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Ágrip 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um þau áhrif sem andlegt ofbeldi getur haft á sjálfsmynd 

barna og hvernig hægt er að hindra það. Farið verður yfir helstu orsakir þess að barn sé 

beitt andlegu ofbeldi og hverjar afleiðingar þess geta verið. Grunnurinn að góðri andlegri 

heilsu og sterkri sjálfsmynd er lagður strax í barnæsku. Það sem skiptir hvað mest máli er 

að líkamlegum, félagslegum og andlegum þörfum barnsins sé sinnt svo að það upplifi 

öryggi og umhyggju af hálfu foreldris eða umönnunaraðila og öðlist örugg geðtengsl. 

Rannsóknir hafa sýnt að örugg geðtengsl milli barns og foreldris spáir mikið fyrir um 

andlega heilsu barnsins í framtíðinni. Þessi geðtengsl geta truflast af ýmsum ástæðum og 

má þar á meðal nefna ef foreldrið beitir barni sínu andlegu ofbeldi. 

Andlegt ofbeldi er sú tegund ofbeldis sem er hvað erfiðast að greina og koma auga á. 

Einnig getur reynst erfitt að sanna það löglega þar sem barnið ber þess ekki sjáanleg 

ummerki. Barnið er því með ósýnileg ör á sálinni sem geta haft mun skaðlegri afleiðingar 

heldur en annað ofbeldi. Þessi ósýnilegu ör móta barnið og fylgja því út lífið. Börn sem 

beitt eru andlegu ofbeldi í æsku þróa yfirleitt með sér lélega sjálfsmynd. Þau hafa yfirleitt 

litla trú á eigin getu, líður eins og þau séu einskis virði og eru oftast með lítið frumkvæði 

og sjálfstæði. 

Ekki er hægt að alhæfa að öll börn sem verða fyrir andlegu ofbeldi eigi við slæmar 

afleiðingar þess að stríða síðar á ævinni. Sum börn geta þróað með sér seiglu, í samvinnu 

við umhverfið, sem gerir þeim kleift að aðlagast aðstæðunum á jákvæðan hátt þrátt fyrir 

mótlæti.  

Það er nauðsynlegt að allir þeir sem umgangast börn þekki einkenni andlegs ofbeldis 

til þess að geta gripið inn í aðstæðurnar og veitt þeim viðeigandi hjálp. 
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Formáli 

 

Áhugi minn hefur lengi tengst þroska barna og þá sérstaklega andlegri líðan þeirra og 

velferð. Einnig hefur mér fundist andlegt ofbeldi falla í skuggann á umræðunni um 

kynferðislegt og líkamlegt ofbeldi og finnst mér vanta fræðslu um hversu alvarlegar 

afleiðingar þess geta verið. Ég valdi að fjalla um andlegt ofbeldi og áhrif þess á sjálfsmynd 

barna í þeirri von að opna umræðuna vegna þess að ég tel framkomu foreldra í garð barna 

sinna skipta miklu máli hvað varðar andlega heilsu barns í framtíðinni.  

Leiðbeinandi minn var Halla Jónsdóttir aðjunkt við Menntavísindasvið og vil ég þakka 

henni fyrir góðar ábendingar og leiðsögn við gerð þessa verkefnis. Þakkir fær einnig 

kærasti minn Andri Geir fyrir ómælda þolinmæði og stuðning í gegnum námið og skrifin. 

Foreldrar mínir og tengdafjölskylda eiga einnig allar þakkir skilið fyrir stuðning og fyrir 

endalausa hjálp með dóttur okkar Andra á meðan á náminu stóð.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2016, 4.maí http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu 

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um 

er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 9. maí 2016 

 

Anna Björg Þorvaldsdóttir 
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1  Inngangur 

Það geta allir verið sammála um það að ofbeldi er slæmt og þá sérstaklega þegar ofbeldið 

beinist að ungum varnarlausum börnum. Í þessari ritgerð mun ég fjalla um andlegt ofbeldi, 

en það er sú tegund ofbeldis sem er hvað erfiðast að koma auga á og sanna löglega 

(Glaser,2002) og tel ég því nauðsynlegt að vekja athygli á einkennum og afleiðingum þess. 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á þau áhrif sem andlegt ofbeldi getur haft 

á sjálfsmynd barna. Ég mun fjalla um andlegt ofbeldi og skilgreina það hugtak ásamt því 

að fjalla um einkenni þess, orsakir og afleiðingar. Andlegt ofbeldi er líklegast erfiðasta 

tegund ofbeldis til þess að eiga við. Ekki eru allir sammála um það hvað það er sem 

skilgreinist sem ofbeldi og hvað flokkast sem uppeldisaðferðir (Heyman, Snarr og Slep, 

2011). Það hefur því reynst erfitt að finna nákvæma skilgreiningu á hugtakinu og virðist til 

dæmis öskur og refsingar með orðum vera talin nokkuð eðlileg uppeldisaðferð meðal 

margra foreldra (Heyman o.fl., 2011). Andlegt ofbeldi er sú tegund ofbeldis sem er án 

allrar líkamlegrar snertingar (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Það 

felur meðal annars í sér niðurlægingu, hótanir, hundsanir og að kalla illum nöfnum. Sífellt 

er sett út á persónu barnsins og því sagt að það geti ekki gert neitt. Með þessu er verið að 

brjóta niður sjálfsmynd barnsins sem gerir það að verkum að það fer að horfa á sjálft sig á 

sama hátt og ofbeldismaðurinn hefur talið því trú um (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2013).  

Einnig mun ég fjalla um sjálfsmyndina og þau hugtök sem falla undir hana. Þar má 

meðal annars nefna sjálfsvirðingu, sjálfsálit, sjálfstraust og trú á eigin getu, en öll þessi 

hugtök eiga þátt í því móta þá heildarmynd sem við höfum á okkur sjálfum. Það er margt 

sem hefur áhrif á það hvernig sjálfsmyndin mótast, en sjálfsmyndin verður fyrir stöðugum 

áhrifum frá umhverfinu (Guindon, 2009). Fjölskyldan skiptir miklu máli en þau börn sem 

upplifa gott og jákvætt uppeldi, sem einkennist af umhyggju og öryggi, eru líklegri til þess 

að hafa betri sjálfsmynd heldur en önnur börn (Landlæknir, 2012). Sjálfsmyndin er það 

heildarmat sem einstaklingur hefur á sjálfum sér (Þuríður J. Kristjánsdóttir, 1991). Hún 

segir til um það hvernig við horfum á okkur sjálf og hefur áhrif á gjörðir okkar og viðhorf 

(Þuríður J. Kristjánsdóttir, 1991). 

Það er ekki algilt að öll börn sem verða fyrir ofbeldi upplifi slæmar afleiðingar þess og 

mun ég þess vegna koma inn á seiglu barna. Seigla er ákveðinn þáttur sem barn getur 

þróað með sér í samvinnu við umhverfið og leiðir að jákvæðri aðlögun á ákveðnum 

aðstæðum, þrátt fyrir mótlæti (Crossman, Luthar og Lyman, 2014).  
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Ýmsir fræðimenn hafa komið fram með kenningar sem eiga að skýra sjálfið og 

sjálfsmyndina og mun ég því taka saman þrjár kenningar sem mér finnst eiga mest við. Ég 

mun koma inn á kenningu Erik Erikson um æviferlið, kenningu Sigmunds Freud um sjálfið 

og kenningu John Bowlby um geðtengsl. Þessar kenningar koma vel inn á það hvað 

umhverfið og fólkið í kringum okkur getur haft mikil áhrif á þroska okkar og hvernig 

sjálfsmynd okkar mótast. 

Því næst verður farið yfir þróun sjálfsmyndarinnar frá æsku, en sjálfsmyndin tekur 

sífelldum breytingum í gegnum allt lífið (Robins og Trzesniewski, 2005). Farið verður yfir 

það hvernig sjálfsmyndin breytist frá æsku fram á unglingsár en hún er talin vera góð í 

æsku og minnkar svo þegar einstaklingur fer yfir í unglingsaldurinn. Þessi breyting er talin 

tengjast því að unglingar eru meira meðvitaðir um sjálfa sig og eru farnir að hugsa meira 

um hvað öðrum finnst um þá á meðan að barn gerir sér ekki grein fyrir því. Ástæðan fyrir 

því er sú að börn hafa óraunhæfa mynd af sjálfum sér og telja heiminn snúast í kringum 

þau sjálf. Eftir því sem þau eldast fara þau að taka meira eftir viðbrögðum annarra við 

gjörðum þeirra og fara að bera sig saman við aðra (Robins og Trzesniewski,2005).  

Einnig verður farið yfir samband barns og foreldra, en flestir rannsakendur eru 

sammála um það að foreldrar, eða umönnunaraðili, ef við á, hafa hvað mestu áhrifin á 

þroska barna, þá sérstaklega fyrstu tvö árin (Felker, 1974). Það skiptir máli hvernig foreldri 

bregst við hegðun barna sinna þegar það er að móta sitt eigið sjálf. Barninu vill líða eins og 

það sé einhvers virði, en sú tilfinning leiðir til betri sjálfsmyndar. 

Farið verður yfir lög og reglugerðir sem varða barnavernd og réttindi barna ásamt því 

að fara yfir hlutverk barnaverndarstofu í ofbeldismálum gegn börnum. Fjallað verður um 

þau inngrip sem hægt er að beita og hvað stendur börnum og foreldrum til boða til þess að 

vinna úr ofbeldinu. 

Þær rannsóknarspurningar sem ég legg upp með að svara eru: “Hefur andlegt ofbeldi 

áhrif á sjálfsmynd barna?”, “Hverjar eru helstu orsakir og afleiðingar andlegs ofbeldis?” og 

að lokum “Hvernig er hægt að hindra andlegt ofbeldi gegn börnum?” 
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2 Andlegt ofbeldi 

Ofbeldi gegn börnum er alltaf slæmt og ætti ekki að viðgangast. Það er þó því miður svo að 

ofbeldi er algengara heldur en við gerum okkur grein fyrir. Yfirleitt eru það yngstu börnin 

sem eru í mestri hættu á því að sæta ofbeldi, hvort sem það er líkamlegt, kynferðislegt eða 

andlegt ofbeldi (Heyman, Snarr og Slep, 2011). Ung börn eiga erfiðara með það að verja 

sig og tjá sig um ofbeldið við einhvern í kringum sig og því auðvelt skotmark þeirra sem 

beita ofbeldinu. 

 Andlegt ofbeldi fylgir oftast með öðrum tegundum ofbeldis en getur þó einnig verið 

algengt eitt og sér (Holland, 2016). Þetta form ofbeldis getur átt sér stað hvar sem er og 

hvenær sem er, en algengast er að það eigi sér stað innan veggja heimilisins þar sem 

enginn annar sér eða heyrir til (Holland, 2016). Oftast fylgir andlegur skaði með öllum 

tegundum ofbeldis, en það virðist ekki vera mikið tilkynnt um andlegt ofbeldi eitt og sér 

(Iwaniec, 2006). Barnaverndarnefndir einbeita sér frekar að því að vinna í þeim málum 

sem innihalda aðrar tegundir ofbeldis, þar sem auðveldara er að sanna að ofbeldi hafi átt 

sér stað. Það er samt sem áður staðreynd að andlegt ofbeldi getur verið mjög skaðlegt 

barninu, sérstaklega ef um er að ræða hótanir, hundsanir og skammir fyrir eitthvað saklaust 

eins og að brosa eða leika sér (Iwaniec, 2006). Ástæðan fyrir því að barnaverndarnefndir 

rannsaka ekki andlegt ofbeldi nánar er sú að nauðsynlegt er að leggja fram sannanir fyrir 

því að barnið sé beitt andlegu ofbeldi til að hægt er að gera eitthvað í málinu (Froz og 

Tiwari, 2015). Þar sem afleiðingar andlegs ofbeldis koma ekki endilega fram strax getur 

það reynst erfitt (Froz og Tiwari, 2015). Vegna þess að ekki er tekið nógu vel á andlegu 

ofbeldi getur það haft langvarandi afleiðingar (Ajake, Bisong og Etuk, 2011). Það getur 

jafnvel haft alvarlegri afleiðingar heldur en annað ofbeldi, þar sem andlegt ofbeldi hefur 

mikil áhrif á sjálfsmyndina, sem er í raun brynja barnsins til þess að takast á við erfiðleika. 

Ef sjálfsmynd barnsins er sífellt brotin niður, þá er engin brynja til þess að verja það þegar 

það mætir hindrunum í lífinu. Einnig er það þekkt vandamál að börn fái ekki þá hjálp sem 

þau þurfa til þess að öðlast andlegan bata og komast yfir ofbeldið (Ajake o.fl., 2011). 

Í ársskýrslu Barnaverndarstofu frá árunum 2012-2013 kom fram að algengt var að þeir 

sem beittu börnum ofbeldi væru undir áhrifum áfengis eða vímuefna (Barnaverndarstofa, 

2014). Algengast er að börnin sem fyrir ofbeldinu verða séu á aldrinum núll til fimm ára, 

en það undirstrikar mikilvægi þess að brugðist sé fljótt við þeim tilkynningum sem berast, 

til þess að grípa inn í þegar um svona ung börn er að ræða. Áhugavert er að sjá að ekki 

virðist vera mikið um það að andlegt ofbeldi sé tilkynnt eitt og sér, heldur fylgir það frekar 

með tilkynningum um líkamlegt ofbeldi (Barnaverndarstofa, 2014). 
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Erfitt hefur reynst að finna eina skilgreiningu á andlegu ofbeldi sem er sú sama alls 

staðar og má rekja það til þess að munur er á milli menningarheima hvað er leyfilegt og 

hvað ekki (Iwaniec, 2006). Til dæmis er ekkert athugavert við það að leggja hendur á 

börnin sín í sumum löndum á meðan í flestum löndum er það álitið ofbeldi. Það er til 

dæmis talið eðlilegt í löndum eins og í Kína og Suðaustur Asíu að öskra á börn, skamma, 

niðurlægja og sýna ógnandi hegðun í uppeldislegum tilgangi (Iwaniec, 2006).  

Rannsókn Heymans og félaga (2011) sýndi fram á að nokkuð algengt er að foreldrar 

hækki rödd sína og notist við refsingar eins og að senda börn sín inn í herbergið sitt, sem 

talið var vera nokkuð eðlileg uppeldisaðferð. Þessar skilgreiningar á andlegu ofbeldi, sem 

þeir sögðu vera vægar, töldu þeir ekki hafa skaðleg áhrif á andlega heilsu barna. Ekki var 

jafn algengt að börn yrðu fyrir alvarlegri hliðum andlegs ofbeldis eins og að læsa barnið úti 

eða loka það inni yfir nótt. Öskur og refsingar í orðum virðast vera hvað algengasta formið 

af andlegu ofbeldi um heim allan og þar sem það er oft talið hluti af uppeldinu að hækka 

rödd sína og skamma börnin virðist erfitt að finna línuna á milli uppeldis og ofbeldis. 

Einnig verður að horfa á hvort um einstakt atvik er að ræða eða sífellt endurtekna hegðun 

foreldris gegn barninu (Heyman, Snarr og Slep, 2011). Til þess að geta flokkað þessa 

hegðun í garð barns sem andlegt ofbeldi þarf það að vera endurtekin hegðun gegn því en 

ekki einstakt atvik (Iwaniec, 2006). 

Það þarf að uppfæra lögin reglulega til þess að halda betur utan um skilgreininguna á 

andlegu ofbeldi og til þess að þessi misjafni skilningur ríki ekki (Geir Gunnlaugsson, 

Álfgeir Kristjánsson, Jónína Einarsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2011). Þar kemur 

einnig inn í að þeir sem umgangast börn þurfa að vera meira vakandi fyrir einkennum og 

aðstæðum barnsins og tilkynna það strax (Geir Gunnlaugsson o.fl., 2011).  

Í þessum kafla mun ég fara betur yfir hugtakið andlegt ofbeldi, hvað einkennir börn 

sem fyrir því verða, ásamt orsökum og afleiðingum þess. Einnig mun ég fjalla um seiglu 

barna og hvernig hún þróast í takt við umhverfið. 

2.1 Andlegt ofbeldi - skilgreining 

Margir telja sig vita hvað ofbeldi er, en oft er þó misræmi í skilgreiningu á hugtakinu 

meðal fagfólks. Til dæmis geta skilin á milli ofbeldis og refsinga í uppeldisskyni verið 

óljós. Í nefndarskýrslu frá félagsmálaráðuneytinu frá árinu 1993 segir að ofbeldi sé 

„sérhver beiting á valdi til að hindra aðra í að breyta, hugsa eða finna til eins og þeir kjósi 

sjálfir og að þvinga aðra til að aðhafast eitthvað gegn vilja sínum“ (Geir Gunnlaugsson, 

Jónína Einarsdóttir og Sesselja Th. Ólafsdóttir, 2004). Þessi útskýring á við um allar 

tegundir ofbeldis, en þegar að það kemur að því að skilgreina andlegt ofbeldi er það hugtak 

erfiðara til útskýringar, þrátt fyrir að það séu nokkrir hlutir sem án alls efa falla undir þá 

skilgreiningu. 
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Andlegt ofbeldi er sú tegund ofbeldis sem er án líkamlegrar snertingar og felst að 

mestu í miklu niðurrifi á einstaklingnum og hans persónu, lítillækkun, hótunum, hundsun 

eða að kalla illum nöfnum (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Sífellt er 

sett út á útlit barnsins eða sett er út á skap þess og það mikið gagnrýnt. Sjálfsmynd barnsins 

er sífellt brotin niður með endurteknum setningum eins og „þú kannt ekki neitt“ eða „þú ert 

nú meiri auminginn“ ef barnið gerir eitthvað vitlaust eða getur ekki gert eitthvað sem 

foreldrið vill að það geri (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Einnig geta 

foreldrar gert óraunhæfar kröfur til barna sinna og taka ekki tillit til aldurs þess og þroska. 

(Barnaheill, E.d.). Dæmi um það er til dæmis ef barn er skilið eitt eftir heima, þrátt fyrir að 

geta ekki séð um sig sjálft. Í öðrum tilfellum er barnið jafnvel látið sinna tilfinningalegum 

þörfum foreldris í stað þess að foreldrið veiti þá umönnun til barnsins. Einnig eru til dæmi 

um að foreldri líti á barnið sitt sem sína eign og stjórnar barninu eins og það sé 

framlenging af sjálfu sér en ekki sjálfstæð persóna (Barnaheill, E.d.).  

Einnig er talið að um andlegt ofbeldi að ræða þegar barn verður vitni að ofbeldi á milli 

foreldra sinna eða annarra fjölskyldumeðlima (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2013). Samkvæmt rannsókn Guðrúnar Kristinsdóttur og félaga (2007) kom 

fram að börn leggi ekki sama skilning í hugtakið heimilisofbeldi og fer það mikið eftir 

aldri þeirra og þroska hvaða merkingu þau leggja í það orð. Merkilegt er að sjá að börnin 

álitu rifrildi og ljótt orðalag vera hluti af heimilisofbeldi á meðan unglingar gerðu það ekki 

(Guðrún Kristinsdóttir, Ingibjörg H. Harðardóttir, Margrét Ólafsdóttir og Steinunn 

Gestsdóttir, 2007). 

Ólíkt öðrum tegundum ofbeldis getur reynst erfitt að greina, koma auga á og sanna 

andlegt ofbeldi með löglegum hætti þar sem ummerki þess sjást ekki utan á barninu sem 

fyrir því verður (Glaser,2002). Ein af ástæðunum afhverju erfitt getur reynst að færa 

sönnur á það er að oftast er andlegt ofbeldi ekki auðséð (Geir Gunnlaugsson o.fl., 2004). 

Til dæmis þarf ekki að nota orð til þess að beita barni andlegu ofbeldi heldur eru augnaráð 

og svipbrigði sem gefa í skyn fyrirlitningu og höfnun nóg til þess að barni líði illa og getur 

orðið til þess að það verði fyrir andlegum skaða (Geir Gunnlaugsson o.fl., 2004). Andlegt 

ofbeldi er einnig alltaf að finna samhliða öðrum tegundum ofbeldis (Froz og Tiwari, 2015). 

Þegar það fylgir líkamlegu ofbeldi lýsir það sér í hjálparleysi og tilfinningunni að vera 

einskis virði. Með kynferðislegu ofbeldi lýsir það sér í skömm og með vanrækslu lýsir það 

sér í vöntun á örvun til að þroskast og dafna (Froz og Tiwari, 2015). 

Andlegt ofbeldi er því nánast öll sú framkoma í garð barnsins með eða án orða sem 

veldur því andlegri vanlíðan og sársauka. Þótt að einkenni andlegs ofbeldis sjáist ekki beint 

utan á barninu getur ýmislegt í hegðun þess bent til þess að andleg líðan þess sé ekki góð 

og mun ég því fjalla um einkenni þess næst. 
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2.2 Andlegt ofbeldi - einkenni 

Börn sem beitt hafa verið andlegu ofbeldi hafa oftast þá sjálfsmynd sem ofbeldismaðurinn 

hefur búið til með framkomu sinni og niðurlægjandi tali sínu (Ólöf Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Til dæmis þegar þeim er sífellt sagt að þau eru ljót og léleg í 

öllu sem þau taka sér fyrir hendur fara þau smám saman að trúa því. Þau efast um getu sína 

til þess að framkvæma ýmsa hluti og eiga erfiðara með að taka að sér ný verkefni eða leysa 

úr vandamálum (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Börnin verða oftast 

mjög hlédræg og óörugg félagslega og geta því dregist aftur úr í félagahópnum (Abela og 

Gibb, 2008). Skap þeirra og persónueinkenni taka breytingum og sjálfsmynd þeirra og 

traustið sem þau hafa á sjálfum sér fer minnkandi (Abela og Gibb, 2008). Langvarandi 

kvíði sem afleiðing af andlegu ofbeldi getur orðið til þess að barnið finnur fyrir verkjum, 

glímir við svefnvandamál, niðurgang, átröskun og líður oft sem það sé veikt (Iwaniec, 

2006). Alvarleg einkenni geta verið sjálfsskaði, árásarhneigð og mikið þunglyndi. 

Óhamingjusöm börn eiga það til að pissa undir, eiga í erfiðleikum með að stjórna 

þvaglátum og sýna af sér truflandi hegðun og má rekja óhamingjuna til mikillar andlegrar 

vanlíðunar vegna ofbeldis. Einnig getur börnum liðið eins og þau eru einskis virði vegna 

slæmrar sjálfsmyndar þeirra. (Iwaniec, 2006).  

2.3 Orsakir og afleiðingar andlegs ofbeldis 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar til þess að finna orsakir og afleiðingar andlegs 

ofbeldis. Reynt hefur verið að finna út hvað einkennir fjölskyldu og barn þar sem auknar 

líkur eru á andlegu ofbeldi og hvaða afleiðingar það hefur á framtíð barns sem orðið hefur 

fyrir andlegum skaða sökum ofbeldisins. 

Orsakir þess að foreldri eða umönnunaraðili beitir barni ofbeldi geta verið misjafnar 

(Hulda Guðmundsdóttir og Unnur Ingólfsdóttir,1986). Ofbeldi á sér oftast stað inni á 

brotnum heimilum þar sem að fólk glímir jafnvel við fjárhagsvanda eða er illa statt 

félagslega, undir miklu álagi eða glímir við geðræn vandamál. Foreldrar sem beita börn sín 

ofbeldi hafa oftast sjálfir verið beittir ofbeldi í æsku. Talið er að það geti haft 

keðjuverkandi áhrif í gegnum kynslóðir, sérstaklega ef foreldrarnir eru ekki gagnrýnir á 

uppeldið sem þeir sjálfir fengu. Það er þó ekki þar með sagt að öll börn sem eru beitt 

ofbeldi komi frá brotnum heimilum heldur geta sumir foreldrar einfaldlega verið betri í að 

hylma yfir sannleikann heldur en aðrir og komast því hjá afleiðingum gjörða sinna (Hulda 

Guðmundsdóttir og Unnur Ingólfsdóttir,1986).  

Þegar uppeldisskilyrði eru slæm og þörfum barns ekki sinnt á fullnægjandi hátt er það 

flokkað sem ofbeldi eða vanræksla, hvort sem það er skortur á því að sinna líkamlegum, 

tilfinningalegum, félagslegum eða hugrænum þörfum barnsins (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2002). Það er nauðsynlegt fyrir eðlilegan þroska barns að hafa traust 

tilfinningatengsl við foreldra eða umönnunaraðila. Ef barn fær ekki þá umönnun og 
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umhyggju sem það þarf getur því liðið eins og það sé einskis virði og ber lítið traust til þess 

sem beitir ofbeldinu. Tilfinningaleg hlýja er mikilvæg í uppeldi barns til þess að það finni 

fyrir öryggi og öðlist sjálfstæði til þess að tileinka sér í framtíðinni. Börn sem skortir þessa 

hlýju geta átt erfiðara með að fóta sig þegar þau eldast og haft minna frumkvæði vegna 

lélegrar sjálfsmyndar (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2002). 

Í rannsókn sem gerð var á áhættuþáttum og seiglu voru ýmsir þættir taldir hafa áhrif 

(Higgins, Iwaniec og Larkin, 2006). Þar segir að stress í fjölskyldum sé oftast mikill 

áhættuþáttur. Þar kom einnig fram að stúlkur tilkynna oftar en strákar um að þær séu 

beittar andlegu ofbeldi auk þess sem börn sem glíma við fötlun af einhverju tagi eru allt að 

þrisvar sinnum líklegri til þess að verða fyrir því (Higgins o.fl., 2006). Það má því álykta 

að kyn eða fötlun séu áhættuþáttur fyrir börn. Annað hvort það eða þá að stelpur séu 

duglegri við það að stíga fram og láta vita af ofbeldinu heldur en strákar. Í rannsókninni 

kom einnig fram að foreldrar sem beita börn sín andlegu ofbeldi skorti vilja til þess að 

bregðast við þörfum barna sinna og sýndu þeim ómanneskjulega hegðum (Higgins o.fl., 

2006). Mæður sem beita börn sín andlegu ofbeldi eru samkvæmt rannsókninni ekki taldar 

vera í nógu ástúðlegu sambandi við maka sinn og foreldra. Einnig kom fram að börn sem 

eiga foreldra sem hafa gengið í gegnum erfiðan skilnað eru í meiri hættu á því að verða 

fyrir andlegum skaða vegna forræðisbaráttu foreldranna (Higgins o.fl., 2006). Í rannsókn 

sem gerð var af Black og félögum (2001) kom fram að foreldrar með lægri tekjur væru 

líklegri til þess að beita börn sín ofbeldi heldur en þeir sem væru með hærri tekjur. Einnig 

kom fram að tengsl væru á milli þess að barn ætti við andleg vandamál að stríða og þess að 

það væri beitt ofbeldi. Skapgerð foreldra skiptir líka máli, en þær mæður sem beittu börn 

sín ofbeldi voru með lægri sjálfsmynd, upplifðu meiri kvíða og fleiri andleg vandamál 

heldur en þær mæður sem ekki beittu börn sín ofbeldi. Þeir foreldrar sem komu illa fram 

við börnin sín höfðu yfirleitt ekki góða upplifun af eigin æsku og töldu foreldra sína ekki 

hafa sýnt nægja umhyggju (Black, Heyman og Slep, 2001). 

Það er nær undantekningarlaust að um sé að ræða foreldri eða annan umönnunaraðila 

sem beitir það andlegu ofbeldi (Glaser, 2002). Annað hvort eru það báðir foreldrar sem 

taka þátt í ofbeldinu eða þá að annað foreldrið er ófært um að veita barninu öryggi og 

vernd frá ofbeldi hins foreldrisins og leyfir því þess vegna að viðgangast. Það getur leitt til 

þess að taka þurfi barnið af heimilinu til þess að veita því öryggi. Andlegt ofbeldi þarf þó 

ekki alltaf að vera endurtekin hegðun hjá foreldrinu. Undir álagi geta foreldrar misst stjórn 

á skapi sínu, til dæmis ef að börnin eru þeim erfið eða glíma við geðræn vandamál. Ef 

gripið er inn í snemma í þess háttar tilvikum getur verið nóg að veita foreldrinu fræðslu og 

hjálp til þess að vinna í sínum eigin málum eða fá ráðleggingar hvernig best er að nálgast 

barnið á rólyndari hátt án þess að grípa til ofbeldis (Glaser, 2002).  
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Þónokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á það að ofbeldi í æsku getur haft veruleg áhrif 

alveg fram á fullorðinsár (Geir Gunnlaugsson o.fl., 2004). Það má meðal annars nefna 

þunglyndi, kvíða og sjálfsvígshugleiðingar sem eru með alvarlegri afleiðingum andlegs 

ofbeldis. Einnig hefur það nánast alltaf áhrif á eðlilegan þroska barnsins, vellíðan og heilsu 

þess (Geir Gunnlaugsson o.fl., 2004). Andlegt ofbeldi hefur einnig áhrif á marga þætti 

sjálfsmyndarinnar (Ajake, Bisong og Etuk, 2011). Rannsóknir hafa bent á að þegar 

einstaklingurinn er kominn á fullorðinsár man hann jafnvel ekki eftir því að hafa verið 

beittur andlegu ofbeldi, þrátt fyrir að hann finni að sjálfsmynd sín sé ekki góð. Ástæðan 

fyrir því er að barn trúir því sem foreldri segir við það, þótt það sé niðurlægt og kallað 

illum nöfnum. Þessi tegund ofbeldis getur því skilið eftir sig djúp og ósýnileg ör á sálinni 

sem hefur áhrif til framtíðar (Ajake o.fl., 2011). 

Rannsókn sem Anderson og félagar gerðu (1996) um áhrif ofbeldis á börn sýndi fram á 

að börn sem voru beitt andlegu ofbeldi í æsku voru líklegri til þess að glíma við geðræn 

vandamál, átröskunarsjúkdóma, þunglyndi og sjálfsvígshugsanir þegar þau voru orðin 

eldri. Einnig kom í ljós að þau sem voru beitt andlegu ofbeldi í æsku voru líklegri til þess 

að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi í framtíðinni, ótímabærri þungun og líða eins og að 

maki þeirra veitti þeim ekki næga umhyggju (Anderson og fl., 1996). 

Barn sem verður fyrir andlegu ofbeldi hefur lægri sjálfsmynd og getur það haft mikil 

áhrif á það hvernig barnið þrífst í umhverfi sínu (Serres og Solomon, 1999). Lág 

sjálfsmynd getur orðið til þess að börn sjái heiminn sem vondan og erfiðan. Þau ná jafnvel 

ekki þeim árangri sem þau vilja og eiga erfiðara með að takast á við og leysa úr 

vandamálum ásamt því að ganga illa félagslega. Lág sjálfsmynd getur einnig leitt börn út í 

áhættuhegðun, þar sem börn sem orðið hafa fyrir ofbeldi á einhvern hátt eða eru með lága 

sjálfsmynd eru líklegri til þess að láta undan pressu annarra til þess að fá samþykki félaga 

(Serres og Solomon, 1999).  

Þau áhrif sem ofbeldi getur haft á barn helst einnig mikið í hendur við skilning barns á 

alvarleika ofbeldisins (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2007). Þau börn sem átta sig ekki á því 

hversu alvarlegt ofbeldið er eða afneita því að hafa lent í því geta verið í meiri hættu á að 

verða fyrir andlegum afleiðingum þess. Þau börn sem átta sig á því hversu slæmt og rangt 

ofbeldið var eru líklegri til þess að ná að vinna úr því. Það er því hægt að segja að áhrif 

ofbeldis sem börn verða fyrir er af stórum hluta tengt skilningi barnsins, þroska þess og 

félagslegum stuðningi (Guðrún Kristinsdóttir o.fl., 2007). 

Það er ekki þar með sagt að öll börn sem beitt eru andlegu ofbeldi verði fyrir 

afleiðingum þess. Hér á eftir mun ég fjalla um seiglu barna, sem er ákveðinn þáttur sem 

gerir börnum kleift að aðlagast aðstæðum á jákvæðan hátt þrátt fyrir mótlæti.  
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2.4 Seigla barna 

Andlegt ofbeldi er yfirleitt ekki stutt tímabil í lífi barns heldur getur þetta verið barátta sem 

það þarf að glíma við alla ævi (Higgins o.fl., 2006). Afleiðingar ofbeldisins geta farið eftir 

ýmsum þáttum, svo sem eins og tengslum milli barns og þess sem beitir ofbeldi, hversu 

slæmt og mikið ofbeldið er, skaplyndi barnsins og viðbrögð utanaðkomandi aðila. 

Afleiðingar þurfa ekki alltaf að vera slæmar og geta sum börn þróað með sér seiglu sem 

hjálpar þeim að aðlagast og lifað góðu lífi þrátt fyrir ofbeldið (Higgins o.fl., 2006).  

Seigla er ákveðinn þáttur sem hægt er að þróa með sér sem leiðir til jákvæðrar 

aðlögunar á ákveðnum aðstæðum þrátt fyrir mótlæti (Crossman, Luthar og Lyman, 2014). 

Styðjandi umhverfisþættir, inngrip, stuðningur og lífsbreytingar eru meðal annars þeir 

þættir sem geta haft jákvæð áhrif á þroska barnsins og komið í veg fyrir slæmar afleiðingar 

ofbeldisins. Þau börn sem hafa þá hæfni að aðlagast á jákvæðan hátt þrátt fyrir mótlæti eins 

og andlegt ofbeldi, geta náð að þroskast á eðlilegan hátt og átt gott líf á meðan þeir sem 

ekki ná þessari hæfni gætu þurft að takast á við afleiðingar þess að hafa sætt ofbeldis í 

æsku (Crossman o.fl., 2014). Einstaklingur getur ekki sýnt seiglu nema með því að upplifa 

eitthvað mótlæti (Howe, 2011). Ef einstaklingurinn lendir í mótlæti og aðlagast samt vel 

nýju aðstæðunum, sýnir það að hann hafi ennþá stjórn á sjálfum sér og standist álagið og er 

hann þá að sýna af sér seiglu (Howe, 2011). 

Það sem getur haft jákvæð áhrif á seiglu er meðal annars góð tilfinningaleg tengsl við 

umönnunaraðila snemma í æsku, þrátt fyrir að sami umönnunaraðili beiti ofbeldinu. Seinna 

meir geta þessi tengsl haft verndandi áhrif, þó það sé ekki algilt (Higgins o.fl., 2006).  

Þrátt fyrir að verða fyrir miklu mótlæti í æsku ná flestir að vinna úr því, það er því ekki 

samasemmerki á milli mótlætis og þess að vegna illa í lífinu þó það geti vissulega aukið 

líkurnar (Benard, 2004). Verndandi þættir í lífi barns hafa meiri áhrif á það heldur en 

áhættuþættir. Seigla þróast með áhrifum frá umhverfinu þannig að barn sem hefur gott 

stuðningsnet í kringum sig á í minni hættu á að verða fyrir áhrifum af slæmri upplifun og 

reynslu. Trú á eigin getu, góð sjálfsmynd og hæfni til þess að leysa úr vandamálum eru 

þættir sem hafa góð áhrif á það hvernig einstaklingur tekur á erfiðleikum í lífinu (Benard, 

2004).   

Það eru ekki einungis foreldrar sem hafa áhrif á það hvernig framtíð barnsins mun 

verða, heldur eiga skólinn, félagahópurinn og ýmsir aðrir þættir eiga einnig stóran þátt í því 

(Benard, 2004). Ef barn verður fyrir andlegu ofbeldi heima hjá sér getur leikskólinn eða 

skólinn stigið inn í og veitt stuðning og hjálpað til við að styrkja barnið. Einnig veitir góður 

félagahópur manni yfirleitt alltaf góða líðan. Að hafa góða innri stjórn segir líka mikið til 

um það hvernig einstaklingur lætur ákveðna þætti hafa áhrif á sig. Sumu höfum við samt 

ekki stjórn á og því þurfa börn að skilja að það sé ekki þeim að kenna ef þau eru beitt 

andlegu ofbeldi eða verða fyrir öðru mótlæti (Benard, 2004). 
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3 Sjálfsmyndin  

Sjálfsmyndin (self-concept) þróast frá fæðingu og út alla ævina (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007). Eftir því sem við eldumst höfum við betri mynd af því hver við 

erum og hver við viljum vera. Sjálfsmyndin tekur miklum breytingum á vissum 

tímapunktum í lífinu og fer það mikið eftir árangri okkar og mistökum hverju sinni hvernig 

hún þróast. Sjálfsmyndin er einnig breytileg eftir aðstæðum og er talið að fullorðið fólk 

hafi margar ólíkar sjálfsmyndir. Oftar en ekki erum við að leika mismunandi hlutverk eftir 

því hvað við erum að gera, til dæmis hvort við erum að sinna foreldrahlutverkinu, erum í 

vinnunni, skóla, með vinum og svo framvegis (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

Sjálfsmyndin er það heildarmat sem við höfum á okkur sjálfum (Þuríður J. 

Kristjánsdóttir, 1991). Hún segir til um það hvernig við lítum á okkur sjálf og hvernig við 

metum verðleika okkar, ásamt því að hafa áhrif á gjörðir okkar og viðhorf (Þuríður J. 

Kristjánsdóttir, 1991). Hún er mikilvægur hluti af persónuleika okkar og verður fyrir 

áhrifum af umhverfi okkar og þeim sem í kringum okkar eru (Guindon, 2009). Það fer 

mikið eftir því hvort að sjálfsmynd okkar sé góð eða slæm þegar það kemur að því að 

framkvæma og takast á við verkefni. Annars vegar segir góð sjálfsmynd til um að meiri 

líkur eru á því að það gangi betur í lífinu, námsárangur er oftast betri, við náum frekar 

markmiðum sem við stefnum að og andleg líðan er almennt betri. Góð sjálfsmynd bendir 

einnig til þess að við séum ánægð í eigin skinni og látum álit annarra ekki á okkur fá og 

erum opnari fyrir gagnrýni (Guindon, 2009).  

Fjölskyldan skiptir miklu máli í þróun sjálfsmyndar barna. Börn sem upplifa gott 

fjölskyldulíf og fá jákvætt uppeldi, sem einkennist af mikilli umhyggju og öryggi, eru oftar 

talin vera með betri sjálfsmynd heldur en önnur börn (Landlæknir, 2012). Þessi börn eiga 

auðveldara með að tjá tilfinningar sínar og hafa yfirhöfuð jákvæðara viðhorf til lífsins, líta 

ekki á heiminn sem erfiðan og eiga auðveldara með að leysa úr erfiðleikum. Mikilvægt er 

að koma fram við börnin á góðan hátt. Gott er að hrósa þeim fyrir góða hegðun fremur en 

að ávíta þegar eitthvað fer úrskeiðis, það stuðlar að betri sjálfsmynd og þeim líður eins og 

þau séu einhvers virði (Landlæknir, 2012). 

Eins og áður sagði er fjölskyldan stór þáttur í jákvæðum þroska barna, en hún getur 

líka haft slæm áhrif á þróun sjálfsmyndar þeirra, bæði beint og óbeint (Geir Gunnlaugsson 

o.fl, 2011). Skilnaður getur til dæmis óbeint haft mikil áhrif á börn og þá sér í lagi ef að 

barnið verður vitni af tíðum deilum á milli foreldranna. Ef barnið verður vitni að ofbeldi í 

parasambandi ( intimate partner violence) getur það haft veruleg áhrif á andlega líðan þess 

og það getur jafnvel farið að kenna sjálfu sér um sem hefur áhrif á sjálfsmynd þess. Líðan 
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foreldra skiptir miklu máli í augum barnsins, ef foreldrinu líður illa og er ekki í andlegu 

ástandi til þess að sinna barninu, getur það komið niður á uppeldinu og barninu liðið illa 

(Geir Gunnlaugsson o.fl , 2011). 

Léleg sjálfsmynd er meðal annars tengd við áfengis-og vímuefnanotkun, þunglyndi, 

félagsfælni, ofbeldi, sjálfsvíg og ótímabæra þungun (Guindon, 2009). Þessir áhættuþættir 

eru þó ekki algildir og því ekki hægt að alhæfa á alla sem hafa lélega sjálfsmynd. 

Einstaklingur með lága sjálfsmynd er samt sem áður líklegri til þess að taka meira inn á sig 

hluti sem beinast að honum og verið viðkvæmari fyrir gagnrýni. Hann passar meira upp á 

ímynd sína til að skaða ekki sjálfsmyndina frekar og getur verið feiminn og vandræðalegur 

meðal fólks (Guindon, 2009).  

Rannsókn sem Harter og félagar (1998) gerðu gekk út á það að skoða hvernig 

unglingar litu á sjálfsmynd sína í mismunandi hópum. Þessir hópar voru foreldrar, kennarar 

og bæði karl- og kvenkyns skólafélagar. Það kom í ljós að unglingarnir mátu sjálfsmynd 

sína á mismunandi hátt eftir því hverjum þau voru með og það staðfestu fleiri rannsóknir 

líka. Einnig kom fram að það getur skipt miklu máli hvernig unglingarnir meta sjálfa sig í 

þessum hópum, því það álit mótar það heildarmat sem þau hafa á sér (Harter, Waters og 

Whitesell, 1998) og sú sjálfsmynd sem við höfum getur haft áhrif á þá stefnu sem við 

tökum í lífinu. 

Í þessum kafla munu koma nánari skilgreiningar á þeim hugtökum sem tengjast 

sjálfsmyndinni, eins og sjálfsvirðing, sjálfsálit og fleira. Fjallað verður um hvernig 

sjálfsmyndin mótast frá bernsku og helstu áhrifaþætti í mótun hennar ásamt því að koma 

inn á kenningar Sigmund Freud, Erik Erikson og John Bowlby. Einnig verður komið inn á 

samband barns og foreldra ásamt mikilvægi góðra geðtengsla. 

3.1 Skilgreiningar á hugtökum 

Sjálfsmyndin er hugtakið sem nær yfir alla þá mynd sem við höfum af okkur sjálfum og 

ræddi ég það annars vegar hér að ofan. Ég ætla hins vegar að koma aðeins inn á þau hugtök 

sem tengjast sjálfsmyndinni og skilgreina þau stuttlega. 

Sjálfsvirðing (self-worth) kemur fram í þeim lífsreglum sem við setjum okkur í okkar 

daglega lífi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Hún birtist í þeirri mynd sem við höfum af 

sjálfum okkur og hverjir verðleikar okkar eru og hvert við stefnum. Sjálfsvirðing er einnig 

undirstaða þess að við getum fylgt okkar eigin sannfæringu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). Hún segir einnig til um það hvort okkur líki vel eða illa við þá manneskju sem við 

erum (Harter, Waters og Whitesell, 1998). Góð sjálfsvirðing endurspeglast í því að við 

erum hamingjusöm og ánægð í eign skinni og sátt með það hver við erum (Harter o.fl., 

1998). 
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Sjálfsálit (self-esteem) er stór partur af heildar sjálfsmyndinni sem einstaklingur hefur 

á sjálfum sér (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Sjálfsálit er það heildarmat sem 

einstaklingur hefur á sér og hvort hann sé ánægður í eigin skinni eða ekki. Ef einstaklingur 

ber virðingu fyrir sjálfum sér og er sáttur með sig býr hann yfir góðu sjálfsáliti. 

Einstaklingur með gott sjálfsálit bregst heldur ekki illa við því að gera mistök og veit að 

það er eðlilegt að geta ekki gert allt sjálfur. Sá sem hefur ekki gott sjálfsálit bregst illa við 

sömu aðstæðum og kennir sjálfum sér um (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Sjálfstraust (Self confidence) er eins og sjálfsálit, stór partur af sjálfsmyndinni (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Sjálfstraust er það traust og sú trú sem einstaklingur hefur á 

sjálfum sér. Að hafa trú á því að geta klárað verkefni og stefna að þeim markmiðum sem 

maður setur sér (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007)  

Trú á eigin getu (self efficacy) er nokkuð skylt sjálfstraustinu, en það er sú trú sem við 

höfum á okkur sjálfum til þess að takast á við verkefni og ná markmiðum okkar (Bandura, 

1981). Trú á eigin getu tengist heildar sjálfsmynd okkar og segir til um það hversu mikið 

við leggjum á okkur. Einstaklingur sem hefur mikla trú á eigin getu leggur til dæmis harðar 

að sér heldur en sá sem hefur litla trú á eigin getu og á einnig auðveldara með að takast á 

við hindranir sem á vegi hans verða. Það getur farið eftir aðstæðum hvort við teljum okkur 

getað tekist á við ákveðin verkefni. Til dæmis getur einstaklingur haft mikla trú á eigin 

getu í einu verkefni en litla í öðru. Einnig hefur það áhrif á andlega líðan hvort við teljum 

okkur vera fær um að framkvæma vissa hluti, ef okkur tekst það sem við ætlum okkur 

hefur það jákvæð áhrif á sjálfsmyndina og öfugt. Til að mynda hafa börn yfirleitt mikla trú 

á eigin getu þar sem sjálfsmynd þeirra er yfirleitt há og þau halda að þau geti framkvæmt 

meira heldur en þau í raun og veru geta (Bandura, 1981). 

Öll þessi hugtök skýra nánar hvað felst í yfirhugtakinu sjálfsmynd. Eins og hefur verið 

sagt er sjálfsmyndin mikilvægur hluti af persónuleika okkar og margt sem hefur áhrif á 

hana.  

3.2 Sigmund Freud – Það, sjálf og yfirsjálf 

Freud taldi persónuleikann skiptast í þrjú kerfi, sem væru það, sjálf, og yfirsjálf (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Þaðið taldi hann vera meðfætt og ómeðvitað. Það er 

stjórnstöð allra hvata, eins og hungurs, ástúðar, árásahneigðar, kynhvatar og þess háttar. 

Þaðið stjórnast af vellíðunarlögmálinu sem krefst þess að hvatirnar fái útrás óháð umhverfi 

og aðstæðum. Ef hvötunum er sinnt leiðir það til vellíðunar en ef ekki leiðir það til 

vansældar og orkan hleðst upp. Þroski felst í því að beita þessari orku á jákvæðan hátt 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). 

Sjálfið byrjar ekki að þroskast fyrr en um 8 mánaða aldur og er meðvitað, það er að 

segja barnið notast við meðvitaðar ákvarðanir til þess að reyna að stjórna hvötum sínum 
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(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Það helst í hendur við skilning barnsins á 

umhverfinu og tengir það við raunveruleikann. Sjálfið hjálpar þaðinu að finna leiðir til þess 

að fullnægja hvötunum og tengist þá raunveruleikalögmálinu. Raunveruleikalögmálið er 

ólíkt vellíðunarlögmálinu á þann hátt að það leitast eftir að fullnægja hvötum þannig að 

það henti miðað við takmarkanir umhverfisins. Sjálfið hjálpar því þaðinu að sinna 

hvötunum á sem mest viðeigandi hátt (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Hvatir barns 

eru stöðugar, en eftir því sem það eldist og sjálfið þróast fer það að læra að hemja hvatirnar 

og læra inn á siðareglur samfélagsins (Berk, 2007). Til dæmis hættir barn að gráta þegar 

það sér umönnunaraðila gera mat kláran fyrir sig. Þessu er stjórnað af sjálfinu (Berk, 

2007). 

Yfirsjálfið þroskast síðast, eða eftir fimm ára aldurinn og er bæði meðvitað og 

ómeðvitað (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Í yfirsjálfinu er grunnurinn að 

siðferðiskenndinni lagður og hefur yfirhöndina við að velja hvað er rétt og rangt þegar 

kemur að þaðinu. Yfirsjálfið vinnur eins og siðferðisvörður eða sáttasemjari, þegar kemur 

að hvötum þaðsins (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Samviskan þróast í gegnum 

samskipti við foreldra sem krefjast þess að barnið hagi sér í samræmi við siði og reglur 

samfélagsins (Berk, 2007). Ákveðin togstreita myndast á milli þessara þriggja kerfa og þarf 

sjálfið sífellt að velja hvort það eigi að fylgja þaðinu eða yfirsjálfinu í því að stjórna og 

sinna hvötum þaðsins (Berk, 2007).  

3.3 Kenning Erikson um æviferlið 

Erikson er einn af þekktustu sálfræðingum nútímans (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). 

Hann leit á sjálfsmyndina sem eitt af lykilatriðum í þróun persónuleikaþroska barna og 

unglinga (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007) og taldi að æviferli hvers og eins þróaðist í 

átta stigum, frá fæðingu til dauða (Capps, 2002). Hver og einn þarf að takast á við 

viðfangsefni sem varða mótun persónuleikans og ef vel gengur á einu stigi þá aukast 

líkurnar á því að vel gangi á stigum sem á eftir koma. Sömuleiðis ef illa gengur á einu stigi 

þá er viðkomandi viðkvæmari fyrir mistökum sem geta orðið á næstu stigum (Capps, 

2002). Þar sem það á meira við í þessu verkefni mun ég einungis fjalla um fyrstu fimm 

stigin, frá fæðingu fram á unglingsár. 

Fyrsta æviskeiðið er eitt það mikilvægasta samkvæmt Erikson, en það gengur að mestu 

leyti út á traust eða vantraust og stendur frá fæðingu til eins árs aldurs (Sigurjón Björnsson, 

1986). Barnið er ósjálfbjarga og hefur ekki tilfinningu fyrir því hvort að heimurinn sé 

góður eða slæmur. Samband á milli barnsins og umönnunaraðila gegnir stóru hlutverki og 

fer það eftir því hvernig umönnun barnið fær hvort það læri traust eða vantraust. Barnið 

lærir að þrátt fyrir að umönnunaraðili hverfi úr augsýn í smá stund kemur hann alltaf aftur 

til þess að sinna því (Sigurjón Björnsson, 1986). Ef barninu er sinnt þegar það þarf á því að 

halda og því veitt umhyggja og hlýja líður því vel og byggir upp traust á þá sem eru í 
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kringum það og treystir því að heimurinn sé góður og traustvekjandi (Berk, 2007). Ef þetta 

tímabil fer ekki vel, til dæmis ef að foreldri eða umönnunaraðili hefur ekki sinnt barninu 

nógu vel og ekki er hægt að treysta á umönnun þess þegar barnið þarfnast þess, öðlast 

barnið vantraust. Það getur haft áhrif á að barnið geti treyst á góðmennsku annarra í 

framtíðinni, það dregur sig í hlé frá fólki og á erfiðara með að stefna að markmiðum sínum 

(Berk, 2007). Ef fyrsta stigið gengur vel og barnið öðlast traust þá er líklegra á að næsta 

stig gangi einnig vel. 

Frá 18 mánaða til þriggja ára aldurs er stig númer tvö (Sigurjón Björnsson, 1986). 

Samkvæmt Erikson reynir barnið að öðlast meira sjálfstæði á þessu tímabili. Hér er þó ekki 

verið að meina að barnið verði ekki háð neinum öðrum, þrátt fyrir að barnið berjist fyrir 

því að fá að gera allt sjálft. Það berst fyrir sjálfstæði sínu og vill vera það sem það vill sjálft 

vera. Barnið byrjar að uppgötva að það er sín eigin persóna og ólíkt öðrum í kringum sig. 

Barnið finnur fyrir stolti af sjálfu sér, sjálfsöryggi og vilja til að vera sjálfstæð persóna og 

er það mikilvægur þáttur í mótun sjálfsmyndarinnar (Sigurjón Björnsson, 1986). Barnið 

velur sjálft hvaða dót það ætlar að leika með og hefur skoðun á því hverju það vill klæðast, 

hvað það vill borða og svo framvegis (Berk, 2007). Barnið uppgötvar að það hefur 

sjálfstæðan vilja og getur gert hluti sjálft eins og til dæmis að klæða sig í föt og skó. 

Foreldrar eiga að vera hvetjandi og bjóða fram hjálp fremur en að vera gagnrýnin eða 

skamma barnið þegar því mistekst. Mikilvægt er að sýna þolinmæði gagnvart barninu og 

hvetja það áfram, það á að byggja upp góða sjálfsmynd en ekki brjóta hana niður (Berk, 

2007). Ef vel tekst til á þessu stigi verður barnið öruggt og öðlast meiri trú á eigin getu. Ef 

illa gengur getur barninu liðið sem það sé einskis virði, verið fullt af efasemdum um eigin 

getu, sjálfsmyndin minnkað og það getur orðið undirgefið (Batra, 2013). 

Þegar barnið er á aldrinum þriggja til fimm ára reynir á frumkvæði þess til þess að 

kanna heiminn í kringum sig (Batra, 2013). Til þess að hafa frumkvæði þarf barnið að hafa 

öðlast traust og sjálfstæði frá hinum tveimur tímabilunum. Forvitni leiðir barnið áfram í 

athöfnum sínum og það er að kanna hvernig hlutir í kringum það virka. Barnið spyr margra 

spurninga og notar það sem aðferð til þess að læra (Batra,2013). Ef barni er neitað um svör 

við spurningum sínum er verið að draga úr vilja barns til þess að læra (Froz og Tiwari, 

2015). 

Á þessu tímabili er barnið mjög virkt í gegnum leik og notar leikinn til þess að eiga 

samskipti við foreldra, kennara, skólafélaga og þá sem eru í kringum það (Batra, 2013). 

Barnið uppgötvar muninn á milli alvöru- og þykjustuheims og leikur sér í hlutverkaleik 

(roleplay) og á frumkvæði að leikjum við félaga sína (Batra, 2013). Barnið er viljugt til 

þess að takast á við ný verkefni og kanna getu sína með hjálp fullorðinna (Berk, 2007). Það 

lærir hluti um sjálft sig og aðra og fær undir góðum kringumstæðum að prufa sig áfram án 

allrar gagnrýni, boða og banna (Berk, 2007). Einnig er eðlilegt að forvitni um kynferði fari 
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að vakna á þessum aldri og að barnið fari að kanna muninn á milli kynjanna sem verður 

svo hluti af kynbundinni sjálfsmynd þess á fullorðinsárunum (Sigurjón Björnsson,1986). 

Ef að foreldrar á einhvern hátt draga úr þessari forvitni barnsins, til dæmis með miklum 

bönnum og refsingum, getur það dregið út frumkvæði þess til athafna sem getur leitt af sér 

lítið sjálfstraust og lélega sjálfsmynd (Sigurjón Björnsson,1986). Foreldrum finnst þetta 

tímabil oft erfitt þar sem barnið eru mjög virkt (Batra, 2013). Þeir reyna að skipta sér af því 

sem barnið gerir og jafnvel refsa því fyrir óæskilega hegðun eða hafa of margar reglur svo 

að barnið nær ekki að þróa frumkvæði sitt nógu mikið. Ef barnið finnur fyrir of mikilli sekt 

eða skömm þá getur það hægt á þroska þess til þess að eiga samskipti við aðra og dregið úr 

sköpunargleði þess (Batra, 2013). 

Á aldrinum sex til tólf ára lærir barnið dugnað eða minnimáttarkennd (Berk, 2007). 

Vitsmunir barnsins þroskast mikið, raunsæi eykst og það lærir heiðarleika ásamt því að 

finna þörf fyrir tilgangi. Samkvæmt Erikson lærir barnið raunhæf markmið á þessu tímabili 

ef vel hefur gengið á hinum aldursskeiðunum. Það lærir að það þurfi að vinna fyrir 

hlutunum og öðlast vilja til þess að ná markmiðum. Barnið kemst að því hvar hæfileikar 

þess liggja og mikilvægi þess að vinna fyrir hlutum til þess að sjá fyrir sér og sínum í 

framtíðinni ásamt því að það lærir um ábyrgð og skuldbindingu (Berk, 2007). Hér er barnið 

byrjað að læra í skólanum og kennarar farnir að  leika stórt hlutverk í lífi þess (Batra.2013). 

Félagahópurinn er einnig farinn að hafa mikil áhrif á sjálfsmynd barnsins og því fer að 

finnast það þurfa samþykki frá honum og fer að láta undan samfélagslegum þrýstingi 

(Sigurjón Björnsson,1986). Ef barn er hvatt áfram og því hrósað fyrir frumkvæði sitt byrjar 

það að hafa trú á því að það geti náð markmiðum sínum og reynir að framkvæma þau. Ef 

barnið er ekki hvatt áfram þá fer það að efast um sína eigin getu og getur þróað með sér 

minnimáttarkennd (Sigurjón Björnsson,1986). 

Í fimmta og síðasta æviskeiðinu sem hér verður fjallað um er barnið að þróa sína 

persónulegu sjálfsmynd (Sigurjón Björnsson,1986). Barnið er hér á aldrinum 12-18 ára og 

er farið að taka ákvarðanir sem varða framtíð sína og þarf því að skoða vel kosti sína og 

galla. Á þessu tímabili mótast sjálfsmyndin að miklu leyti í samskiptum við aðra og skiptir 

félagahópurinn miklu máli á þessum tíma (Sigurjón Björnsson, 1986). Hér er barnið að 

taka miklum breytingum, að fara frá barni yfir í ungling (Berk, 2007). Barnið er að verða 

mun meira sjálfstætt og því gert að horfa til framtíðar. Barnið fer að sjá hver það er og 

hvað það vill vera í framtíðinni. Miklar breytingar eiga sér stað, barnið fer í gegnum 

kynþroskann og sjálfsmyndin getur minnkað um tíma á meðan mestu breytingarnar eiga 

sér stað. Erikson taldi einstaklinginn hafa góða sjálfsmynd þegar honum líður vel bæði 

andlega og líkamlega í eigin skinni, gengi vel félagslega og vissi hvert hann stefndi í lífinu 

(Berk, 2007). Velgengni á öllum hinum aldursskeiðunum hjálpar til við að þróa nýja 

jákvæða sjálfsmynd, en ef velgengni hefur ekki verið náð getur ungi einstaklingurinn stigið 

óöruggur inn í fullorðinsárin (Berk, 2007). 
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Af þessum fimm stigum taldi Erikson fyrsta og fimmta vera mikilvægust (Capps. 

2002). Fyrsta stigið taldi hann mikilvægt vegna þess að barnið er að finna fyrir því að það 

hafi tilgang í lífinu. Fimmta stigið taldi hann vera mikilvægt því það er tíminn þar sem að 

barnið er orðið að ungling og er að móta nýja og betri sjálfsmynd og finna út hvernig 

einstaklingur það er og vill verða. Bæði þessi stig skipta miklu máli hvað varðar það að 

einstaklingur þrói með sér sterka og góða sjálfsmynd og fari út í lífið sem öruggur 

einstaklingur (Capps, 2002). 

3.4 Tengslakenning John Bowbly 

Tengslamyndun er ákveðið samband sem við myndum við þá sem eru næst okkur, sem 

hvetur okkur til þess að leita til þeirra þegar við þörfnumst þess (Berk,2007). Þegar 

ákveðin geðtengsl hafa myndast á milli barns og umönnunaraðila treystir barnið á að því sé 

haldið öruggu og því sé sinnt. Barnið myndar yfirleitt mestu tengslin við þann aðila sem 

veitir því mestu umönnunina (Berk, 2007). 

John Bowlby var breskur barnageðlæknir og sálfræðingur og er hvað mest þekktur 

fyrir kenningu sína um tengslamyndun barns og umönnunaraðila (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007). Bowlby taldi að barn kæmi ekki í heiminn sem óskrifað blað 

heldur byggi það yfir nokkrum meðfæddum hegðunarmynstrum sem virkjuðust við 

ákveðin áreiti og hjálpuðu barninu að mynda geðtengsl. Þessi hegðunarmynstur eru meðal 

annars grátur, hlátur og seinna meir bros og hjal (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). 

Bowlby var ekki á sömu skoðun og Freud með að tengsl milli umönnunaraðila og 

barns byrjaði í gegnum fæðugjöf sem svalaði hvöt sjálfsins (Bretherton, 1997). Bowlby 

taldi að tengslin væru frekar félagsleg, þau mynduðust eftir því sem umönnunaraðili, þá 

oftast móðirin, svaraði merkjum og þörfum barnsins. Meðfædd hegðunarmynstur hjá 

börnum tryggja það að umönnunaraðili sinni bæði andlegum og líkamlegum þörfum þeirra. 

Bowlby taldi að ef barn fengi alltaf þá umönnun sem það þyrfti og ef það gæti treyst á 

móður eða annan umönnunaraðila sem örugga höfn, þá myndi það takmarka stress og ýta 

undir sjálfstæði barnsins (Bretherton, 1997). Einnig taldi hann að umönnunin sem barn 

fengi á fyrstu árum ævi sinnar segði mikið til um framtíð þess og andlega heilsu á 

fullorðinsárum. (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Góð umönnun, umhyggja og ást í 

æsku leiddi af sér góða andlega heilsu á meðan að slæm umönnun eða vanræksla að hálfu 

móðurinnar væri merki um andlega heilsubresti í framtíðinni (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007). 

Bowlby taldi að geðtengsl þróuðust í fjórum stigum og fjallar sú kenning hans um þörf 

einstaklingsins á öryggi og vernd frá umönnunaraðila. Bowlby nefnir oftast móðurina í 

kenningu sinni, en í þessu tilviki mun ég notast við orðið umönnunaraðili. 
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Fyrsta stigið heitir forgeðtengsl og er frá fæðingu til um það bil sex vikna aldurs (Berk, 

2007). Þetta stig einkennist af meðfæddum hegðunarmynstrum sem barnið notar til þess að 

ná athygli umönnunaraðila áður en geðtengsl hafa myndast (Berk, 2007). Bowlby sagði 

barnið ekki gera mikinn greinarmun á sínum nánustu og ókunnugum, en í dag er talið að 

barnið taki til dæmis rödd móður sinnar fram yfir annarra og myndi tengsl við foreldra 

mun fyrr heldur en Erikson vildi meina (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). 

Annað stigið kallaði Bowlby geðtengsl í mótun en það er talið vera frá sex vikna til um 

það bil átta mánaða (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Barnið er byrjað að bregðast 

öðruvísi við umönnunaraðila heldur en öðrum. Fræðimenn telja ástæðuna fyrir því vera að 

umönnunaraðili er mest í kringum barnið og á því auðveldara með að framkalla til dæmis 

bros hjá barninu (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Barnið er farið að gera sér grein 

fyrir því að það sem það gerir framkvæmir viðbrögð frá öðrum og það er byrjað að mynda 

ákveðið traust til þeirra sem annast það en getur samt unað sér þrátt fyrir að 

umönnunaraðili hverfur úr augnsýn (Berk, 2007). 

Þriðja stigið er skeið skýrra geðtengsla og á því stigi er barnið um það bil átta mánaða 

til tveggja ára (Berk, 2007). Hér eru geðtengsl orðin skýr og barnið getur farið að sýna 

aðskilnaðarkvíða. Þegar umönnunaraðili, sem það er vant að hugsi um sig, fer verður það 

leitt. Aðskilnaðarkvíði kemur ekki upp hjá öllum börnum, heldur fer það eftir skapgerð 

barnsins og aðstæðum (Berk, 2007). Hræðsla við ókunnuga gerir einnig vart við sig á 

þessum tíma, en ef barnið myndar nógu traust geðtengsl við sína nánustu getur dregið úr 

bæði hræðslu við ókunnuga og aðskilnaðarkvíða (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). 

Fjórða stig er kallað myndun gagnkvæms sambands og er frá tveggja ára og út lífið 

(Berk, 2007). Barnið er farið að skilja betur afhverju umönnunaraðili kemur og fer. Hægt 

er að útskýra fyrir barninu ástæðuna og það skilur og veit að umönnunaraðilinn kemur 

aftur. Barnið notar reynslu sína úr öllum hinum stigunum og myndar ákveðið innra módel. 

Þetta innra módel hefur seinna meir áhrif á þau sambönd sem það mun mynda í framtíðinni 

(Berk, 2007). Barnið lærir að það getur ekki alltaf fengið öllum þörfum sínum fullnægt og 

gerir sér grein fyrir því að fólk í kringum það á sér líf sem er óháð þeirra eigin (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Barnið á ennþá erfitt með að setja sig í spor annarra en það 

getur þó gert áætlanir og samninga með umönnunaraðilanum og markar það upphafið á 

nýju skeiði í lífi barnsins (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). 

3.5 Þróun sjálfsmyndarinnar frá æsku 

Sjálfsmynd okkar breytist í gegnum allt lífið (Robins og Trzesniewski, 2005). Þessar 

breytingar á sjálfsmyndinni fara að miklu leyti eftir þroska og félagslegu umhverfi 

einstaklings hverju sinni (Robins og Trzesniewski, 2005).  
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Þegar ung börn eru beðin um að lýsa sjálfum sér benda þau yfirleitt á ytri eiginleika og 

hegðunarmynstur (Berk, 2007). Þau segja hvað þau heita, segja hvernig háralit þau hafa, 

hvernig fötum þau eru í og segja jafnvel frá því hvað þau eru að leika sér með. Þegar þau 

verða eldri bætast við lýsingar á tilfinningum, eins og „ég er ánægð“ eða „mér finnst þetta 

skemmtilegt“. Þetta bendir til þess að þau eru farin að skilja betur sín eigin 

persónueinkenni (Berk, 2007). Hegðun barns fellur yfirleitt að þeirri sjálfsmynd sem það 

hefur (Þuríður J. Kristjánsdóttir, 1991). Til dæmis getur barn sem heldur að engum líki við 

sig farið að haga sér í samræmi við það, þannig að tilfinningin um að engum líki við það 

eykst. Enginn túlkar viðbrögð annarra á sama hátt og getur því einstaklingur túlkað 

ákveðin viðbrögð á slæman hátt meðan að þau hafa ekki áhrif á annan. Sjálfsmyndin segir 

því mikið til um það hvernig við túlkum reynslu okkar á umhverfinu og þeim sem í 

kringum okkur eru (Þuríður J. Kristjánsdóttir, 1991). 

Flestar rannsóknir sýna að börn fæðast ekki með mótaða sjálfsmynd (Þuríður J. 

Kristjánsdóttir, 1991). Hún er eitthvað sem lærist, en einstaklingar fæðast vissulega með 

ákveðnar forsendur sem að hafa áhrif á það hvernig hún þróast. Allt í umhverfinu hefur 

áhrif á þróun sjálfsmyndarinnar og helstu áhrifavaldar eru meðal annars foreldrar, systkini, 

kennarar í skólanum og önnur börn (Þuríður J. Kristjánsdóttir, 1991). 

Í æsku er talið að börn hafi yfir höfuð háa sjálfsmynd sem svo lækkar eftir því sem þau 

eldast (Robins og Trzesniewski,2005). Þau hafa þessa háu sjálfsmynd vegna óraunhæfrar 

myndar af sjálfum sér og þeirri hugmynd um að heimurinn snúist í kringum þau. Þegar þau 

verða eldri byggja þau upp sjálfsmynd sína eftir því hvernig aðrir bregðast við þeim, ásamt 

því að þau byrja að bera sig saman við aðra. Mikil breyting verður þegar börnin fara frá 

leikskóla og upp í grunnskóla því að þá fara þau að fá neikvæðari viðbrögð frá öðrum 

heldur en áður, til dæmis frá kennurum, félögum og foreldrum (Robins og Trzesniewski, 

2005). Börnin spegla sig í öðrum og er það mikilvægur þáttur í mótun sjálfsmyndarinnar 

(Felker, 1974).  

Það eru þrír þættir sem eru nauðsynlegir sjálfsmyndinni og það er að tilheyra, hafa 

tilgang og vera einhvers virði (Felker, 1974). Það að finnast maður tilheyra einhverjum er 

nauðsynlegt til þess að móta jákvæða og góða sjálfsmynd og grundvöllur þess að finna 

fyrir öryggi (Þuríður J. Kristjánsdóttir, 1991). Ungbörn þurfa stöðuga umönnun til þess að 

lifa og umönnun leiðir oftast að geðtengslum við umönnunaraðilann (Felker, 1974). Það 

vilja allir tilheyra einhverjum, það er hluti að mannseðli okkar, við viljum vera hluti af 

hópi þar sem við erum samþykkt eins og  við erum. Við viljum líka finna að við erum 

einhvers virði og höfum tilgang, en þessar tilfinningar öðlumst við með reynslu okkar. 

Allir hafa ólíka reynslu, en sú reynsla sem við höfum á okkar upplifunum hefur mikið að 

segja um það hvernig sjálfsmynd okkar mótast (Felker, 1974). Það skilur eftir sig ummerki 

í sjálfsmynd barnsins ef það fær sífellt skammir fyrir mistökin sem það gerir, í stað þess að 
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það sé útskýrt og leiðbeint á uppbyggilegan hátt (Þuríður J. Kristjánsdóttir, 1991). Þegar 

börn eru komin með þá tilfinningu að tilheyra og vera einhvers virði þá fara þau að hafa 

meiri trú á eigin getu og eru ekki hrædd við það að takast á við verkefni, þótt þau geri sér 

grein fyrir því að þeim gæti mistekist (Þuríður J. Kristjánsdóttir, 1991).  

Á unglingsárunum á sjálfsmyndin það yfirleitt til að versna að einhverju leyti (Robins 

og Trzesniewski, 2005). Rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna fram á að það tengist beint 

inn á kynþroskann og þær breytingar sem eiga sér stað í líkamanum á þeim tíma. Líkaminn 

er að breytast mikið hjá báðum kynjum, aukinn þroski á sér stað og meiri kröfur eru gerðar 

til þeirra heldur en þegar þau voru börn. Sjálfsmyndin fær að kenna á öllum þessum 

breytingum og minnkar því töluvert á þessum tíma (Robins og Trzesniewski, 2005). 

Umhverfið hefur mikil áhrif á sjálfsmynd unglinga og þá sérstaklega foreldrar og 

félagahópurinn (Berk, 2007). Mestu áhrifin koma samt frá félagahópnum, þar sem 

unglingarnir eru að leita eftir samþykki hans og vilja passa inn í hópinn (Berk, 2007). 

Spegla-sjálf (looking glass self) er hugtak yfir það þegar einstaklingur myndar sér skoðun á 

sjálfum sér eftir því hvernig hann telur aðra sjá sig (Blakemore, Burnett og Sebastian, 

2008). Rannsóknir segja að ástæðan fyrir því að sjálfsmynd unglinga fari oft minnkandi á 

þessum tíma og að þeir taki meira inn á sig hvað öðrum finnst sé sú, að þeir eru að horfa 

meira í gegnum spegla-sjálfið heldur en áður. Þeir eru farnir að bera sig saman við aðra og 

vita að félagarnir gera það sama, sem gerir það að verkum að þeir verða oft á tíðum meira 

meðvitaðir um sjálfa sig. Þegar unglingur er mjög meðvitaður um sjálfan sig getur hann 

orðið óöruggur og fengið á tilfinninguna að allir séu að fylgjast með hegðun hans og 

gjörðum, þótt að svo sé ekki. Það er því ekki óeðlilegt að neikvæð reynsla í félagahópi hafi 

slæm áhrif á mótun sjálfsmyndar unglingsins þar sem það hefur bein áhrif á það hvernig 

hann horfir á sjálfan sig (Blakemore o.fl., 2008). 

Þegar einstaklingar stíga svo upp úr unglingsárunum styrkist sjálfsmynd þeirra og má 

tengja það við meira jafnvægi í þroska og tilfinningum sem einkennir þetta aldursskeið 

(Robins og Trzesniewski, 2005). Völd og staða þeirra í samfélaginu er oftast hærri en áður 

og á þessu tímabili nær það markmiðum sínum og meiri stjórn á aðstæðum. Sjálfsmyndin 

nær hámarki í kringum 60 ára aldurinn og fer svo aftur minnkandi eftir það. Eins og á 

unglingsárunum eru miklar breytingar sem eiga sér stað á þessu aldursskeiði, bæði 

líkamlegar og andlegar. Útlit fólks breytist, heilsa margra fer versnandi, fólk fer á eftirlaun 

og sumir verða jafnvel háðir öðrum (Robins og Trzesniewski, 2005). 

Ef skoðaður er munurinn á þróun sjálfsmyndarinnar á milli kynjanna má sjá að sama 

þróun á sér stað (Robins og Trzesniewski, 2005). Í bernsku eru bæði kynin með tiltölulega 

háa sjálfsmynd sem lækkar svo þegar kemur að unglingsárunum. Strákar virðast vera með 

hærri sjálfsmynd en stelpur á unglingsárunum, sem helst einnig hærri fram á fullorðinsár. 



25 

Þessi munur kynjanna minnkar svo þegar kemur fram á efri ár og hverfur jafnvel alveg 

(Robins og Trzesniewski, 2005). 

 

3.6 Samband barns og foreldra 

Fólk alls staðar í kringum okkur hefur áhrif á það hvernig við horfum á okkur sjálf (Felker, 

1974). Þeir hlutir sem við upplifum hafa áhrif á það hvort okkur líði sem við séum hæf eða 

óhæf, góð eða slæm. Þrátt fyrir að umhverfið hafi áhrif á sjálfsmyndina okkar þá getur 

sjálfsmyndin sjálf einnig haft áhrif á það hvernig við hegðum okkur og bregðumst við 

aðstæðum hverju sinni. Hún ræður því hvernig við ákveðum að túlka hlutina (Felker, 

1974).  

Margir deila um það hvort að foreldrar skipti öllu máli í þroska barna eða hvort að 

umhverfið eigi þátt í honum líka. Foreldrar bera mestu ábyrgðina á börnum sínum og því 

eru þau ósjálfrátt miklir áhrifavaldar barnanna (Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2013). Foreldrarnir bera ábyrgð á því að börnin þeirra búi við þannig aðstæður að þau nái 

að þroskast til fulls, bæði líkamlega og andlega. Þeir bera líka ábyrgð á því að leiðbeina 

börnunum sínum á rétta braut í lífinu og sjá til þess að þeim líði vel og séu hamingjusöm 

(Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Foreldrar eru yfirleitt þeir sem standa 

barninu næst og hafa gríðarleg áhrif á félagmótun barna og er heimilið sem barnið býr á 

einn mikilvægasti staður barnsins (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Margt getur haft 

áhrif á samband barns við foreldri eða umönnunaraðila. Þar má meðal annars nefna hvar í 

systkinaröðinni barnið er, aldur foreldra, fjárhags- og félagsstaða fjölskyldunnar, 

sambandsstaða foreldra, hvort að stjúpforeldrar eru í myndinni og margt fleira. Einnig 

getur barnið sjálft haft áhrif á samband sitt við foreldra sína. Rannsóknir hafa bent á að 

skapgerð barnsins, eins og feimni, virkni og fleira ásamt greind þess og útliti eru allt þættir 

sem virðast hafa einhver áhrif ásamt fötlun og öðrum röskunum (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007).  

Rannsóknir sýna að þau börn sem eiga í góðu sambandi við foreldra sína hafa betri 

sjálfsmynd og eru í minni hættu á að sýna árásarhneigð eða finna fyrir andlegri vanlíðan 

(Ang, Cai, Fung, Ooi og Wong, 2006). Örugg geðtengsl á milli foreldris og barns getur 

tryggt að barninu líði sem það sé einhvers virði og leggur grunninn að því að barnið eigi 

auðveldara með að mynda traust og góð sambönd við aðra í framtíðinni. Ef barnið upplifir 

ekki þessi góðu tengsl er meiri hætta á því að barnið eigi erfitt með að treysta öðrum sem 

getur leitt til þess að barnið sýni óstöðugleika í hegðun og líðan. Rannsóknir staðfesta það 

ennfremur að gott samband á milli foreldra og barns getur tryggt það að barnið fylgi frekar 

reglum og getur komið í veg fyrir að barnið leiðist út í áhættuhegðun (Ang o.fl., 2006). Ef 

samskipti milli barns og foreldris eru alltaf af slæmum toga þá verður sambandið þeirra á 

milli ósjálfrátt óvinalegt og skortur á hlýju og öryggi mun vera allsráðandi (Iwaniec, 2006). 
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Margir sem beita andlegu ofbeldi eru ekki að því til þess að skaða barnið og átta sig jafnvel 

ekki á því sjálfir að hlutirnir sem barnið fær að heyra geta haft mikil áhrif. Ástæðan fyrir 

því getur verið sú að foreldrið hafi óraunhæfar væntingar til barnsins og hugsi ekki um 

getu þess miðað við aldur og þroska (Iwaniec, 2006). 

Fyrstu tvö árin í lífi barns hafa foreldrar gríðarleg áhrif á myndun sjálfsmyndar þess og 

þá sérstaklega móðirin (Felker, 1974). Hvernig foreldri bregst við hegðun barna sinna og 

hvernig fyrirmynd það er fyrir barnið skiptir miklu máli þegar það kemur að því að barnið 

móti sitt eigið sjálf. Barnið lítur upp til foreldra sinna og tekur upp hegðun sem það sér hjá 

þeim, það sækist eftir því að fá hrós og vill líða eins og það sé einhvers virði (Felker, 

1974). 

Uppeldi með næmni (sensitive parenting) spáir fyrir um góð geðtengsl (Bakersman-

Kranenburg, Juffer og Van, 2014). Foreldrar sem nota þess háttar uppeldi eru næmir fyrir 

tilfinningum og þörfum barnsins og sinner því þegar þess þarf. Mary Ainsworth taldi að 

næmt uppeldi væri nauðsynlegt til þess að barn gæti upplifað örugg geðtengsl og liðið sem 

það væri öruggt. Einnig taldi hún mikilvægt að foreldri gæti viðurkennt andlega líðan og 

tilfinningalegar þarfir barnsins (Bakersman-Kranenburg o.fl., 2014). Að eyða góðum tíma 

með barninu og leggja sig fram í uppeldinu skilar sér þegar barnið er orðið fullorðið (Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013).  

Tilfinningalegt umhverfi fjölskyldunnar skiptir miklu máli þegar barn er að móta 

sjálfsmynd sína (Ajake o.fl., 2011). Þar sem ríkir annars vegar gott tilfinningalegt og 

andlegt umhverfi finnur barnið að það er elskað, það finnur samþykki foreldranna, 

hvatningu og hefur góð geðtengsl við báða foreldra. Þetta hefur þau áhrif að barnið finnur 

að það sé einhvers virði og er hluti af fjölskyldunni sem leiðir til þess að það öðlast góða 

sjálfsmynd. Börn hafa það í eðli sínu að elska foreldra sína sama hvað og því taka þau því 

sem foreldrarnir segja bókstaflega. Barn sem er beitt andlegu ofbeldi tekur því sem 

sjálfsögðum hlut og byrjar að trúa því sem foreldrið segir við það og fer að mynda sína 

sjálfsmynd eftir því. Barnið tekur því inn á sig að vera sífellt niðurlægt, bæði innan veggja 

heimilisins og meðal almennings, þannig það fer að draga úr því að taka áhættur sem gætu 

endað í mistökum, því það vill ekki upplifa þá tilfinningu að vera niðurlægt (Ajake o.fl., 

2011). 

Samband á milli barns og foreldra hefur einnig áhrif á myndun vinasambanda barnsins 

(Ang o.fl., 2006). Rannsóknir sýna að þau börn sem eiga í góðu og traustu sambandi við 

foreldra sína eiga auðveldara með að eignast vini og eiga jafnvel fleiri vini heldur en þau 

börn sem eiga ekki í traustu sambandi við foreldra sína. Það er skylda foreldra að hjálpa 

börnum sínum að öðlast góða félagshæfni til þess að þroskast og geta átt í góðum 

samskiptum við aðra. Þau börn sem ekki fá það tækifæri og eiga neikvæða reynslu af 

samskiptum sínum við foreldra sína eru yfirleitt með lága sjálfsmynd og eiga erfitt með að 
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yfirfæra ekki neikvæðu reynsluna yfir á önnur samskipti. Börn sem upplifa óörugg 

geðtengsl við foreldra geta liðið sem þeim sé hafnað og að enginn vilji þau og eiga það til 

að hafa lægri sjálfsvirðingu heldur en þau börn sem upplifa örugg geðtengsl (Ang o.fl., 

2006). Það er nær ómögulegt fyrir börn að mynda engin geðtengsl við foreldri eða 

umönnunaraðila (Bakersman-Kranenburg o.fl., 2014). Jafnvel börn sem eru beitt ofbeldi 

mynda einhver tengsl, en vegna ofbeldisins verða þessi geðtengsl óörugg. Ill meðferð á 

börnum er talin vera mikill áhættuþáttur í því að þróa óörugg geðtengsl við foreldra eða 

umönnunaraðila. Þessi óöruggu geðtengsl spá svo fyrir um þau tengsl sem barnið mun 

mynda við aðra í framtíðinni (Bakersman-Kranenburg o.fl., 2014). 

Börn sem upplifa örugg geðtengsl eru talin vera líklegri til þess að vera með betri 

tilfinningagreind, félagshæfni og yfirhöfuð betri andlegri líðan (Howe, 2011). Foreldrar 

sem veita börnum sínum þessi öruggu geðtengsl eru líklegri til þess að styðja vel við börn 

sín og hvetja þau áfram í því að prufa nýja hluti. Ef barn fær þá umönnun og hlýju sem það 

þarf, getur það dregið úr erfiðum tilfinningum og börnum finnst þau geti verið róleg og 

þeim líður sem þau séu örugg í höndum foreldranna. Þeir foreldrar sem leyfa barni sínu að 

vaxa og dafna sem sjálfstæður einstaklingur eru að leggja grunninn að góðri sjálfsmynd og 

tilfinningagreind þeirra. Börn sem upplifa það að einhver skilji tilfinningar þeirra eiga 

auðveldara með að skilja tilfinningar annarra og setja sig í þeirra spor (Howe, 2011). 

3.6.1 Uppeldishættir foreldra 

Nú þegar búið er að skoða áhrif geðtengsla og samband á milli forelda og barns og hversu 

mikil áhrif örugg geðtengsl geta haft á sjálfsmynd og andlegan þroska barna, er næsta skref 

að skoða uppeldishætti foreldra. Uppeldishættir foreldra skipta miklu máli hvað varðar 

sjálfsmynd barna og samskiptahæfni þeirra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Með góðum 

samskiptum á milli foreldris og barns í æsku er strax lagður grunnur fyrir góðan 

tilfinninga-og félagsþroska barnsins. Börn sem fá uppeldi sem einkennist af hlýju og 

hvatningu eru líklegri til þess að ala sín börn upp á svipaðan hátt og foreldrar þeirra gerðu 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Það er því vert að skoða uppeldishætti foreldra örlítið 

nánar og tengsl þeirra við andlegt ofbeldi. 

Ein þekktasta kenningin um uppeldishætti foreldra er frá Diana Baumrind (Bee, 2009). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar sem byggja á kenningu hennar, en hún skipti 

uppeldisháttum foreldra niður í þrjá flokka. Þeir voru skipandi (authoritarian) leiðandi 

(authoritative) og eftirlátir (permissive). Þessir flokkar eru nokkuð ólíkir og hver 

uppeldisháttur hefur mismunandi áhrif á börnin (Baumrind, 1971). Hér á eftir mun ég 

útskýra þessa flokka nánar ásamt því að skoða niðurstöður rannsóknar sem gerð var á 

tengslum uppeldishátta og líkum á ofbeldi. 

Leiðandi foreldrar krefjast þess að barnið sýni af sér þroskandi hegðun (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Þeir sýna barninu hlýju og hvatningu og taka vel á móti 
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hugmyndum barnsins. Þeir eru með skýr mörk og reglur sem eru útskýrðar fyrir barninu en 

þeir eru samt sem áður ekki of strangir (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Leiðandi foreldrar 

virða rétt barna sinna, halda að þeim aga en virða samt sem áður þörf barnsins til þess að 

þróa sjálfstæði sitt (Baumrind, 1971). Börn þessara foreldra hafa yfirleitt hærra sjálfsálit og 

meiri samskiptahæfni heldur en önnur börn (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Eftirlátir foreldrar eru ekki svo ólíkir leiðandi foreldrum með það að þeir sýna mikla 

hlýju. Ólíkt leiðandi foreldrum leyfa þeir töluverða sjálfstjórn og gefa barninu ekki skýr 

mörk ásamt því að vera eftirlátssemir (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Eftirlátir foreldrar 

hafa ekki miklar reglur fyrir börnin til að fara eftir og gera ekki miklar kröfur til þeirra 

(Baumrind, 1971). 

Foreldri sem notar skipandi uppeldishætti reynir að móta og stjórna hegðun barnsins 

svo að það henti þeirra reglum (Baumrind, 1971). Foreldrið lítur á sig sem æðra stjórnvald 

og metur hlýðni barnsins sem dyggð. Það sem foreldrið segir á að vera rétt og skoðanir 

barnsins eru ekki teknar til athugunar. Ætlast er til þess að það sem foreldrið segir sé gilt 

og gott og fara eigi eftir því. Þeir eru með fastar hugmyndir um hvernig uppeldi á að vera 

og er það oftast mótað af því uppeldi sem þeir fengu sjálfir. Einnig eiga þeir til að setja 

margar strangar reglur sem barnið fær ekki útskýringu á, þessum reglum þurfa börnin að 

hlýða annars bíða þeirra refsingar (Baumrind, 1971). Skipandi foreldrar nota yfirleitt ekki 

röksemdir og veita börnunum litla hlýju og hvatningu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Þessi uppeldisaðferð virðist þó hafa góð áhrif hjá sumum þjóðfélagshópum, til dæmis er 

þessi aðferð notuð af kínverskum foreldrum, en fyrir flesta er þessi aðferð talin hafa slæm 

áhrif (Rodriguez, 2010). Samkvæmt rannsóknum eru þau börn sem eiga skipandi foreldra 

líklegri til þess að vera árásargjörn, með lélega samskiptahæfni, ganga verr í námi og eru 

líklegri til þess að leiðast út í áhættuhegðun (Baumrind, 1994). 

Þrátt fyrir að ekki sé búið að rannsaka bein tengsl á milli uppeldishátta foreldra og 

illrar meðferðar á börnum þá er talið að vissir uppeldishættir auki líkur á ofbeldi gegn 

börnum (Rodriguez, 2010). Í rannsókn Christina Rodriguez kom í ljós að aðferðir við 

refsingar skipta einnig máli þegar skoða á tengslin við ofbeldi. Í rannsókn hennar var bæði 

notast við hugtökin refsingar í uppeldisskyni og ofbeldi sem hún taldi vera erfitt að greina 

á milli, þar sem að refsingar eru taldar eðlilegar hjá sumum en öðrum ekki. Skipandi 

foreldrar bregðast verr við hegðun barna sinna og nota oftar en ekki harðari refsingar til 

þess að reyna að stýra hegðun þeirra. Þá horfa foreldrarnir á það þannig, að þeir eru að láta 

barnið upplifa sársauka en ekki valda meiðslum. Allt að 94% amerískra foreldra 

viðurkenna að hafa einhvern tíma notað líkamlegar refsingar til þess að aga barnið sitt. 

Rodriguez vill meina að ef foreldri notast við harðar refsingar, andlegar eða líkamlegar, 

mun það á einhverjum tímapunkti þróast út í líkamlegt ofbeldi gegn barninu (Rodriguez, 

2010). Í rannsókninni kom einnig fram að þrátt fyrir að líkamlegt ofbeldi væri tengt 
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skipandi uppeldisháttum þá væri það meira tengt andlegu ofbeldi. Skipandi uppeldi byggir 

að mestu á andlegri yfirgengni, en getur samt sem áður þróast út í líkamlegt ofbeldi 

(Rodriguez, 2010). Þeir foreldrar sem eru skipandi og notast við refsingar, eiga það til að 

hundsa börnin og sinna ekki þörfum þeirra, sem tengja má við einkenni andlegs ofbeldis 

(Baumrind, 1994). Miðað við þetta má segja að uppeldi foreldra getur sagt mikið til um 

líkurnar á að barn sé beitt ofbeldi eða ekki. 

 

   



30 

4 Forvarnir 

Andlegt ofbeldi er, eins og áður hefur verið nefnt, erfitt að vinna með. Mismunandi 

skilgreiningar á hugtakinu og misjafn skilningur fólks á því hvað flokkast sem andlegt 

ofbeldi getur komið í veg fyrir að hægt sé að grípa inn í það. Fyrst og fremst er skýringin á 

því að ekki er auðvelt að komast yfir sannanir andlegs ofbeldis vegna þess að skaðinn er 

ekki sjáanlegur utan á barninu (Czaja, Hamarman og Pope, 2002). Þrátt fyrir að 

hegðunarmynstur barns geti breyst, þá þarf það ekki endilega að koma í ljós strax. Þetta 

getur reynst starfsmönnum barnaverndar erfitt og gerir það jafnvel að verkum að þeir geti 

ekki gripið inn í ofbeldið vegna skorts á sönnunum. Í rannsókn sem var gerð í 

Bandaríkjunum kom í ljós að flest öllum ríkjum landsins er ósamræmi í skilgreiningu á 

andlegu ofbeldi. Ástæða þess er sú hversu erfitt getur reynst að finna sjáanleg ummerki 

þess. Í rannsókninni kom annars vegar fram að þau ríki sem voru með háa tíðni líkamlegs 

ofbeldis voru yfirleitt með háa tíðni kynferðisofbeldis líka. Hins vegar kom í ljós að þessi 

ríki voru ekki með háa tíðni andlegs ofbeldis. Þetta má rekja til þess að skýrar 

skilgreiningar eru á líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi í lögum. Þau ríki sem höfðu skýrar 

skilgreiningar samkvæmt lögum á öllum tegundum ofbeldis, þar á meðal andlegu ofbeldi, 

voru með hærri tíðni þess heldur en önnur ríki vegna þess að auðveldara var fyrir 

starfsmenn barnaverndar að ganga á eftir þeim málum með hjálp laganna. Ósamræmi á 

lögum varðandi andlegt ofbeldi getur gert það að verkum að það fái ekki öll börn þá hjálp 

sem þau þurfa. Czaja og félagar töldu því, miðað við niðurstöður sínar, mikilvægt að 

samræma skilgreiningu og lög sem varða andlegt ofbeldi, svo hægt væri að vinna betur 

með það og grípa inn í það fyrr (Czaja, Hamarman og Pope, 2002). 

Í þessum kafla mun ég meðal annars fara yfir þau lög og reglugerðir sem kveða á um 

réttindi barna og velferð þeirra hér á landi. Það er bannað með lögum á Íslandi að beita 

barni hvers kyns ofbeldi og foreldrar og umönnunaraðilar eiga ávallt að hjálpa barni sínu 

að þroskast og dafna (Lög um samning sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

nr.19/2013). Í þeim tilfellum sem barn er beitt andlegu ofbeldi er nauðsynlegt að grípa inn í 

aðstæðurnar og veita barninu viðeigandi aðstoð og því þurfa allir að vera vakandi fyrir 

einkennum ofbeldisins. Fræðsla fyrir foreldra er yfirleitt notuð til þess að leiðbeina 

foreldrum og koma í veg fyrir áframhaldandi skaðandi hegðun í garð barnsins og mun ég 

fjalla um hvaða inngrip eru helst í boði. Í kaflanum verður einnig fjallað um 

Barnaverndarstofu, en undir henni vinna barnaverndarnefndir sem sjá um að athuga hvort 

barn búi við óviðunandi heimilisaðstæður þegar tilkynning berst og sjá um að ákveða hvað 

skuli gera í framhaldinu. 
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4.1  Lög og reglugerðir 

1. júní 2002 voru tekin upp ný barnaverndarlög á Íslandi (Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2013). Þessi lög eru talin eiga að tryggja hagsmuni barna og réttindi þeirra 

enn betur en þau lög sem áður voru. Reglulega eru lögin endurskoðuð og gerðar 

nauðsynlegar breytingar til þess að halda utan um velferð barna. Það má því segja að Ísland 

stendur vel hvað varðar lagaákvæði sem eiga að vernda börn (Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2013). Í lögum segir að öll börn eiga rétt á því að lifa lífinu til fulls, njóta 

verndar og upplifa umhyggju og virðingu þeirra sem eru í kringum þau (Lög um samning 

sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.19/2013). Í 18.grein samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins segir að aðildarríki skulu gera allt sem þau geta til þess að sú 

regla sé virt að foreldrar eða umönnunaraðilar beri sameiginlega ábyrgð á uppeldi barns og 

eiga að hjálpa því að þroskast og dafna (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins nr.19/2013). Einnig ber aðildarríkjum að gera viðeigandi ráðstafanir varðandi það 

að vernda barn frá allri illri meðferð, þar á meðal ofbeldi af öllu tagi (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr.19/2013).  

Ofbeldi gegn börnum er refsivert og varðar fangelsisvist og segir í 98.grein 

barnaverndarlaga: 

„ Ef þeir sem hafa barn í sinni umsjá misþyrma því andlega eða 

líkamlega, misbjóða því kynferðislega eða á annan hátt, vanrækja 

það andlega eða líkamlega þannig að lífi eða heilsu þess er hætta 

búin þá varðar það fangelsi allt að fimm árum nema þyngri refsing 

liggi við samkvæmt öðrum lögum“ (Lög nr.80/2002). 

Í 99.grein er áfram undirstrikað að ofbeldi er refsivert og segir að hver sá sem beitir 

barn andlegum eða líkamlegum refsingum, hótunum, ógnunum eða annarri óviðunandi 

hegðun getur átt von á að sæta sektum eða fangelsi. Einnig getur sá sem sýnir barni 

yfirgang og ruddalegt eða ósiðlegt athæfi, særir barnið eða móðgar það átt von á sektum 

eða fangelsisvist (Lög nr.80/2002). 

Í 1. grein barnaverndarlaga (Lög nr.80/2002) segir að öll börn eigi rétt á vernd og 

umönnun og þau eigi að njóta réttinda í samræmi við aldur þeirra og þroska. Allir þeir sem 

koma að uppeldi barna skuli sína þeim virðingu, umhyggju og bera skuli hag þeirra fyrir 

brjósti. Óheimilt er að beita börn hvers kyns ofbeldi eða aðra vanvirðandi háttsemi og 

skylda er að vernda barn frá allir illri meðferð. Barnaverndarlög kveða einnig á að þau börn 

sem búa við óviðunandi aðstæður sem stofni heilsu þeirra og þroska í hættu eigi að fá þá 

aðstoð og vernd sem þau þurfa til þess að gæta velfarnaðar þeirra. Það er mikilvægt að allir 

þeir sem umgangast börn hafi þetta í huga og tilkynni ef grunur er um að barn sé beitt 

ofbeldi. Í 4. kafla barnaverndarlaga er talað um að bæði almenningur og þeir sem vinna 
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með börnum beri skylda að tilkynna til barnaverndarnefndar ef þeir hafa ástæðu til þess að 

trúa að barn búi við óviðunandi aðstæður eða sé beitt ofbeldi á einhvern hátt. Þá er þar 

sérstaklega nefnt að leikskólakennarar, dagmæður, kennarar, læknar, hjúkrunarfræðingar 

og fleiri, sem í vinnu sinni umgangast börn daglega, þurfi að hafa augun opin (Lög 

nr.80/2002). 

4.1.1 Tilkynningarskyldan 

Þar sem að tilkynningarskylda ríkir hér á landi samkvæmt barnaverndarlögum (Lög nr. 

80/2002) er nauðsynlegt að þeir sem umgangast börn þekki einkenni ofbeldis gegn 

börnum. Þrátt fyrir að friðhelgi einkalífsins sé mikilvæg þá gengur tilkynningarskylda 

ávallt fram fyrir það ef grunur leikur á að barn sé beitt illri meðferð (Lög nr. 80/2002). Það 

ber öllum skylda að tilkynna það ef þeir hafa ástæðu til þess að trúa að barn búi við 

óviðunandi aðstæður, sé beitt ofbeldi eða heilsu þess og þroska sé stefnt í hættu (Lög nr. 

80/2002). Í 96.grein barnaverndarlaga um tilkynningarskyldu segir að ef einhver kemur 

vísvitandi röngum eða villandi upplýsingum áleiðis til barnaverndarnefndar sem varða 

þessi lög getur það varðað sektum eða fangelsi allt upp í tvö ár. Einnig getur það varðað 

sektum eða fangelsisvist ef einstaklingur tilkynnir ekki um óviðunandi aðstæður barns sem 

geta stofnað lífi þess eða heilsu í hættu (Lög nr. 80/2002). 

Með því að tilkynna mál til barnaverndarnefndar er ekki verið að leggja fram formlega 

kæru heldur einungis beiðni og sjá barnaverndarnefndir alfarið um það að kanna hvort 

nauðsynlegt er að ganga á eftir því (Umboðsmaður, e.d.). Það er því mikilvægt að láta 

barnaverndarnefnd vita ef minnsti grunur er um illa meðferð í stað þess að sjá hvort 

aðstæður lagist með tímanum (Umboðsmaður, e.d.). Viðkomandi aðili sem tilkynnir 

ofbeldi gegn barni getur óskað eftir nafnleynd ef hann kýs að gera svo (Lög nr. 80/2002). Í 

19.grein barnaverndarlaga segir að sá sem tilkynnir mál þarf að segja frá nafni og öðrum 

upplýsingum til barnaverndarnefndar en getur samt sem áður farið fram á nafnleynd 

gagnvart öðrum sem málinu tengjast ef hann vill. Barnaverndarnefnd getur afturkallað 

nafnleynd ef til þess þarf en til þess þarf leyfi kærunefndar barnaverndarmála (Lög nr. 

80/2002). 

Umboðsmaður barna gefur upp nokkur atriði sem hafa ber í huga þegar verið er að 

meta það hvort tilkynna eigi mál til barnaverndarnefndar (Umboðsmaður, e.d.). Atriðin eru 

til dæmis ef að barnið er sífellt ekki í fötum sem henta aðstæðum, tíðni smáslysa er 

óvenjulega há, léleg skólasókn, líkamleg og andleg vanræksla, vannæring, vímuefnaneysla 

foreldra og fleira (Umboðsmaður, e.d.). 

4.2 Barnaverndaryfirvöld 

Það er Félags- og velferðarráðuneytið sem fer með yfirumsjón barnaverndarmála hér á 

landi (Lög nr. 80/2002) og undir ráðuneytið heyra Barnaverndarstofa, kærunefnd 
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barnaverndarmála og allar starfandi barnaverndarnefndir á landinu (Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Þeirra hlutverk er að tryggja hagsmuni barna og að börn búi 

við öruggar og viðunandi aðstæður. Barnaverndaryfirvöld bera ábyrgð á allri stefnumótun 

barnaverndar og hefur eftirlit með Barnaverndarstofu (Lög nr. 80/2002).  

Barnaverndarstofa er sjálfstæð stofnun sem að heyrir undir barnaverndaryfirvöld og 

vinnur til dæmis að því að samhæfa, efla og styrkja barnaverndarstarf á Íslandi og er einnig 

til ráðgjafar í málefnum sem tengjast málaflokknum (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Barnaverndarstofa sér einnig um að gefa út ársskýrslur þar sem meðal annars má lesa um 

tíðni og fjölda þeirra barna sem verða fyrir ofbeldi og hversu margar tilkynningar berast 

(Barnaverndarstofa, e.d.). Einnig gefur Barnaverndarstofa út fræðsluefni til bæði 

almennings og fagfólks og tekur einnig að sér ýmiskonar fyrirlestrahald og námskeið 

(Barnaverndarstofa, e.d.). 

Undir Barnaverndarstofu starfa svo barnaverndarnefndir sem sjá um að kanna aðbúnað 

og uppeldisskilyrði barna og meta það hvort þau búi við óviðunandi aðstæður eða illa 

meðferð (Lög nr. 80/2002). Nefndirnar nota barnaverndarlög til þess að vernda börn eftir 

því sem á við hverju sinni og tryggja hagsmuni þeirra og er Barnaverndarstofa þeim innan 

handar og leiðbeinir við framkvæmd og túlkun á barnaverndarlögum (Lög nr. 80/2002).  

Þegar barnaverndarnefnd fær tilkynningu um ofbeldi þarf nefndin að rannsaka hvort að 

barnið er öruggt í sínu umhverfi (Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Nefndin 

lítur sérstaklega til þess hvernig tengsl eru á milli barnsins og meints geranda því gera þarf 

sérstakar ráðstafanir ef tengslin eru náin. Mikilvægt er að gerandinn fái ekki vitneskju um 

að málið sé í meðferð, svo að hann nái ekki að tala við barnið fyrst og fái það til þess að 

draga frásögn sína til baka. Barnaverndarnefnd getur ef þess þarf, tekið barnið af heimili 

sínu og vistað það annars staðar á meðan málið er í rannsókn (Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2013). 

Þegar barnaverndarnefnd hefur fengið tilkynningu um mál þar sem andleg eða 

líkamleg heilsa eða þroski barns er í hættu vegna ofbeldis foreldra, vanhæfni þeirra eða 

annarar vanvirðandi háttsemi þarf nefndin að taka afstöðu innan sjö daga frá því að 

tilkynning barst (Lög nr. 80/2002). Barnaverndarnefnd ákveður hvort að þurfi að hefja 

könnun á málinu eða ekki með því að rannsaka aðstæður barnsins, en til þess þarf að vera 

rökstuddur grunur um að barnið búi við óviðunandi aðstæður. Senda þarf foreldrum bréf 

um að tilkynning hafi borist ef ákveðið er að hefja athugun á málinu, en því má fresta ef 

talið er að það sé barninu fyrir bestu. Ef barnaverndarnefnd telur ástæðu til þá þarf, í 

samvinnu við foreldra og barn  og með tilliti til þroska þess og aldurs, að finna lausn og 

gera áætlun um meðferð málsins. Ef ekki næst samkomulag við foreldra og barn þarf 

nefndin að semja áætlun og tilkynna hana til foreldra og barns (Lög nr. 80/2002). 
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4.3 Inngrip 

Í fyrsta lagi er mikilvægt að þeir sem umgangast börn þekki einkenni ofbeldis gegn 

börnum, kunni að greina á milli ólíkra tegunda ofbeldis og vita hvert eigi að leita til þess að 

tilkynna illa meðferð á börnum. 

Í flestum tilvikum þar sem barn er beitt andlegu ofbeldi getur það reynst erfitt að grípa 

inn í aðstæðurnar vegna skorts á sönnunum (Glaser, 2002). Ávallt þarf að vera til staðar 

sönnun á því að barnið sé beitt ofbeldi og þar sem engin líkamleg ummerki eru til staðar 

eftir andlegt ofbeldi getur reynst erfitt að sýna fram á skaðann. Afleiðingar andlegs 

ofbeldis þurfa ekki endilega að birtast strax og ef það næst ekki að grípa inn í og veita 

barninu viðeigandi hjálp fljótt geta þessar afleiðingar orðið verri með tímanum (Glaser, 

2002). 

Mikilvægast er að tryggja það að börn séu örugg þar sem þau eru (Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Barnaverndarnefnd sér um að athuga það hvort að barnið geti 

verið áfram á heimili sínu eða hvort að þurfi að vista það annars staðar tímabundið. 

Barnaverndarnefnd sér einnig um að ákveða hvort það er þörf á inngripi (Ásta Farestveit 

og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). 

Til þess að koma í veg fyrir andlegt ofbeldi er að mestu leyti notast við fræðslu, bæði 

um uppeldishætti og til þess að styrkja fjölskyldubönd og geðtengsl (Froz og Tiwari, 

2015). Reynt er að hvetja foreldra til þess að notast við jákvæðara uppeldi á börnunum 

sínum, forðast stress, reyna að byggja upp sjálfsmynd sína, ásamt því að veita þeim góðan 

félagslegan stuðning. Mikilvægt er að koma foreldrum í skilning um þarfir barna sinna. 

Reynt er að fræða þá um það hvernig á að sinna börnunum og hjálpa þeim að öðlast 

raunhæfar væntingar til þeirra miðað við aldur og þroska ásamt að styrkja geðtengslin á 

milli þeirra (Froz og Tiwari, 2015). Það er ekki alltaf algilt að þessi aðferð virki (Glaser, 

2002). Jákvæð áhrif af svona fræðslu hafa mögulega lítil áhrif á þá foreldra sem viljandi 

beita börnum sín ofbeldi, en ef gripið er inn í snemma, um leið og grunur um ofbeldi 

vaknar, þá er möguleiki á því að hægt sé að vinna í því. Fyrir þá foreldra sem beita andlegu 

ofbeldi án þess að gera sér grein fyrir því eða vegna þess að þeir fengu þannig uppeldi 

sjálfir getur fræðsla yfirleitt verið nóg til þess að breyta hegðun foreldrisins (Glaser, 2002). 

Foreldrafræðsla (parent training program) sem einblínir á það að styrkja andlegu hlið 

foreldra ásamt því að fræða þá um góða uppeldishætti, þarfir og þroska barna sinna hefur 

reynst árangursríkust (Lundahl, Nimer og Parsons, 2006). Það er ekki nóg að segja við 

foreldri að barnið þeirra þurfi ást og umhyggju, heldur þarf að hjálpa því að vinna úr þeim 

tilfinningum sem þeir eiga erfitt með að ráða við. Andleg heilsa foreldris er mikilvæg 

þegar kemur að því að styrkja samband milli þess og barnsins. Oft er foreldrafræðsla notuð 

fyrir þá foreldra sem flokkast undir það að vera líklegri til þess að beita börn sín ofbeldi, en 
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einnig hefur hún reynst árangursrík fyrir þá foreldra sem eru undir eftirliti barnaverndar 

(Lundahl o.fl., 2006). 

Það er samt ekki nóg að einbeita sér einungis að foreldrunum. Einnig þarf að kenna 

börnum leiðir til þess að vinna úr erfiðu og flóknu tilfinningunum sem geta fylgt andlegu 

ofbeldi (Froz og Tiwari, 2015). Það getur hjálpað þeim mikið að auka félagshæfni þeirra 

svo að þau hafi betri félagslegan stuðning í kringum sig, en góður félagslegur stuðningur 

getur haft verndandi áhrif þegar það kemur að mótlæti (Froz og Tiwari, 2015). Einnig er 

hægt að beita sálfræðimeðferðum (Alam, Nazir og Nesheen, 2015). Til að mynda er gott að 

notast við samtalsmeðferðir þar sem rætt er um slæmar upplifanir og reynt að vinna úr 

tilfinningum sem þeim fylgja. Eðlilegt er að börn upplifi skömm og samviskubit eftir að 

hafa upplifað andlegt ofbeldi, en það verður að koma þeim í skilning um að þau gerðu 

ekkert rangt og ofbeldið var ekki þeim að kenna. Reynt er að byggja upp sjálfsmynd þeirra 

og sjálfstraust ásamt því að bæta andlega heilsu þeirra og líðan (Alam o.fl., 2015). 

Öll börn þurfa að finna fyrir samþykki, ást og hvatningu ásamt því að þurfa aga, 

stöðugleika og jákvæða athygli (Froz og Tiwari, 2015). Foreldrar þurfa að geta beðið börn 

sín afsökunar ef þau missa tök á skapi sínu, því það er mikilvægt að börn viti að 

foreldrarnir geta líka haft rangt fyrir sér. Að kalla barn sitt illum nöfnum er aldrei í lagi. Að 

segja barninu sínu að það er heimskt, geti ekki gert neitt rétt og þess háttar gerir ekkert 

annað en að rífa niður sjálfsmynd þess. Öll börn eiga skilið virðingu (Froz og Tiwari, 

2015). Ef foreldri ræður ekki við skapið í sér og er í hættu á að láta það bitna á barninu 

sínu er nauðsynlegt að leita hjálpar (Iwaniec, 2006). Sama inngrip hentar ekki öllum og er 

því mikilvægt að hver og ein fjölskylda fái hjálp við hæfi (Iwaniec, 2006). 

4.3.1 Að hlusta á barn 

Það er töluvert áfall fyrir barn að verða fyrir ofbeldi af einhverju tagi (Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Það bregst öðruvísi við áföllum heldur en fullorðnir og getur 

því verið erfitt að vita hvað er í gangi hjá barninu. Helstu einkenni þess að barn hafi 

upplifað áfall, til dæmis ofbeldi, eru meðal annars reiðiköst, mikil tilfinningaleg vanlíðan, 

stöðug varnarstaða, aukið vonleysi og fleira. Það er nauðsynlegt að fullorðnir kenni 

börnum að það sé í lagi að gráta, vera reiður eða leiður og sérstaklega að það sé í lagi að tjá 

sig um það afhverju manni líður illa (Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). 

Það lenda flestir í því, sem vinna með börnum, að verða varir við einhvers konar 

ofbeldi eða vanrækslu hjá barni (Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Annað 

hvort getur hegðun barnsins vakið upp grunsemdir hjá starfsmanni eða þá að hann fái á 

tilfinninguna að barnið búi við óviðunandi aðstæður. Starfsmaðurinn þarf því alltaf að vera 

vakandi fyrir hinum ýmsu merkjum frá barninu og tilkynna það strax ef grunur vaknar 

(Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Barnið getur gefið frá sér óbein merki í 

leik, sýnt hegðunarbreytingar eða sagt starfsmanni beint frá ofbeldinu. 
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Einstaklingar hafa mis mikla hæfni í að takast á við erfiðleika (Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Börn eiga það til að vinna úr erfiðum tilfinningum og 

áföllum í gegnum leik og teikningar (Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). 

Þykjustuleikur er meðal annars gott dæmi (pretend play) þá nota börn til dæmis svipbrigði, 

líkamstjáningu og orð til þess að tjá sig (Kwon og Yawkey, 2000). Börn læra hegðun frá 

þeim sem í kringum þau eru og þarf því fólk í umhverfi þeirra að vera til fyrirmyndar ef 

ætlast er til þess að börnin hegði sér á þann hátt. Ef börn eru til dæmis í þykjustuleik þar 

sem þau eru að gefa böngsum að borða þá herma þau eftir ákveðnum matarvenjum sem 

þau þekkja og segja hluti sem foreldrar þeirra myndu segja í sömu aðstæðum. Í gegnum 

svipbrigði, líkamstjáningu og með orðum eru þau að leika eftir það sem þau hafa upplifað 

sjálf (Kwon og Yawkey, 2000). Ef barnið fer að herma eftir slæmri upplifun sinni er 

mikilvægt að það sé ekki stöðvað í leik sínum, heldur getur starfsfólk leikskóla og 

grunnskóla farið inn í leikinn og beint honum þannig að allt endi vel. Börn vinna úr 

erfiðleikum sínum á misjafnan hátt og eins og þeim hentar best og nauðsynlegt er að leyfa 

þeim það (Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). 

Sum börn finna kjark ti þess að segja einhverjum fullorðnum frá ofbeldinu. Það er því 

mikilvægt að fullorðnir hlusti á börn þegar þau leita til þeirra (Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2013). Börnin þurfa að fá að segja frá án allrar truflunar og mikilvægt er að sá 

sem hlustar spyrji ekki leiðandi spurninga, annars getur frásögn barnsins ekki verið nógu 

marktæk. Yfirleitt hafa börn verið lengi að finna kjarkinn til þess að segja frá og því verður 

að hvetja barnið áfram og passa að sýna ekki nein neikvæð viðbrögð því það getur haft 

áhrif á það sem barnið segir. Einnig þarf að hrósa börnum fyrir og láta þau vita að það var 

rétt hjá þeim að segja frá ofbeldinu. Börn kenna sér yfirleitt um ofbeldið og skipta því 

viðbrögð þess sem hlustar miklu máli (Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). 
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5 Umræður/ Lokaorð  

Andlegt ofbeldi er sú tegund ofbeldis sem er hvað erfiðast að koma auga á og greina. Það 

sést ekki utan á barninu að það sé beitt ofbeldi og andlegar afleiðingar þess þurfa ekki 

endilega að koma í ljós strax. Andlegt ofbeldi er án allrar líkamlegrar snertingar. 

Birtingarmynd þess er til dæmis niðurlæging, hótanir, hundsanir og að kalla barnið illum 

nöfnum. Ofbeldismaðurinn, sem er oftast foreldri eða umönnunaraðili, hefur óraunhæfar 

væntingar til barnsins, setur jafnvel út á útlit þess eða skap og er gagnrýnið á allt sem það 

gerir. Þetta getur leitt til þess að barnið fari að efast um eigin getu og fái á tilfinninguna að 

það sé einskis virði. Flestir fræðimenn eru á því að barn sem beitt er andlegu ofbeldi er 

líklegra til þess að vera þunglynt, árásargjarnt, skap þess getur tekið breytingum og 

sjálfsmynd farið versnandi. Minnkandi sjálfsmynd hefur áhrif á það hvernig barnið þrífst í 

umhverfi sínu. Það getur séð heiminn sem vondan og erfiðan og átt erfiðara með að ná 

markmiðum sínum vegna lítillar trúar á eigin getu. Geðræn vandamál geta einnig gert vart 

við sig og jafnvel sjálfsvígshugleiðingar. 

Það er erfitt að finna samræmi í skilgreiningu á andlegu ofbeldi á milli landa þar sem 

að ekki eru allir sammála um það hvað telst vera skaðlegt og hvað ekki. Í sumum löndum 

telst það vera eðlilegt að öskra á barn, sýna ógnandi hegðun, notast við refsingar og 

niðurlægja barn sitt í uppeldislegum tilgangi á meðan að aðrir álíta það vera hreint og beint 

ofbeldi gegn barni. Eins og Czaja, Hamarman og Pope bentu á getur þetta misræmi gert 

það að verkum að mörg börn fá ekki þá hjálp sem þau þurfa til þess að vinna úr slæmum 

tilfinningum sem andlegt ofbeldi getur haft í för með sér. Þess vegna er mikilvægt að 

samræma betur skilgreiningar og lög til þess að auðveldara sé að grípa inn í og veita 

börnum og foreldrum hjálp. 

Ástæða þess að foreldrar beita börn sín andlegu ofbeldi getur verið misjöfn. Eins og 

Hulda Guðmundsdóttir og Unnur Ingólfsdóttir bentu á þá er oftast vísað til 

persónueinkenna foreldris, andlegrar heilsu þess og bakgrunns. Heimilisaðstæður geta 

verið áhættuþáttur og þar má meðal annars nefna fjárhagsstöðu og félagshæfni. Einnig 

getur það haft áhrif ef foreldri varð sjálft fyrir andlegu ofbeldi í æsku. Black, Heyman og 

Slep töldu eigið uppeldi geta haft mikil áhrif á það hvernig einstaklingur elur sín börn upp. 

Það er þó engin ein ástæða fyrir því að foreldri beitir barni ofbeldi og því getur reynst erfitt 

að finna aðferðir til þess að koma í veg fyrir það. 

Þrátt fyrir að rannsóknir sýni fram á skaðsemi andlegs ofbeldis þá ná flest öll börn að 

komast yfir þær slæmu tilfinningar sem ofbeldið getur haft í för með sér. Með jákvæðri 

aðlögun á vissum aðstæðum getur barn komist yfir mótlætið og lifað góðu lífi. Verndandi 
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þættir í umhverfi þess eru taldir hafa meiri áhrif heldur en ofbeldið og því ekki hægt að 

alhæfa það að öll börn bíði andlegan skaða. Benard taldi það samt sem áður staðreynd að 

meiri líkur eru á að börn sem hafa verið beitt ofbeldi af einhverjum toga séu í hættu á að 

þróa með sér lélega sjálfsmynd heldur en börn sem ekki hafa upplifað ofbeldi. 

Sjálfsmyndin er stór hluti af persónuleika okkar. Hún myndar það heildarmat sem við 

höfum á sjálfum okkur og getur tekið miklum breytingum í gegnum allt lífið. Fræðimenn 

eru sammála um það að góð sjálfsmynd eykur líkurnar á því að okkur gangi vel í lífinu, 

meiri líkur eru á að við náum markmiðum okkar og okkur líði vel í eigin skinni. 

Einstaklingur með góða sjálfsmynd lætur ekki álit annarra á sig fá og er opnari fyrir 

gagnrýni heldur en sá sem hefur lélega mynd af sjálfum sér. 

Það er margt sem hefur áhrif á sjálfsmynd okkar og má þar á meðal nefna fjölskylduna, 

félagahópinn og fleira. Á fyrstu tveimur árum lífsins eru það þó foreldrar sem hafa hvað 

mest áhrif á það hvernig við lítum á okkur sjálf, hvernig við þroskumst og hvernig 

manneskjur við erum. Bowlby taldi að umönnun sem barn fengi frá foreldrum sínum á 

fyrstu árunum segði mikið til um andlega heilsu þess í framtíðinni og ef barninu væri sinnt 

þegar það þyrfti myndi það ýta undir sjálfstæði þess og takmarka streitu. Ásamt því stuðlar 

gott uppeldi að frumkvæði og meiri trú á eigin getu og mætti því segja að kenning Bowlby 

um örugg geðtengsl sé mikilvæg þegar litið er á þróun sjálfsmyndar barna. Foreldrarnir 

eiga stóran þátt í að barn geti mótað öruggt sjálf og geti tekist á við þau þroskastig sem 

fylgir barnæskunni. Freud taldi að ef hvötum sjálfsins væri sinnt þá leiddi það til 

vellíðunar, en fyrst um sinn eru það foreldrarnir sem sjá um að sinna þeim hvötum. Seinna 

meir lærir barnið að sinna þeim eins og hentar miðað við umhverfið og fer þá eftir því sem 

það hefur lært af foreldrunum. Ef barnið fær ekki þá umhyggju og hvatningu sem það þarf 

til þess að móta sitt eigið sjálf getur það leitt til þess að barnið öðlist lélega sjálfsmynd og 

líði sem það er einskis virði. Eins og kemur fram í kenningu Erik Erikson um æviferlið þá 

skiptir það máli að barn komist í gegnum þroskastigin á jákvæðan hátt. Ef það tekst þá 

öðlast barnið traust, sjálfstæði, frumkvæði og fleira sem allt er hluti af góðri sjálfsmynd. 

Einnig er það að tilheyra, vera einhvers virði og hafa tilgang allt mikilvægir þættir í því að 

öðlast sterka og góða sjálfsmynd. Ef barn er beitt ofbeldi er líklegra að það nái ekki að 

öðlast þessar tilfinningar sem getur orðið til þess að sjálfsmynd þess minnkar. Ef andlegum 

og líkamlegum þörfum barnsins er sinnt, er strax lagður góður grunnur að því að það fái að 

þroskast á eðlilegan og góðan hátt. Með tilliti til kenninga Bowlby, Freud og Erikson má 

segja að foreldrar skipta miklu máli þegar það kemur að því að barn öðlist sterka 

sjálfsmynd og góða andlega líðan. Uppeldi foreldra skiptir miklu máli og er nauðsynlegt að 

foreldrar hvetji börn sín, leyfi þeim að prufa sig áfram og haldi að þeim jákvæðum aga án 

þess að grípa til refsinga eða skamma þegar barninu mistekst. 
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Í byrjun lagði ég upp með að svara rannsóknarspurningunum “Hefur andlegt ofbeldi 

áhrif á sjálfsmynd barna? Hverjar eru helstu orsakir og afleiðingar andlegs ofbeldis?” og að 

lokum “Hvernig er hægt að koma í veg fyrir andlegt ofbeldi gegn börnum?” Miðað við þær 

rannsóknir sem ég skoðaði þá er svarið við fyrstu spurningunni já, svo sannarlega, andlegt 

ofbeldi getur haft áhrif á sjálfsmynd barna. Auðvitað hefur það mismikil áhrif á börn og 

ekki hægt að alhæfa að það hafi áhrif á öll börn sem fyrir því verða. Rannsóknir sýna samt 

sem áður fram á að andlegt ofbeldi getur haft víðtæk áhrif á sjálfsmynd barna og þar sem 

sjálfsmyndin er stór hluti af persónuleika okkar, getur það haft slæmar afleiðingar ef ekki 

er gripið inn í og börnum veitt hjálp. Vert er að taka það einnig fram að það er auðvitað 

ekki hægt að alhæfa það að öll börn sem hafa lélega sjálfsmynd hafi verið beitt andlegu 

ofbeldi, enda geta margar ástæður legið að baki þess að barn hafi lélega sjálfsmynd sem 

einnig væri áhugavert að skoða nánar. Hvort sem að barn hafi lélega sjálfsmynd vegna 

andlegs ofbeldis eða einhvers annars þá er alltaf mikilvægt að grípa inn í og hjálpa barninu 

að styrkja sjálfsmynd sína. Svarið við annari spurningunni er hér að ofan en sú síðasta, 

hvernig er hægt að koma í veg fyrir andlegt ofbeldi, er töluvert erfiðara að svara. 

Ég valdi að skrifa um andlegt ofbeldi vegna þess hversu lítið það er í umræðunni 

miðað við aðrar tegundir ofbeldis. Þegar ég fór að skoða heimildir komst ég að því, að ekki 

er svo auðvelt að finna góðar fræðilegar heimildir sem einblína á andlegt ofbeldi eitt og sér 

og þá sérstaklega hvað varðar inngrip og hvernig eigi að koma í veg fyrir það. Það sem 

kom samt annars vegar fram var það að andlegt ofbeldi á það til að falla í skuggann á 

líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi. Glaser kom meðal annars fram á það að auðveldara er 

að sanna þær tegundir ofbeldis, þar sem líkamleg ummerki eru oftast til staðar. Andlegt 

ofbeldi er hins vegar erfitt að sanna, en til þess að barnaverndarnefnd geti gripið inn í þarf 

að hafa sönnun fyrir því að barnið búi við illa meðferð.  

Við lesturinn fannst mér áberandi að talað var um að barnaverndarnefndir ganga 

yfirleitt ekki svo langt að grípa inn í andlegt ofbeldi og má ástæðuna rekja til skorts á 

sönnunum. Við skoðun á skýrslu frá Barnaverndarstofu sá ég að lítið var um það að 

andlegt ofbeldi væri tilkynnt eitt og sér. Það þýðir þó ekki endilega að andlegt ofbeldi 

viðgangist ekki eitt og sér, heldur er líka hægt að velta því fyrir sér hvort að þekkingin er 

nógu mikil til þess að greina einkenni barna sem fyrir því verða. Einnig er hægt að koma 

fram á þá línu sem virðist erfitt að draga á milli uppeldis og ofbeldis, vegna ósamræmis í 

skilgreiningum og skorts á sönnunum. Með því er átt við að foreldrar nota mismunandi 

aðferðir við uppeldi á börnum sínum, en eins og Iwaniec kom fram á, þá getur verið mikill 

munur á milli menningarheima hvað það varðar. Það sem einum þykir eðlileg aðferð getu 

öðrum þótt fráleitt. Einnig geta foreldrar beitt andlegu ofbeldi án þess að gera sér grein 

fyrir þvi. Þeir geta sagt hluti við barnið sem brjóta það niður eða draga úr sjálfsmynd þess, 

án þess jafnvel að ætla sér það beint. Þess vegna er fræðsla mikilvæg. Það er líka 

nauðsynlegt að þeir sem umgangast börn tilkynni strax ef grunur vaknar um að barn sé 
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beitt andlegu ofbeldi, vegna þess að því lengur sem er beðið með það því meiri getur 

skaðinn orðið. Ef grunur vaknar um andlegt ofbeldi er skylda samkvæmt lögum að tilkynna 

það til barnaverndar, annað gæti varðað fangelsisvist. Þrátt fyrir að erfitt sé að sanna það, 

þá er það í höndum barnaverndarnefndar að ákveða hvort það eigi að grípa inn í. 

Samkvæmt lögum er bannað að beita barni hvers kyns ofbeldi, þau eiga rétt á því að 

upplifa umhyggju og vernd frá foreldrum sínum, búa við viðunandi aðstæður og fá 

tækifæri til þess að þroskast á jákvæðan hátt. Andlegt ofbeldi brýtur gegn þessum 

punktum. Oftast upplifir barn ekki umhyggju frá foreldri sem beitir því andlegu ofbeldi og 

nær því jafnvel ekki að þroskast á jákvæðan og eðlilegan hátt. Þess vegna er mikilvægt að 

skilgreina hugtakið betur í lögum, svo hægt sé að grípa til þess þegar við á. 

Það er ekki nóg með að erfitt sé að koma auga á og greina andlegt ofbeldi heldur getur 

líka verið vandasamt að grípa inn í eða koma í veg fyrir það. Miðað við þær rannsóknir og 

fræðigreinar sem ég fann er yfirleitt notast við foreldrafræðslu til þess að auka skilning 

foreldra á þörfum barna þeirra og þroska, en það er samt sem áður ekki nóg. Fræða þarf 

foreldra um hvað telst vera siðferðislega rétt að nota við uppeldi á barni. Foreldrar verða að 

vera meðvitaðir um að þrátt fyrir að halda þurfi aga  þá þarf að draga einhver mörk. Um 

leið og uppeldisaðferðir fara markvisst að vera niðurlægjandi fyrir barnið eða það látið 

efast um sína eigin getu, þá er verið að beita það andlegu ofbeldi. Eins og áður hefur komið 

fram þá glíma foreldrar, sem beita börn sín andlegu ofbeldi, yfirleitt við einhver geðræn 

vandamál eða upplifðu sjálfir andlegt ofbeldi í æsku. Þess vegna er mikilvægt að unnið sé 

einnig með foreldrum í því að byggja upp andlegu hlið þeirra, en andleg líðan foreldra 

segir mikið til um það hvernig samband á milli þeirra og barnsins mun þróast. Lundahl, 

Nimer og Parsons töldu þessa aðferð vera árangursríkust því ef andleg líðan foreldris er 

góð, er það móttækilegra fyrir ábendingum um uppeldi á barninu sínu sem leiðir til þess að 

góður árangur sé af inngripinu. Þetta undirstrikar það enn og aftur að mikilvægt er að 

tilkynna ofbeldi gegn barni, þrátt fyrir minnsta grun, svo hægt sé að grípa inn í snemma og 

veita bæði barni og foreldri þá hjálp sem þau þurfa. Það er ekki í höndum þeirra sem 

umgangast börn að ákveða hvort það eigi að bíða og sjá hvort ofbeldið lagist eða efast um 

hvort það sé rétt að tilkynna það. Öll börn eiga að njóta vafans. 
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