirra að fá að 

njóta sín til fulls (Cockburn, 2007:452; Mudaly og Goddard, 2006:153). 

Hægt er að velta því fyrir sér hvernig grunnskólinn sinnir hlutverki sínu. 

Ég tel mjög margt vera vel gert en þó er víða pottur brotinn. Í sumum tilvikum 

þyrftu kennarar og annað starfsfólk að vera betur á varðbergi gagnvart líðan 

nemenda sinna, samanber reynslu Lilju af því að leita eftir aðstoð. Rætt hefur 

verið um að störf kennara séu jafnvel of umfangsmikil og of lítill tími fyrir þá til 

að sinna hverjum og einum. Brýnt er að staldra við og skoða hvernig hægt er að 

búa svo um hnútana að börn og unglingar, sem búa við svo erfiðar aðstæður sem 

ofbeldi er, eigi betra aðgengi að einhverjum til þess að tala við og fái þann 

stuðning sem þau þurfa og eiga rétt til.  
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Eins og fram hefur komið, voru unglingarnir þegar á heildina er litið, 

ánægðir í skólanum á meðan þeir upplifðu ofbeldið heima fyrir. Þeim fannst gott 

að geta komið í skólann og verið þar „í friði“ eins og einn viðmælenda minna 

orðaði það. Skólinn var fasti punkturinn í tilverunni og þar vissu krakkarnir á 

hverju þeir áttu von og því fylgdi ákveðið öryggi. Í langflestum tilvikum fannst 

þeim kennarar og starfsfólk gera sitt besta til að öllum liði vel og í mörgum 

tilvikum upplifðu þeir skólann sem griðastað frá ofbeldinu.  

Unglingarnir töluðu allir um að kennarar hefðu almennt séð reynst þeim 

vel. Þeir sögðust flestir hafa fengið þá aðstoð sem þeir sóttust eftir en sú aðstoð 

tengdist þó oftast náminu og öðru er viðkom daglegu skólastarfi en ekki aðstoð 

eða stuðningi vegna ofbeldisins eins og komið hefur fram. 

Skömmin sem fylgdi því að búa við ofbeldið hafði sitt að segja þegar á 

það er litið að unglingarnir sögðu ekki frá ofbeldinu. Það kom fram að óttinn við 

að ofbeldismaðurinn fengi fregnir af því að þeir segðu frá, hafði áhrif á það að 

þeir kusu þögnina. Þögnin sem umlykur ofbeldið og aðstæður unglinganna er 

áberandi í frásögnum viðmælenda minna.  

Unglingarnir sögðu allir frá því að eitt af því besta við skólann var að þar 

var öruggt að vera og þar áttu þeir félaga og vini sem gott var að umgangast. 
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Líðan í skólanum og tengsl við félaga  

  

Ein spurning mín í verkefninu laut að tengslum viðmælenda minna við félaga og 

vini í skólanum. Í því fólst að fá fram frásagnir þeirra af tengslum við jafnaldra 

sína eftir að hafa upplifað eða orðið fyrir ofbeldi á heimili sínu.  

Unglingarnir áttu allir einhverja félaga og vini í skólanum og sögðu frá því 

hvað það var þeim mikilvægt að vera í góðum tengslum við þá. Gísli skar sig þó 

úr hópnum. Hann átti í erfiðleikum með félagatengsl og var lagður í einelti í 

skólanum í nokkur ár. Faðir hans beitti miklu ofbeldi á heimilinu, bæði andlegu 

og líkamlegu og var lögreglan kölluð til í nokkur skipti. Gísli átti ekki vini í 

skólanum sem hann gat sagt frá erfiðleikunum og hann sagði að hann hefði ekki 

langað til að neinn vissi af þessu. Í 8. bekk eignaðist hann vin sem hann fór að 

umgangast og var það mjög jákvæð breyting fyrir Gísla sem upplifði sig ekki 

lengur einangraðan og líðan hans batnaði í kjölfarið.  

 Börn og unglingar sem lifa við ofbeldi, geta átt í erfiðleikum félagslega og 

er það fylgifiskur ofbeldisins. Þau geta átt erfitt með samskipti við bekkjarfélaga 

og eiga það til að vera hlédræg og draga sig jafnvel í hlé frá því sem fram fer í 

félagahópnum. Þau hafa gjarnan fá áhugamál og stunda sjaldnar tómstundir en 

jafnaldrar þeirra. Þau eiga á hættu að verða fyrir einelti og einangrast frá 

jafnöldum sínum vegna aðstæðnanna heima fyrir (Byrne og Taylor, 2007:186).  

Nokkrir unglinganna í rannsókninni glímdu við slíka erfiðleika en það 

kom skýrt fram að þegar þeir höfðu aðgang að félaga eða vini, þá batnaði líðan 

þeirra til muna og er það í samræmi við bresku rannsóknina, þar sem fram kemur 
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að líðan batni við að geta treyst vini fyrir erfiðleikum og leyndarmálum 

(Mullender o.fl. 2003:145).  

Í rannsókn minni kom greinilega fram hve félagatengsl skipta krakkana 

miklu máli og í ljósi þess hve mikilvægt er fyrir skólann að gefa því gaum ef barn 

eða unglingur virðist einmana eða dregur sig oft í hlé frá skólafélögum sínum.   

Félagar og vinir eru unglingunum mikilvægir eins og komið hefur fram. 

Það er brýnt að þeirra mati að geta talað við einhvern sem skilur hvað aðstæðurnar 

á heimilinu eru erfiðar. Unglingarnir leituðu þó ekki til kennara eða starfsfólks 

skólans með áhyggjur sínar, eins og kom fram í kaflanum hér á undan, að 

undanskilinni tilraun Lilju til þess. Viðmælendur mínir töluðu um að því fylgdi 

skömm að búa við ofbeldi. Þá langaði til að vera eins og hinir í hópnum. Það er 

umhugsunarefni hvort það ráði mestu um hvort þeir kjósa að segja ekki frá 

ofbeldinu og leita frekar til vina sem þeir geta treyst. Unglingarnir töluðu allir vel 

um skólann sinn eins og áður sagði. Skólinn virtist vera fastur punktur í lífi þeirra 

og þar gátu þeir andað léttar og dreift huganum frá erfiðleikunum sem þeir bjuggu 

við heima fyrir. Unglingarnir höfðu allir orð á því hvað það væri gott að koma í 

skólann og hitta aðra krakka og geta gleymt öllu þessu erfiða og leiðinlega heima. 

 

Unglingar vilja fræðslu um ofbeldi 

 

Þó að unglingarnir hafi ekki sagt frá ofbeldinu í skólanum vildu þeir allir fá 

fræðslu á vegum skólans um ofbeldi á heimilum og töldu það geta aukið skilning 

á ofbeldinu, en sú fræðsla átti þó að vera frá utanaðkomandi aðilum, frekar en 
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kennurum skólans, að þeirra mati. Krakkarnir stungu upp á ýmsu sem þeir töldu 

gott að fjallað yrði um í þessum efnum og ber helst að nefna að þeir vildu fá meiri 

fræðslu um það hvað ofbeldi á heimilum er og hvernig best væri að bregðast við. 

Stúlkan í hópnum, Lilja, sagði að hún myndi gjarnan óska eftir því að fá tækifæri 

til þess að tala í einrúmi við þann sem væri með fræðsluna. Hún nefndi að það 

væri örugglega gott að fá að segja frá því hvernig manni liði og fá leiðbeiningar 

um viðbrögð. 

 Í íslensku könnuninni kemur fram að 689 börn og unglingar, eða 76,9%, 

vilja fá fræðslu í skólanum um ofbeldi (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2007:30).  

Niðurstöður rannsóknar minnar í þessum efnum voru sambærilegar við 

svissnesku og bresku rannsóknina, sem ég hef fjallað um í ritgerðinni, en þar kom 

fram að börn og unglingar vildu fá tækifæri til þess í skólanum að fræðast um 

ofbeldi á heimilum. Í svissnesku rannsókninni kom fram að 61% barna og 

unglinga sem svöruðu spurningalistakönnun, vildu fá fræðslu og voru stúlkur enn 

líklegri en drengir til þess að óska eftir henni. Útskýring á því hvað ofbeldi er, 

tíðni ofbeldis, möguleg úrræði til þess að koma í veg fyrir það og viðbrögð við 

ofbeldinu, voru m.a. þeir þættir sem ungmennin vildu fá fræðslu um (Seith og 

Böckmann, 2006:12). 

Í bresku rannsókninni kom fram að mörg barnanna töldu sig ekki vita nóg 

um ofbeldi á heimilum og töluðu um að fróðlegt væri að fá upplýsingar um hvers 

vegna ofbeldi ætti sér stað og hvernig væri hægt að bregðast við því. Eldri börn 

vildu einnig vita hvernig hægt væri að stöðva það, ef það myndi henda þau 

(Mullender o.fl., 2003:220). 
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Í rannsókn minni var unglingunum ekki gefinn kostur á því að segja frá  

hvers vegna þau vilja fá fræðslu um ofbeldið frá utanaðkomandi aðilum fremur en 

kennurum og er það umhugsunarefni að svo sé. Í hugum barna og unglinga er 

skólinn og heimilislíf oft á tíðum aðskildir heimar. Þau eru einnig vön því að 

margskonar fræðsla sem þau fá á skólatíma, eins og t.d. áfengis- og 

vímuefnafræðsla, eða umræða um sjálfsvíg, svo dæmi séu tekin, séu í höndum 

utanaðkomandi aðila. Því er mögulegt að þau séu vön að líta á slík málefni óskyld 

hefðbundnu skólastarfi þar sem kennarar sjá um fræðsluna. 

 

Fræðsla fyrir kennara  

 

Niðurstöður rannsóknar minnar segja að skólayfirvöld þurfa að fjölga tækifærum 

kennara til þess að sækja fræðslu um málefni barna og unglinga er búa við erfiðar 

heimilisaðstæður. 

Það er mikilvægt að huga að því að kennarar séu meðvitaðir um 

áhættuþætti sem koma fram hjá börnum sem hafa orðið fyrir ofbeldi og kunni að 

bregðast við þeim. Ekki er síður nauðsynlegt að annað starfsfólk innan skólans, 

eins og t.d. ritarar, skólahjúkrunarfræðingar og skólaliðar, fái þjálfun og fræðslu 

um þau einkenni sem geta komið í ljós hjá börnum sem verða fyrir ofbeldi og það 

geti brugðist við á réttan hátt. Kennarar og skólahjúkrunarfræðingar eru þó í enn 

betri aðstöðu til þess að fylgjast náið með börnunum og greina hættumerki og 

ættu því að fá frekari fræðslu um málefnið (David, 1993:91-92). 
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Mikilvægt er að vera ávallt meðvitaður um mikilvægi þess að börnum og 

unglingum líði sem best í skólaumhverfi sínu. Hægt er að fara margar leiðir og 

þurfa skólastjórnendur að vera meðvitaðir um þau tækifæri sem gefast til opinnar 

og faglegrar umræðu á meðal starfsmanna sem aukið geta hæfni þeirra til að 

styðja nemendur sem eiga í erfiðleikum vegna ofbeldis á heimilum. Málefni þetta 

er, eins og gefur að skilja, erfitt og viðkvæmt en það er engu að síður afar brýnt að 

á því sé tekið.  

Öll fræðsla til kennara og starfsfólks er til góða og leita þarf fleiri leiða til 

þess að fjölga námskeiðum, fræðsluerindum og fyrirlestrum eða öðrum úrræðum 

fyrir kennara og annað starfsfólk, til þess að það verði betur í stakk búið til að 

taka á málefnum barna sem búa við ofbeldi á heimilum hér á landi.  
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Lokaorð 

 

Hér lýkur umfjöllun minni. Tilgangur minn var að fá fram frásagnir af reynslu 

unglinga af líðan í skóla á sama tíma og ofbeldi átti sér stað á heimilum þeirra til 

þess að mögulegt sé að auka þekkingu á viðfangsefninu. 

Mikilvægt er að hlusta eftir röddum krakkanna sjálfra og heyra hvað þeir 

hafa um málefnið að segja. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar af þessu tagi hér á 

landi og það er von mín að ritgerðin leiði til aukinnar umræðu um þá erfiðu 

lífsreynslu sem þau börn þurfa að þola sem búa við ofbeldi á degi hverjum á þeim 

stað sem hverju barni ætti að líða vel, þ.e. heima hjá sér. Ég hef fjallað um líðan 

unglinga í skólanum og hvernig þau upplifðu skólaumhverfið um leið og ofbeldi 

var hluti af lífi þeirra og reyndi ég að varpa ljósi á skoðanir þeirra og upplifun af 

veru sinni í skólanum. Tengsl við kennara og annað starfsfólk voru til umfjöllunar 

ásamt félagatengslum og reynslu þeirra af ofbeldinu heima fyrir.  

Upplifun unglinganna var á margan hátt svipuð en þó skáru einstaka 

viðmælendur sig úr hópnum í nokkrum atriðum og gerði ég grein fyrir þeim ásamt 

helstu niðurstöðum rannsóknarinnar í niðurstöðukafla mínum. 

Það hefur verið einkar lærdómsríkt að vinna að þessari rannsókn. Ég tel 

mig hafa betri þekkingu á viðfangsefninu og aukinn skilning á því hve mikilvægt 

það er að skólar taki á málefnum þeirra barna sem eiga við erfiðleika að etja 

heima fyrir. Ofbeldi á heimilum er staðreynd í okkar samfélagi og er það skylda 

skólans og samfélagsins í heild að horfa til þess hve mörg börn búa við slíkar 

aðstæður og gera viðeigandi ráðstafanir til að hlúa sem best að þessum börnum.  
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