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Samþykki  
 

Fyrir þátttöku barns míns í rannsókninni  
 

Þekking barna á ofbeldi á heimilum 
 
  

Með rannsókninni Þekking barna á ofbeldi á heimilum verður reynt að skilja betur en 
fyrr reynslu barna og unglinga af því að lifa við ofbeldi á milli nákominna á heimilum sínum.  
Áhrif slíks ofbeldis á daglegt líf barna verður athugað, hvernig þau bregðast við ofbeldinu og 
hvaða áhrif það hefur á líðan og hugsunarhátt þeirra.  Þá verður leitað eftir sjónarmiðum 
mæðra og í sumum tilvikum hjálparaðila sem hafa stutt við mæður og börn vegna ofbeldisins. 

 
Athugunin fer fram með viðtölum sem verða eitt eða tvö og taka einn til tvo 

klukkutíma í hvort skipti eftir atvikum og aldri barns.   
 

Gætt verður fyllsta trúnaðar og kemur nafn barnsins hvergi fram í skráningu á 
viðtölum. Þegar niðurstöður verða birtar verður sagt frá aðstæðum þannig að ekki sjáist um 
hvaða fólk eða staði er að ræða. Reglum Persónuverndar er fylgt og rannsóknin hefur verið 
tilkynnt til þeirra samkvæmt ákvæðum landslaga.  Rannsakendur og aðstoðarfólk hafa aðgang 
að upplýsingum úr viðtölunum en aðrir ekki.  Gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. 
 
 Ég skil að það að rifja upp og segja frá reynslu af ofbeldi getur vakið upp erfiðar 
hugsanir og haft áhrif á líðan barns míns.  Ef það gerist eftir að viðtölunum er lokið er mér 
ljóst að velkomið er að leita til rannsakanda um ráðleggingar um hvert ég get leitað eftir 
aðstoð fyrir barn mitt.   
  

Ég hef lesið og skilið þessar upplýsingar og með undirskrift minni gef ég leyfi til að 
barn mitt taki þátt í rannsókninni Þekking barna á ofbeldi á heimilum sem gerð er við 
Kennaraháskóla Íslands undir stjórn dr. Guðrúnar Kristinsdóttur prófessors.  
 
 
Staður og dagsetning________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Undirskrift forráðamanns                                        sími    netfang 
 
Ef þú vilt spyrja um eitthvað fleira varðandi rannsóknina veitum við fúslega frekari 
upplýsingar. 
Guðrún Kristinsdóttir sími 563 3963 gkrist@khi.is 
Ingibjörg H Harðardóttir, sími 563-3917, ingihar@khi.is  
Margrét Ólafsdóttir, sími 563-4895, margreto@khi.is   


