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Ágrip	

Viðfangsefni	 þessarar	 ritgerðar	 er	 kennsluefni	 um	heimilisofbeldi	 á	 yngsta	
stigi	 grunnskóla.	Heimilisofbeldi	 er	 árásargjarnt	hegðunarmynstur	þar	 sem	
einstaklingur	 beitir	 ofbeldi	 til	 að	 hafa	 stjórn	 á	 öðrum	 einstaklingi	 sem	
tengist	 honum	 tilfinningaböndum.	 Hugmyndin	með	 þessum	 skrifum	 er	 að	
varpa	ljósi	á	að	opin	umræða	og	fræðsla	innan	grunnskólanna	skapar	aukna	
vitund	 meðal	 grunnskólabarna	 og	 starfsfólks.	 Tilgangur	 kennslu	 um	
heimilisofbeldi	 er	 að	 tryggja	 öryggi	 barna	 því	 líkt	 og	 fram	 kemur	 í	
grunnskólalögum	er	hlutverk	skóla	að	stuðla	að	öryggi	og	velferð	barna.	

Fram	 kemur	 í	 nýlegum	 rannsóknum,	 bæði	 innlendum	og	 erlendum,	 að	
nemendur	 óska	 eftir	 fræðslu	 í	 grunnskólum	 um	 heimilisofbeldi	 og	 ber	 að	
verða	 við	því.	 Einnig	 kemur	 fram	 í	 nýrri	 íslenskri	 rannsókn	að	börn	þekkja	
almennt	til	orðsins	heimilisofbeldi	og	er	því	mikilvægt	að	fræða	þau	nánar	
til	að	auka	möguleika	þeirra	á	réttum	viðbrögðum.	

Kennsluefnið	 hefur	 að	 geyma	æfingar	 sem	 stuðla	 að	 því	 að	 gera	 börn	
meðvituð	 um	 hvert	 og	 hvernig	 þau	 geta	 leitað	 eftir	 öryggi	 og	 stuðningi.	
Einnig	æfast	þau	í	tilfinningalæsi	ásamt	því	að	læra	um	jákvæð	og	neikvæð	
leyndarmál.	 Unnið	 verður	 með	 hugtakið	 heimilisofbeldi	 og	
samstarfsverkefni	unnin	 í	hópastarfi.	Réttindi	barna	verða	kynnt	fyrir	þeim	
ásamt	 því	 hvaða	 úrræði	 stendur	 þeim	 til	 boða	 ef	 þau	 búa	 við	 eða	 þekkja	
einhvern	sem	býr	við	heimilisofbeldi.	
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Abstract	

Increased	awareness	is	empowering:	Teaching	material	about	domestic	
violence	for	elementary	school	level	

The	 subject	 of	 this	 essay	 is	 educational	material	 about	 domestic	 violence	
for	 elementary	 school	 level.	 Domestic	 violence	 is	 a	 violent	 behavioral	
pattern	 which	 an	 individual	 uses	 to	 have	 control	 over	 another	 individual	
that	 they	 are	 emotionally	 attached	 to.	 The	 objective	 of	 this	 writing	 is	 to	
show	that	open	discussion	and	education	within	schools	creates	 increased	
knowledge	among	elementary	school	children	and	faculty.	The	purpose	of	
teaching	about	domestic	violence	is	to	ensure	the	safety	and	well	being	of	
children	which	is	in	accordance	with	the	official	law	on	elementary	school	in	
Iceland..	

New	 research	 on	 the	 subject,	 both	 foreign	 and	 domestic,	 show	 that	
students	who	have	experienced	domestic	violence	wish	the	schools	to	have	
education	about	the	topic	to	 increase	understanding.	The	results	of	a	new	
Icelandic	study	show	that	children	know	the	concept	domestic	violence	and	
therefore	it	is	important	to	educate	them	further	to	increase	their	chances	
of	appropriate	responses.		

The	 teaching	 material	 includes	 exercises	 that	 promote	 children´s	
awareness	 about	where	 and	when	 they	 can	 seek	 safety	 and	 support.	 The	
material	also	train	skills	 in	emotional	 intelligence	as	well	as	 learning	about	
positive	and	negative	secrets.	The	students	will	also	do	exercises	and	have	
discussions	about	domestic	violence.	They	will	be	 introduced	to	children´s	
rights	and	enlightened	about	which	resources	are	available	to	them	if	they	
are	experiencing	domestic	violence	or	know	somone	who	is.	
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1 Inngangur	

Heimilisofbeldi	 er	 árásargjarnt	 hegðunarmynstur	 þar	 sem	 einstaklingur	
beitir	 ofbeldi	 til	 að	 hafa	 stjórn	 á	 öðrum	 einstaklingi	 sem	 tengist	 honum	
tilfinningaböndum	 (Guðrún	 Kristinsdóttir,	 Ingibjörg	 H.	 Harðardóttir	 og	
Margrét	Ólafsdóttir,	2014).	Hugmyndin	með	þessum	skrifum	er	sú	að	með	
því	 að	 opna	 umræðuna	 og	 fræða	 börn	 um	 heimilisofbeldi	 í	 grunnskólum	
landsins	 gæti	 skapast	 aukin	 vitund	 um	 afleiðingar	 og	 einkenni	 þess.	 Það	
gæti	stuðlað	að	því	að	kennarar	verði	meðvitaðri	um	tilvist	vandans.	Þá	geti	
þeir	 frekar	 en	 nú	 leitað	 til	 skólastjórnenda	 um	 úrlausnir	 innan	 og	 utan	
skólans	þegar	grunur	er	um	að	öryggi	barns	sé	ógnað	og	í	kjölfarið	tilkynnt	
til	hlutaðeigandi	barnaverndarnefnda	og	veitt	þeim	nauðsynlegan	stuðning.	
Það	er	mikilvægt	fyrir	börn	sem	búa	við	heimilisofbeldi	að	ekki	sé	farið	með	
þess	háttar	misnotkun	sem	 launhelgi	þar	sem	þau	mæta	þá	meiri	 skilningi	
meðal	 samnemenda	 sinna	 og	 kennara.	 Með	 því	 móti	 geta	 þau	 þá	 frekar	
leitað	sér	hjálpar	og	stuðnings	hjá	skólanum.	

	 Nokkur	 smærri	 og	 stærri	 rit	 eru	 til	 um	 heimilisofbeldi	 og	 má	 þar	
nefna	bæklinga	Kvennaathvarfsins	og	bókina	Verndum	þau,	en	ekkert	rit	er	
til	 á	 íslensku	 sem	 fjallar	 um	 beina	 kennslu.	 Einnig	 hefur	 brúðuleikhúsið	
Krakkarnir	í	hverfinu	(vitundarvakning,	e.d.)	verið	sýnt	fyrir	öll	sjö	ára	börn	í	
grunnskólum	landsins.	Þar	er	fjallað	um	líkamlegt,	andlegt	og	kynferðislegt	
ofbeldi	gegn	börnum	þar	sem	brúðurnar	eru	notaðar	til	að	fræða	börnin	um	
ofbeldið	og	mikilvægi	þess	 að	 segja	 frá	því.	 Það	er	 athyglisvert	 í	 ljósi	 þess	
sem	 fram	 kemur	 í	 nýrri	 bók	 um	 heimilisofbeldi,	 Ofbeldi	 á	 heimili	 með	
augum	barna,	en	þar	er	fjallað	um	mikilvægi	þess	að	útbúa	kennsluefni	og	
kennsluleiðbeiningar	fyrir	grunnskóla	landsins	(Guðrún	Kristinsdóttir,	2014).	
Einnig	 kemur	 þar	 fram	 hve	 brýnt	 er	 að	 grunnskólar	 sinni	 þessum	 þætti	
jafnvel	 og	 tekið	 er	 á	 t.d.	 eineltismálum.	 Einnig	 má	 sjá	 að	 í	 nýlegum	
lagabreytingum	 er	 þess	 krafist	 að	 grunnskólar	 sinni	 umönnunarhlutverki	
ekki	 síður	en	menntun	og	er	það	hlutverk	 skólans	 talið	mikilvægt	 (Lög	um	
grunnskóla,	nr.	91/2011).	Í	 ljósi	þessa	hefði	kennsla	um	heimilisofbeldi	og	í	
raun	ofbeldi	yfirhöfuð	átt	að	verða	þáttur	í	kennslu	grunnskóla	miklu	fyrr.	

Kennarar	 virðast	oft	 ekki	meðvitaðir	um	einkenni	heimilisofbeldis	 enda	
geta	þau	verið	vel	falin	og	lítil	umræða	á	sér	stað	innan	skólanna.	Börn	sem	
búa	við	ofbeldi	á	heimili	 takast	á	við	það	á	einstaklingsbundinn	hátt	og	er	
oft	 erfitt	 að	 sjá	 á	 barni	 að	 svo	 sé	 ástatt	 (Guðrún	 Kristinsdóttir,	 2014:	
Mullender,	 2006;	 Kay,	 2009).	 Í	 handbók	 fyrir	 starfsfólk	 skóla	 um	 ofbeldi	
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gegn	börnum	kemur	meðal	annars	fram	hvernig	kennarar	geta	brugðist	við	
ofbeldinu	með	hugmyndum	að	verkefnum	og	hagnýtu	efni	en	engin	kynning	
eða	 fræðsla	hefur	 átt	 sér	 stað	 vegna	útgáfu	hennar	 (Guðrún	Kristinsdóttir	
og	 Nanna	 Kristín	 Christiansen,	 2014).	 Vert	 er	 að	 taka	 fram	 að	 handbókin	
fjallar	 um	 ýmis	 konar	 ofbeldi	 gegn	 börnum,	 og	 ekki	 um	 heimilisofbeldi	
eingöngu.	

Allir	 sem	 starfa	með	 börnum	 hafa	 tilkynningaskyldu	 samkvæmt	 lögum	
(Lög	 um	 grunnskóla	 nr.	 91/2008).	 Nauðsynlegt	 er	 að	 grunnskólar	 móti	
aðgerðaáætlun	 um	 það	 hvernig	 best	 sé	 að	 vinna	 með	 barni	 sem	 býr	 við	
ofbeldi	á	heimili	og	sem	sameinar	starf	þeirra	og	barnaverndarnefnda.	Það	
er	nauðsynlegt	vegna	velferðar	barnanna	 (Nanna	Þóra	Andrésdóttir,	2014;	
Howing,	 Wodarski,	 Kurtz	 og	 Gaudin,	 1993).	 Brýnt	 er	 að	 grunnskólinn	 sé	
látinn	vita	ef	grunur	um	heimilisofbeldi	er	staðfestur	og	hvað	sé	framundan	
í	 málum	 barns	 til	 að	 geta	 brugðist	 við	 á	 þann	 hátt	 sem	 barninu	 er	 fyrir	
bestu.	Starfsmenn	skóla	þurfa	þó	að	vera	meðvitaðir	um	nauðsyn	þess	að	
fara	af	nærfærni	með	þær	upplýsingar	sem	þeim	eru	veittar	enda	eru	þeir	
bundnir	 trúnaði	 (Lög	 um	 réttindi	 og	 skyldur	 kennara	 og	 skólastjórnenda	
grunnskóla	nr.	72/1996).	

Grunnskólinn	er	eina	stofnun	samfélagsins	sem	öllum	ber	lagaleg	skylda	
að	sækja.	Vegna	þessa	er	þar	hægt	að	ná	til	allflestra.	Langflest	börn	sækja	
skóla	í	15	ár	þar	sem	flest	þeirra	fara	einnig	í	leikskóla	og	framhaldsskóla	og	
fer	mestur	 þroski	 fram	 á	 þeim	 árum.	 Af	 þessum	 ástæðum	má	 fullyrða	 að	
áhrif	kennara	og	starfsmanna	skólans	séu	veruleg.	

Markmið	þessarar	 ritgerðar	er	að	útbúa	kennsluefni	um	heimilisofbeldi	
fyrir	yngsta	stig	í	grunnskólum	landsins.	Tilgangurinn	er	að	auka	meðvitund	
um	heimilisofbeldi	innan	skólanna	og	að	veita	börnum	sem	við	það	búa	tæki	
og	tækifæri	til	að	tjá	sig	um	það.	Að	auki	er	kennsluefninu	ætlað	að	styðja	
við	kennara	þegar	upp	koma	mál	sem	ógna	öryggi	og	velferð	barna.	Leitast	
verður	 við	 að	 renna	 stoðum	undir	 þá	 fullyrðingu	 að	 þörf	 sé	 á	 kennsluefni	
um	 heimilisofbeldi	 með	 stoð	 í	 rannsóknum	 annarra.	 Í	 rannsóknum	 um	
ofbeldi	á	heimili	kemur	fram	að	nemendur	sem	hafa	búið	við	slíkt	heimilislíf	
óska	 eftir	 fræðslu	 um	 heimilisofbeldi	 í	 skólanum	 (Guðrún	 Kristinsdóttir,	
Ingibjörg	H.	Harðardóttir	og	Margrét	Ólafsdóttir,	2014;	Mullender,	2006	)	og	
má	segja	að	efnið	sé	eins	konar	upphafssvar	við	þeirri	þörf	hér	á	landi.		

Í	 kennsluefninu	 eru	 kennsluleiðbeiningar	 og	 er	 stefnan	 að	
umsjónarkennarar	sjái	um	kennsluna.	Fram	kemur	hjá	Ellis,	Stanley	og	Bell	
(2006)	að	kennslan	verður	árangursríkust	ef	umsjónarkennari	annast	hana.	
Skynsamlegast	 væri	 að	 sameina	 viðfangsefnið	 við	 lífsleiknikennslu	 í	
skólanum	 þar	 sem	 sú	 námsgrein	 tekur	 meðal	 annars	 á	 viðkvæmum	
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málefnum	og	má	nefna	kennsluefnið	Vinir	Zippýs	sem	dæmi	um	það.	Því	er	
ætlað	 að	 efla	 bjargráð	 ungra	 barna	 og	 hæfni	 þeirra	 til	 að	 takast	 á	 við	
erfiðleika	 í	 lífinu	 (Sigrún	 Daníelsdóttir,	 2013).	 Heimilisofbeldi	 er	 erfitt	
viðfangsefni	og	vandmeðfarið	að	kenna	um	slíkt.	Þess	vegna	er	nauðsynlegt	
að	 kennarinn	 sé	 vel	 undirbúinn	 og	 hafi	 fengið	 fræðslu	 eða	 kynnt	 sér	
viðfangsefnið	vel.	

Hér	á	eftir	er	markmiðum	og	 tilgangi	kennsluefnisins	gerð	skil.	 Í	öðrum	
kafla	 er	 farið	 yfir	 ákvæði	 námskrár,	 laga,	 verklagsreglna	 og	 bernskufræðin	
skoðuð.	Í	þriðja	kafla	er	fræðilegur	bakgrunnur	kynntur	þar	sem	farið	er	yfir	
hvað	heimilisofbeldi	er,	afleiðingar	þess	fyrir	börn	ásamt	umfjöllun	um	hvað	
einkennir	 árangursríka	 fræðslu.	 Í	 fjórða	 kafla	 er	 kennsluáætlun	 kynnt.	
Fimmti	 kaflinn	 lýsir	 aðferðinni	 sem	 notuð	 var	 við	 gerð	 þessa	 verks.	 Að	
lokum	kemur	sjötti	kafli	þar	sem	siðferðileg	álitamál	eru	rædd.	Verkinu	lýkur	
svo	með	umræðu	og	lokaorðum.		

	

1.1 Tilgangur	og	markmið	

Markmiðið	 með	 kennsluefninu	 er	 fyrst	 og	 fremst	 að	 fræða	 börn	 um	
heimilisofbeldi,	þar	sem	það	er	að	mestu	falið	vandamál,	ásamt	því	að	veita	
fræðslu	um	réttindi	þeirra	samkvæmt	Barnasáttmála	Sameinuðu	þjóðanna.	
Markmiðið	er	einnig	að	gefa	börnum	tækifæri	til	að	tjá	sig	í	kennslustundum	
um	málefnið.	Þetta	á	sér	stoð	 í	12.	og	13.	grein	Barnasáttmála	Sameinuðu	
þjóðanna	 en	 samkvæmt	 sáttmálanum	 eiga	 börn	 rétt	 til	 að	 láta	 skoðanir	
sínar	 í	 ljós	 í	 öllum	 málum	 er	 varða	 þau	 og	 að	 leita	 eftir	 eða	 taka	 við	
upplýsingum	 og	 koma	 þeim	 á	 framfæri	 (Lög	 um	 samning	 Sameinuðu	
þjóðanna	um	réttindi	barnsins,	nr.	19/2013).	

Verkefnin	eru	fjölbreytt	og	þar	á	meðal	eru	æfingar	sem	er	ætlað	að	fá	
börnin	 til	 að	 átta	 sig	 á	 tilfinningum	 sínum	 gagnvart	 daglegu	 umhverfi	 og	
m.a.	 heimili	 sínu.	Annað	 verkefni	 varðar	öryggisnet	þeirra,	 þ.e.	 hverjir	 eru	
staðsettir	 í	öryggishring	barnsins.	Coppard	(2008)	lýsir	nokkrum	verkefnum	
sem	 nota	 má	 í	 forvarnarskyni	 og	 þar	 á	 meðal	 er	 öryggishringurinn.	 Í	 því	
verkefni	 eiga	 börnin	 að	 staðsetja	 þá	 sem	 eru	 í	 þeirra	 innsta	 hring.	 Með	
slíkum	verkefnum	fær	kennarinn	tilfinningu	fyrir	aðstæðum	nemenda	sinna	
ásamt	 því	 að	 nemendur	 geri	 sér	 grein	 fyrir	 að	 þeir	 standi	 ekki	 einir	 þegar	
vandi	steðjar	að.	Einnig	er	 lesin	saga	þar	sem	ofbeldi	kemur	fyrir	og	sagan	
rædd	við	nemendur	sem	fá	tækifæri	til	að	spyrja	spurninga	og	ræða	saman.	
Nemendur	fara	 í	mikla	rannsóknarvinnu	á	eigin	tilfinningum	og	viðhorfum.	
Á	 þann	 hátt	 er	 mögulegt	 að	 vekja	 börn	 til	 umhugsunar	 um	 að	 ofbeldi	 á	
aldrei	að	líðast	á	heimili.	Tilgangurinn	með	verkinu	er	að	kennsluefnið	leiði	
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af	 sér	 aukna	 meðvitund	 í	 grunnskólum	 landsins,	 bæði	 hjá	 kennurum	 og	
nemendum.	Að	börn	verði	óhrædd	við	að	tjá	sig	um	ofbeldi	á	heimili	og	að	
kennarar	 láti	 börn	 njóta	 vafans	 og	 grípi	 til	 úrræða	 þegar	 þörf	 krefur.	
Samkvæmt	 lögum	 um	 grunnskóla	 (nr.	 91/2008)	 á	 að	 stuðla	 að	 alhliða	
þroska,	 velferð	og	öryggi	barna.	Því	er	mikilvægt	að	 starfsfólk	 skólanna	 sé	
meðvitað	um	einkenni	heimilisofbeldis.	Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna	
var	 fullgiltur	hér	á	 landi	árið	1992	en	 lögfestur	árið	2013	og	er	nú	hluti	 af	
íslenskri	 löggjöf	 (Barnasáttmáli,	 e.d.).	 Tilgangurinn	 er	 einnig	 að	 börn	 verði	
meðvituð	um	réttindi	sín	samkvæmt	honum.	
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2 Ákvæði	námskrár	og	laga	

Ný	 menntastefna	 var	 innleidd	 árið	 2013	 þar	 sem	 sex	 nýjir	 grunnþættir	
menntunar	voru	skilgreindir.	Grunnþáttunum	er	ætlað	að	skapa	heildstæða	
stefnu	innan	íslenskra	grunnskóla	og	eru	þættirnir	„heilbrigði	og	velferð“	og	
„lýðræði	 og	 mannréttindi“	 tveir	 þeirra.	 Litið	 er	 til	 þessara	 þátta	 við	 gerð	
þessa	kennsluefnis	og	fjallað	nánar	um	það	í	þessum	kafla.	Vísað	er	til	nýrrar	
menntastefnu	 en	 einnig	 í	 aðalnámskrá	 frá	 árinu	 2011,	 en	 þar	 má	 meðal	
annars	 lesa	 um	 ramma	 og	 aðbúnað	 fyrir	 nám	 og	 kennslu.	 Einnig	 kveður	
almenni	 hlutinn	 á	 um	markmið	 og	 fyrirkomulag	 skólastarfs	 í	 grunnskóla.	 Í	
honum	 kemur	 fram	 að	 grunnþættirnir	 skuli	 mótast	 í	 anda	 gildandi	 laga,	
reglugerða	 og	 alþjóðasamninga	 og	 stuðla	 að	 því	 að	 unnið	 sé	 bæði	 að	
markmiðum	sem	lúta	að	samfélagi	og	menntun	hvers	einstaklings.	Þættirnir	
eru	meðal	annars	samfélagsmiðaðir	á	þann	hátt	að	þeim	er	ætlað	að	stuðla	
að	 auknu	 jafnrétti	 og	 lýðræði.	 Slík	 menntun	 miðar	 að	 því	 að	 börn	 og	
ungmenni	 skilji	 samfélagið	 eins	 og	 það	 er	 og	 verði	 fær	 um	 að	 taka	 þátt	 í	
mótun	 þess	 og	 öðlist	 þannig	 hugsjónir	 til	 að	 beita	 sér	 fyrir	 (Aðalnámskrá	
grunnskóla,	2011).	Einnig	segir	eftirfarandi	í	aðalnámskránni:	

	
Markmið	 jafnréttismenntunar	 er	 að	 skapa	 tækifæri	 fyrir	 alla	 til	 að	
þroskast	á	eigin	forsendum,	rækta	hæfileika	sína	og	lifa	ábyrgu	lífi	í	
frjálsu	samfélagi	í	anda	skilnings,	friðar,	umburðarlyndis,	víðsýnis	og	
jafnréttis.	

	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013:21–22).		 	

Í	 kafla	 um	 lýðræði	 og	 mannréttindi	 í	 aðalnámskrá	 grunnskóla	 kemur	
fram	 að	 þegar	 lýðræðisleg	 vinnubrögð	 eru	 viðhöfð	 taka	 einstaklingar	
afstöðu	 til	 siðferðilegra	 álitamála.	 Forsenda	 lýðræðis	 er	 samábyrgð,	
meðvitund	 og	 virkni	 borgaranna	 sem	 gerir	 þá	 færa	 um	 að	móta	 samfélag	
sitt.	 Einnig	 kemur	 fram	 að	 samfélagsgreinar	 og	 lífsleikni	 séu	 kjölfesta	
þekkingar	á	lýðræði	og	mannréttindum.	Þessar	greinar	eru	því	vettvangur	til	
að	koma	henni	áleiðis	til	nemenda.	

Andleg,	 líkamleg	 og	 félagsleg	 vellíðan	 eru	 þættir	 sem	 heyra	 undir	
hugtakið	 heilbrigði	 samkvæmt	 aðalnámskrá	 grunnskóla	 og	 ráðast	 þeir	 af	
samspili	 einstaklings,	 aðstæðna	og	umhverfis.	 Í	 kaflanum	um	heilbrigði	 og	
velferð	kemur	skýrt	fram	að	allt	skólastarf	þarf	að	efla	þessa	þætti	og	stuðla	
markvisst	 að	 velferð	 og	 vellíðan	 nemenda.	 Undir	 heilbrigði	 fellur	 meðal	
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annars	 jákvæð	 sjálfsmynd,	 andleg	 vellíðan,	 góð	 samskipti,	 öryggi	 og	
skilningur	 á	 eigin	 tilfinningum	 og	 annarra.	 Allt	 þetta	 snertir	 viðfangsefni	
ritgerðarinnar.	Einnig	kemur	fram	nauðsyn	þess	að	styðja	börn	og	ungmenni	
í	 að	 taka	 upplýstar	 og	 ábyrgar	 ákvarðanir	 um	eigið	 heilbrigði.	 Í	 lögum	um	
grunnskóla	 (91/2008)	kemur	 fram	að	starfshættir	grunnskóla	skulu	mótast	
af	 umburðarlyndi	 og	 kærleika,	 jafnrétti,	 lýðræðislegu	 samstarfi,	 ábyrgð,	
umhyggju,	 sáttfýsi	 og	 virðingu	 fyrir	 manngildi.	 Einnig	 að	 grunnskóli	 skuli	
leitast	við	að	haga	störfum	sínum	í	sem	fyllstu	samræmi	við	stöðu	og	þarfir	
nemenda	og	stuðla	að	alhliða	þroska,	velferð	og	menntun	hvers	og	eins.	

Samkvæmt	því	sem	hér	hefur	verið	bent	á	úr	 lögum	og	aðalnámskrá	er	
því	 nauðsynlegt	 að	 skólarnir	 sinni	 fræðslu	 og	 forvörnum	 um	 ofbeldi	 á	
heimilum.	 Það	 myndi	 stuðla	 að	 auknum	 skilningi	 barna	 og	 ungmenna	 á	
samfélaginu	 eins	 og	 það	 er	 upp	 byggt.	 Einnig	 eykur	 slík	 fræðsla	 skilning	 á	
eigin	tilfinningum	og	annarra	sem	stuðlar	að	því	sem	fram	kom	hér	að	ofan	
um	 getu	 barna	 til	 að	 taka	 upplýstar	 ákvarðanir	 varðandi	 eigið	 heilbrigði.	
Fræðslan	mun	auk	þess	 stuðla	að	því	að	börn	 taki	afstöðu	 til	 siðferðilegra	
mála	 og	 mannréttinda.	 Ofangreint	 kallar	 einnig	 á	 að	 brugðist	 sé	 við	
einstökum	 vandamálum	 á	 borð	 við	 heimilisofbeldi	 með	 því	 að	 veita	
börnunum	hjálp	og	stuðning.	Það	á	hiklaust	að	ræða	slík	málefni	við	börn.	
Ofbeldi	á	heimili	er	staðreynd	í	samfélagi	okkar	og	á	ekki	að	vera	falið.	

2.1 Barnaverndarlög	

Barnaverndarlög	 ná	 til	 allra	 barna	 sem	 heyra	 undir	 íslenska	 ríkið.	
Einstaklingar	 undir	 18	 ára	 aldri	 teljast	 börn	 samkvæmt	 lögum.	 Markmið	
með	 lögunum	 er	 að	 tryggja	 að	 börn	 njóti	 réttar	 síns	 til	 verndar	 og	
umönnunar.	Einnig	að	tryggja	að	börnum	sem	búa	við	óviðunandi	aðstæður	
eða	stofna	lífi	sínu	og	þroska	í	hættu	sé	veitt	nauðsynleg	aðstoð	með	því	að	
styrkja	 fjölskyldur	 í	uppeldishlutverki	 sínu	eða	beita	 lögum	þegar	þörf	er	á	
með	því	að	grípa	til	frekari	aðgerða.	

Í	 16.	 grein	 laganna	 kemur	 fram	 að	 öllum	 er	 skylt	 að	 tilkynna	 til	
barnaverndarnefndar	 ef	 þeir	 hafa	 ástæðu	 til	 að	 ætla	 að	 ofangreindar	
aðstæður	 séu	 fyrir	 hendi.	 Í	 17.	 grein	 laganna	 eru	 ákvæði	 um	
tilkynningarskyldu	þeirra	 sem	hafa	 afskipti	 af	 börnum.	 Þar	 kemur	 fram	að	
tilgreindum	 starfstéttum	 sé	 skylt	 að	 tilkynna	 ef	 grunur	 leikur	 á	 því	 sem	
kemur	 fram	 í	 16.	 grein.	 Einnig	 kemur	 fram	 að	 skylt	 sé	 að	 fylgjast	 með	
hegðun,	uppeldi	og	aðbúnaði	barna	(Barnaverndarlög	nr.80/2002).	

Samningur	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	 réttindi	 barnsins	 var	 samþykktur	
árið	 1992	 og	 endurspeglar	 hann	 að	 nokkru	 leyti	 það	 sem	 kemur	 fram	 í	
barnaverndarlögum.	Sem	dæmi	má	nefna	að	velferð	barns	skuli	ávallt	vera	
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höfð	í	fyrirrúmi,	ekki	má	beita	það	ofbeldi	og	að	stuðla	skuli	að	andlegum	og	
líkamlegum	þroska	þess.	 Í	Barnasáttmálanum	eru	einnig	ákvæði	sem	boða	
nýrra	sjónarhorn	en	það	er	t.d.	réttur	barna	til	að	tjá	sig	meira	í	málefnum	
er	þau	varða	(Samningur	Sameinuðu	þjóðanna	um	réttindi	barnsins,	lög	nr.	
18/1992).	

Þar	sem	verið	er	að	fjalla	um	lög	um	barnavernd	er	ekki	úr	vegi	að	nefna	
að	 úrræðum	 til	 aðstoðar	 kvenna	 sem	 eiga	 í	 ofbeldissamböndum	 var	 ekki	
komið	 á	 fyrr	 en	 á	 seinni	 hluta	 20.	 aldar.	 Dæmi	 um	 þau	 úrræði	 eru	
Kvennaathvarfið	og	Stígamót.	Lög	um	nálgunarbann	og	brottvísun	af	heimili	
komu	ekki	 fyrr	en	nú	á	21.	öldinni	 (Lög	um	nálgunarbann	og	brottvísun	af	
heimili	 nr	 85/2011;	 Lára	 Björnsdóttir,	 2014).	 Út	 frá	 þessu	 má	 sjá	 að	
heimilisofbeldi	 er	 ástand	 sem	 einungis	 nýlega	 hefur	 verið	 viðurkennt	 sem	
samfélagslegt	mein	en	ekki	persónulegt	mál	innan	veggja	heimilisins.	

Nauðsynlegt	er	að	sameina	frekar	starf	barnaverndar	og	grunnskólanna.	
Með	 því	 móti	 geta	 kennarar	 fengið	 meiri	 stuðning	 og	 ráðgjöf	 frá	
starfsmönnum	 barnaverndar,	 sálfræðingum	 og	 annarri	 stoðþjónustu.	
Nemendaverndarráð	 starfa	 í	 flestum	 grunnskólum	 hér	 á	 landi	 og	 eru	
hlutverk	þeirra	nokkur.	Innan	þeirra	starfa	þverfagleg	teymi	sem	ætlað	er	að	
vinna	að	velferð	barna	þar	sem	raddir	þeirra	fá	hljómgrunn.	Það	veltur	á	eðli	
mála	úr	hvaða	starfsstéttum	aðilar	koma	sem	vinna	með	skólanum	en	þekkt	
er	 að	 meðal	 annars	 félagsráðgjafar	 frá	 barnavernd	 sitji	 þá	 fundi	 til	 að	
komast	 að	 niðurstöðu	 sem	 er	 barni	 fyrir	 bestu	 (Jóhanna	 Kr.	 Arnberg	
Gísladóttir,	 Guðrún	 Kristinsdóttir	 og	 Amalía	 Björnsdóttir,	 2015).	
Upplýsingaflæðið	 þarf	 að	 berast	 úr	 báðum	 áttum	 þannig	 að	 kennarar	 fái	
upplýsingar	 frá	 barnaverndarnefnd	 ef	 vitað	 er	 að	 barn	 búi	 við	 válegar	
aðstæður.	Með	því	móti	er	mögulegt	að	koma	til	móts	við	þarfir	barnsins	og	
veita	því	viðeigandi	stuðning.	Ef	kennsla	er	til	staðar	í	grunnskólum	landsins	
um	heimilisofbeldi	gæti	það	jafnvel	orðið	til	þess	að	meðvitund	um	samstarf	
við	grunnskólann	aukist	innan	barnaverndarumhverfisins.	

	

2.2 Verklagsreglur	

Verklagsreglur	 um	 tilkynningaskyldu	 starfsmanna	 leik-,	 grunn-	 og	
framhaldsskóla	 til	 barnaverndarnefnda	 eru	 unnar	 í	 samstarfi	 fulltrúa	
menntamálaráðuneytisins,	 Sambands	 íslenskra	 sveitarfélaga,	Barnaverndar	
Reykjavíkur	og	Barnaverndarstofu.	 Þær	 varða	börn	 til	 18	 ára	 aldurs	 ásamt	
öllum	 starfsmönnum	 leik-	 og	 grunnskóla	 og	 fyrstu	 bekkja	 framhaldsskóla	
(Barnaverndarstofa,	e.d.).	
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Fram	 kemur	 í	 verklagsreglunum	 að	 hver	 skóli	 þarf	 að	 hafa	 ákveðið	
verklag	um	hvernig	tilkynna	mál	skuli	til	barnaverndarnefndar.	Mikilvægt	er	
að	verklagið	 sé	öllum	starfsmönnum	 ljóst.	Gert	er	 ráð	 fyrir	 að	 tilkynningin	
komi	 í	 nafni	 stofnunarinnar	 og	 sé	 á	 ábyrgð	 hennar	 en	 ekki	 einstakra	
starfsmanna	 en	 stofnunin	 nýtur	 þá	 ekki	 nafnleyndar	 skv.	 19.	 gr.	
barnaverndarlaga	 (Barnaverndarlög	 nr.	 80/2002).	 Þó	 getur	 starfsmaður	
tilkynnt	 sjálfur	 en	 hann	 nýtur	 þá	 ekki	 nafnleyndar	 þar	 sem	 hann	 er	
starfsmaður	(Barnaverndarstofa,	e.d.)	

Að	 jafnaði	skal	 láta	 foreldra	vita	af	 tilkynningunni	nema	 í	þeim	tilvikum	
þar	sem	grunur	um	ofbeldi	er	til	staðar.	Þá	skal	tilkynna	án	þess	að	upplýsa	
foreldra	um	það.	Annars	gæti	barni	verið	stofnað	í	meiri	hættu	en	ella	eða	
ef	 til	 lögreglurannsóknar	kemur	þá	má	meintur	gerandi	ekki	 fá	 tækifæri	 til	
að	hafa	áhrif	á	framburð	barnsins.	Komi	barn	með	sýnilega	áverka	eða	segi	
frá	alvarlegu	ofbeldi	skal	samstundis	hafa	samband	við	barnaverndarnefnd	
(Barnaverndarstofa,	e.d.).	

Í	 verklagsreglunum	eru	 tekin	dæmi	um	 tilvik	þar	 sem	 starfsmenn	 skóla	
verða	varir	við	ofbeldi	gegn	börnum	en	hvergi	eru	nefnd	þar	börn	sem	búa	
við	 heimilisofbeldi.	 Einungis	 er	 komið	 inn	 á	 vanrækslu,	 andlegt,	
kynferðislegt	og	líkamlegt	ofbeldi	(gagnvart	barni)	og	áhættuhegðun	barns.	
En	barn	sem	býr	við	heimilisofbeldi	getur	þó	verið	innan	þessara	flokka	því	
það	getur	til	dæmis	verið	afleiðing	þess	að	búa	við	heimilisofbeldi	að	stunda	
áhættuhegðun,	bæla	með	sér	vandann	og	að	vera	vanrækt	barn.	Þess	vegna	
er	mikilvægt	að	gera	kennsluefnið	–	þannig	úr	garði	að	það	auki	meðvitund	
innan	skólans	og	hjá	börnunum	sjálfum.	
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3 Fræðilegur	bakgrunnur	

Í	þessum	kafla	er	gerð	grein	fyrir	fræðilegri	umgjörð	ritgerðarinnar	og	fjallar	
fyrsti	kaflinn	um	sýn	á	börn.	Lykilhugtök	sem	eru	höfð	að	leiðarljósi	við	gerð	
kaflans	 eru	 eftirfarandi:	 Heimilisofbeldi,	 vald,	 barnavernd,	 kennari	 og	
fræðsla.	Fjallað	er	um	heimilisofbeldi	og	hvað	slíkt	ástand	felur	í	sér	fyrir	þá	
sem	við	það	búa.	Afleiðingar	þess	fyrir	börn	eru	einnig	útlistaðar.	Jafnframt	
er	komið	inn	á	hugtakið	vald	sem	er	veigamikill	þáttur	 í	ofbeldinu.	Rætt	er	
um	barnaverndarstarf	ásamt	því	 að	 fara	yfir	 tölur	um	 tilkynningar	mála	 til	
barnaverndarnefnda	síðustu	ár.	Að	 lokum	er	 farið	yfir	hvað	starfið	kennari	
felur	 í	 sér	 ásamt	 því	 hvað	 einkennir	 árangursríka	 fræðslu.	 Þetta	 eru	
yfirgripsmikil	atriði	 sem	ekki	verða	gerð	 tæmandi	skil	en	 tekið	á	því	helsta	
sem	snertir	viðfangsefni	ritgerðarinnar.	

3.1 Sýn	á	börn	

Bernskufræði	 (e.	 childhood	 studies)	 fjalla	 meðal	 annars	 um	 þroska	 og	
félagslega	 stöðu	 barna,	 samband	 þeirra	 og	 foreldra	 ásamt	 samskiptum	 á	
heimilum	 og	 áhrif	 þess	 á	 börn.	 Einnig	 er	 lögð	 áhersla	 á	 að	 kanna	 kjör,	
aðstæður	og	stöðu	barna	 (Guðrún	Kristinsdóttir,	2014).	Bernskurannsóknir	
undir	þessu	heiti	áttu	fyrst	upptök	sín	 innan	félagsfræðinnar	um	1990	en	 í	
dag	 eru	 slíkar	 rannsóknir	 gerðar	 á	 fleiri	 sviðum	 og	 er	 við	 hæfi	 að	 nefna	
uppeldis-og	 menntunarfræði	 þar	 sem	 þetta	 verkefni	 er	 að	 skrifað	 innan	
þess	 sviðs	 (James	 og	 Prout,	 1990).	 Kjör	 barna	 hér	 á	 landi	 hafa	 rannsökuð	
með	 ýmsum	 hætti,	 m.a.	 frá	 sjónarhóli	 félagssögu	 og	 menntunar	
(Guðmundur	 Hálfdanarson,	 Loftur	 Guttormsson	 og	 Ólöf	 Garðarsdóttir,	
1997:	Loftur	Guttormsson,	1983).	

Þroski	 barna	 segir	 ekki	 endilega	 til	 um	 hæfni	 þeirra	 og	 sjálfstæði.	
Bernskan	er	félagslegt	fyrirbæri	(James	og	Prout,	1990)	og	hugtakið	barn	því	
ekki	 algilt	 (e.	 universal).	 Börn	 bregðast	 við	 umhverfi	 sínu	 og	 daglegu	 lífi	 á	
mismunandi	 hátt	 og	 viðbrögð	 þeirra	 eru	 einstaklingsbundin.	 Drengir	 og	
stúlkur	 upplifa	 ýmis	 atriði	 á	 ólíkan	 hátt	 og	 fer	 það	 einnig	 eftir	 aldri.	
Efnahagur,	 trúarbrögð,	 þjóðerni	 og	 félagsleg	 staða	 hafa	 jafnframt	 áhrif	 á	
mótun	þroska	barna	(Greene	og	Hill,	2005;	Källström	Cater,	2004).		

Út	 frá	 þessu	má	 sjá	 að	 litið	 er	 á	 börn	 sem	mismunandi	 einstaklinga	 er	
fylgja	 ekki	 alfarið	 sama	 þroskamynstri	 líkt	 og	 bernskufræði	 innan	
þroskasálfræðinnar	 gerðu	 ráð	 fyrir	 í	 upphafi.	 Flest	 börn	 hafa	 sjálfstæðan	
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mátt	til	athafna.	Þau	eru	hluti	af	samfélaginu,	taka	virkan	þátt	í	því	og	hafa	
áhrif	 á	 það	 (Qvortrup,	 1991).	Með	 þessari	 sýn	 er	 það	 viðurkennt	 að	 börn	
taki	þátt	 í	mótun	á	eigin	 lífi	 og	annarra	ásamt	því	 að	hafa	áhrif	 á	eigið	 líf,	
þroska	 og	 umhverfi.	 Þetta	 má	 bera	 saman	 við	 það	 sem	 kemur	 fram	 í	
aðalnámskrá	grunnskóla	(2013)	sem	fjallað	var	um	hér	að	ofan,	þ.e.	að	börn	
og	ungmenni	eigi	að	skilja	samfélagið	líkt	og	það	er	og	að	taka	þátt	í	mótun	
þess.		

Hugmyndir	bernskufræða	um	mótun	barna	á	eigin	 lífi	 leiddu	til	þess	að	
börn	 hafa	 á	 síðastliðnum	 áratugum	 tekið	 þátt	 í	 rannsóknum	 á	
heimilisofbeldi.	 Í	 fyrri	 rannsóknum	 var	 litið	 á	 börn	 sem	óvirk	 fórnarlömb	 í	
veruleika	fullorðinna	en	með	því	viðhorfi	er	verið	að	vanmeta	virkni	og	styrk	
barna.	 Þá	 var	 frekar	 litið	 á	 börn	 sem	 viðföng	 en	 ekki	 sem	 þátttakendur.	
Qvortrup	er	einn	þeirra	fræðimanna	sem	aðhyllast	þá	kenningu	að	börn	og	
unglingar	 sé	 hæfir	 og	 ábyrgir	 einstaklingar	 og	 að	 mikilvægt	 sé	 að	 raddir	
þeirra	komi	fram	í	rannsóknum	(Guðrún	Kristinsdóttir,	2014;	Eriksson,	2007;	
Qvortrup,	1991).		

Samkvæmt	bernskufræðunum	má	 sjá	 að	 það	 er	mögulegt	 að	 ræða	 við	
börn	á	hispurslausan	hátt	um	mál	á	borð	við	heimilisofbeldi.	Í	könnun	meðal	
grunnskólabarna	 sögðust	 mörg	 þeirra	 þekkja	 hugtakið	 heimilisofbeldi	
(Guðrún	Kristinsdóttir,	2007).	Af	yngri	börnum	í	4.	–	6	bekk	sem	tóku	þátt	í	
könnun	 sem	 hún	 byggði	 á	 svöruðu	 tæp	 70%	 að	 þau	 þekktu	 orðið	
heimilisofbeldi	en	í	7.	–	10.	bekk	94%	svarenda.	Leiða	má	af	líkum	að	mörg	
börn	 þekki	 annað	 hvort	 einhvern	 persónulega	 sem	 býr	 við	 heimilisofbeldi	
eða	þau	búa	sjálf	við	það,	og	þess	vegna	er	nauðsynlegt	að	fræða	börn	um	
þetta	form	ofbeldis	í	skóla.	Það	er	réttur	barna	að	skilja	samfélagið	sem	þau	
búa	 í	 og	 að	 tjá	 sig	 um	 það	 (Lög	 um	 samning	 Sameinuðu	 þjóðanna	 um	
réttindi	barnsins	nr.	19/2013).	

3.2 Heimilisofbeldi	

Ofbeldi	 er	mikið	 samfélagslegt	mein	 sem	hefur	 fylgt	mannkyninu	 frá	örófi	
alda	og	verða	mörg	börn	 fyrir	barðinu	á	því,	beint	eða	óbeint.	Almennt	er	
talið	 nú	 að	 þau	 börn	 sem	 verða	 vitni	 að	 heimilisofbeldi	 verði	 fyrir	 jafn	
miklum	 áhrifum	 af	 því	 og	 börn	 sem	 verða	 fyrir	 ofbeldinu	 sjálf	 (Edleson,	
1999;	 Guðrún	 Kristinsdóttir,	 2014;	 Kelly,	 1994).	 Þessar	 niðurstöður	 voru	
gríðarlega	 mikilvægar	 þar	 sem	 þær	 boðuðu	 nýtt	 sjónarhorn	 sem	 veitt	
börnum	von	um	að	geta	notið	þess	stuðnings	sem	þarfir	þeirra	kalla	á.	Þó	
ber	að	geta	þess	að	sum	börn	virðast	taka	á	þeim	erfiðleikum	sem	fylgja	því	
að	 búa	 við	 ofbeldi	 á	 heimili	 án	 þess	 að	 skaðast	 til	 lengri	 tíma	 (Edleson,	
1999).		
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Skilgreining	 á	 heimilisofbeldi	 er	 fjölbreytt	 og	 fer	 það	 eftir	 menningar-	 og	
samfélagslegum	hefðum	á	 hvaða	 hátt	 ofbeldið	 er	 skilgreint.	 Það	 er	 einnig	
kallað	ofbeldi	 í	 nánum	samböndum	en	orðalagið	útskýrir	 á	 vissan	hátt	 vel	
hvað	það	 felur	 í	 sér.	Ofbeldið	 getur	þó	átt	 sér	 stað	á	öðrum	stöðum	en	á	
heimili	 en	 það	 er	 vissulega	 algengast	 að	 það	 fari	 fram	 í	 skjóli	 friðhelgi	
einkalífsins.	Í	flestum	tilfellum	beitir	núverandi	eða	fyrrverandi	eiginmaður,	
sambýlismaður	eða	unnusti	ofbeldinu	og	kallast	það	kynbundið	ofbeldi	því	
þetta	samfélagsmein	beinist	aðallega	gegn	konum.	Fram	kemur	í	ársskýrslu	
kvennaathvarfsins	 (2006)	 og	 í	 skýrslu	 frá	 Alþjóðheilbrigðisstofnun	 (WHO,	
2010)	 að	 kynbundið	 ofbeldi	 er	 stærsta	 heilsufarsvandamál	 kvenna	 í	
heiminum.	 Heimilisofbeldi	 birtist	 í	 ógnandi	 hegðun	 og	 misbeitingu	 í	
samskiptum	á	milli	fólks	sem	á	í	nánum	samböndum	eða	búa	saman.	Um	er	
að	ræða	kúgunar-	og	stjórnunarferli	þar	sem	sá	sem	ofbeldinu	beitir	reynir	
að	 fá	 hinn	 aðilann	 til	 þess	 að	 lúta	 vilja	 sínum	 og	 sjá	 heiminn	með	 sínum	
augum	(Guðrún	Kristinsdóttir,	2014;	 Ingólfur	V.	Gíslason,	2008;	Mullender,	
Hague,	 Imam,	 Kelly,	 Malos	 og	 Regan,	 2002),	 þ.e.	 ofbeldið	 snýst	 fyrst	 og	
fremst	um	vald	og	stjórnun.		

Þrátt	 fyrir	 að	 skilgreining	 á	 heimilisofbeldi	 sé	 menningarbundin	 nær	
UNICEF	 að	 setja	 hana	 fram	 þannig	 að	 hún	 nái	 til	 allra	 þeirra	 þátta	 sem	
einkennir	ofbeldið	eða	eins	og	segir	orðrétt:	,,ofbeldi	á	grundvelli	kynferðis	
sem	 leiðir	 til,	 eða	 gæti	 leitt	 til	 líkamlegs,	 kynferðislegs	 eða	 sálræns	 skaða	
eða	þjáninga	kvenna,	einnig	hótun	um	slíkt,	þvingun	eða	handahófskennda	
sviptingu	 frelsis,	 bæði	 í	 einkalífi	 og	 á	 opinberum	 vettvangi"	 (UNICEF,	
2000:2).	 Í	 skilgreiningu	 er	 vísað	 til	 líkamlegs,	 andlegs,	 kynferðislegs	 og	
efnahagslegs	ofbeldis	sem	sýnir	að	heimilisofbeldi	nær	til	 flestra	þátta	 í	 lífi	
heimilisfólks.	Getur	ofangreint	falið	 í	sér	verknaði	á	borð	við	niðurlægingu,	
ofsóknir,	vopnabeitingu,	fjárhagslega	kúgun	og	einangrun.	

Líkt	 og	 fram	 kemur	 að	 ofan	 þarf	 heimilisofbeldi	 ekki	 að	 innihalda	
líkamlegar	 ryskingar	 heldur	 getur	 það	 verið	 annars	 konar.	 Líkamlega	
ofbeldið	 er	 þó	 algengast	 og	 einna	 auðveldast	 að	 greina	 því	 sjáanlegir	
áverkar	 fylgja	 oft	 í	 kjölfarið.	 Áverkarnir	 eru	 þó	 oft	 á	 stöðum	 sem	ekki	 eru	
sýnilegir,	 líkt	og	á	brjósti	eða	kviðarholi.	Einnig	geta	meiðsl	verið	 innvortis.	
Til	 ofbeldis	 á	 heimili	 telst	 einnig	 andlegt	 ofbeldi	 sem	mun	 erfiðara	 er	 að	
greina,	 þar	 sem	 engir	 sjáanlegir	 áverkar	 eru	 til	 staðar.	 Einkenni	 andlegs	
ofbeldis	er	niðurlægjandi	hegðun	gegn	þeim	sem	fyrir	því	verður.	Hegðunin	
hefur	 það	 að	 markmiði	 að	 ná	 völdum	 yfir	 einstaklingnum.	 Auk	 þessa	 er	
kynferðislegt	 ofbeldi	 og	 vanræksla	 gegn	 börnum	 þáttur	 í	 heimilisofbeldi	
(Guðrún	Kristinsdóttir,	2014;	Ingólfur	V.	Gíslason,	2008).	
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Samkvæmt	skýrslu	Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar	 (WHO,	2010)	er	þriðja	
hver	kona	beitt	einhvers	konar	ofbeldi.	Út	frá	þessum	tölulegu	upplýsingum	
má	 ætla	 að	 nokkuð	 mörg	 börn	 búi	 við	 heimilisofbeldi.	 Öll	 tölfræði	 hvað	
þetta	viðfangsefni	snertir	er	erfið	viðfangs	en	samkvæmt	íslenskri	rannsókn,	
þar	 sem	 ofbeldi	 gegn	 konum	 var	 kannað,	 kom	 fram	 að	 42%	 kvenna	 á	
aldrinum	18–80	ára	höfðu	 verið	beittar	ofbeldi	 einhvern	 tímann	á	ævinni.	
Þetta	 jafngildir	 44–48.000	 konum	 á	 landsvísu.	 Þegar	 spurt	 var	 hvort	
konurnar	hefðu	verið	beittar	ofbeldi	sl.	12	mánuði	svöruðu	3%	því	 játandi.	
Athyglisvert	 var	 að	 sjá	 að	 þrjár	 af	 hverjum	 fjórum	 konum	 sögðu	 að	 barn	
hefði	verið	á	heimilinu	þegar	síðasta	ofbeldisatvik	átti	sér	stað.	Einnig	má	sjá	
fleiri	 vísbendingar	 um	 slíkt	 í	 lögregluskýrslum	um	útköll	 á	 heimili	 (Guðrún	
Kristinsdóttir	 og	 Nanna	 Kristín	 Christiansen,	 2014;	 Elísabet	 Karlsdóttir	 og	
Ásdís	Aðalbjörg	Arnalds,	2010).	Slíkar	niðurstöður	gefa	grófa	mynd	af	fjölda	
þolenda	heimilisofbeldis	sem	er	nauðsynlegt	að	gera	sér	grein	fyrir.		

Samkvæmt	 þessari	 umfjöllun	 má	 sjá	 að	 ofbeldi	 á	 heimili	 er	 alvarlegt	
vandamál	sem	er	útbreitt	í	heiminum.	Ekki	er	vitað	um	nákvæmar	tölur	um	
heimilisofbeldismál	 hérlendis	 en	 það	 er	 þó	 raunverulegt	 vandamál	 sem	
nauðsynlegt	 er	 að	 bregðast	 við.	 Fyrsta	 skrefið	 í	 forvörnum	 er	 að	 fagfólk	
brjóti	þagnarmúrinn	og	þarf	fræðsla	að	ná	til	fagfólks	ekki	síður	en	til	barna	
og	er	vonin	sú	að	kennarar	geta	fengið	hana	í	menntun	sinni.	Með	kennslu	í	
grunnskólum	er	vonast	til	að	þess	að	meðvitund	barna	aukist,	þau	gætu	þá	
sjálf	 tilkynnt	ástandið	og	afhjúpað	 leyndarmálið	 sem	gæti	 t.d.	 leitt	 til	 þess	
að	þau	og	ofbeldismaðurinn	 fái	 viðeigandi	hjálp.	 Það	er	 einnig	 vitað	að	ef	
barn	 býr	 við	 aðstæður	 á	 heimili	 þar	 sem	 ofbeldi	 viðgengst	 er	 það	 barn	 í	
meiri	 hættu	á	að	 verða	 sjálft	 fyrir	ofbeldi	 (Guðrún	Kristinsdóttir	og	Nanna	
Kristín	Christinsen,	2014).	

Vald	 er	 stór	 þáttur	 í	 ofbeldi	 á	 heimili	 þar	 sem	 ofbeldið	 er	 notað	 sem	
stjórntæki	 líkt	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram.	 Þess	 vegna	 var	 það	 eitt	 af	
lykilhugtökunum	við	gerð	þessa	verks	og	mun	næsti	kafli	fjalla	um	það.		

3.3 Vald	

Merking	 hugtaksins	 vald	 er	 tvíþætt	 því	 það	 getur	 bæði	 verið	 jákvætt	 og	
neikvætt.	Hugtakið	er	flókið	og	vefur	sig	inn	í	marga	þætti	mannlegs	lífs.	Að	
hafa	vald	yfir	einhverjum	er	gjarnan	notað	þegar	lýsa	á	átökum	milli	tveggja	
aðila.	Sá	aðili	 sem	með	valdið	 fer	yfir	öðrum	 lýsir	einstaklingum	A	og	B	og	
átökum	 þeirra	 þar	 sem	 A	 þvingar	 B	 til	 að	 breyta	 vali	 sínu	 sem	 hann	 við	
frjálsar	 aðstæður	 myndi	 annars	 velja.	 Einungis	 er	 talað	 um	 vald	 eða	
valdbeitingu	 þegar	 til	 staðar	 eru	 átök	 um	 valkosti	 og	 annar	 aðilinn	 beitir	
ofbeldi	 eða	 þvingunum	 gagnvart	 hinum	 aðilanum.	 Sá	 sem	 fer	 með	 vald	
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getur	 ráðskast	með	hinn	aðilann	og	beitir	þá	 lygum	og	blekkingum	(Lukes,	
2002).	Ofangreindar	 lýsingar	 lýsa	 vel	neikvæðri	merkingu	hugtaksins	og	er	
lýsingin	 einn	 af	 aðalþáttum	 heimilisofbeldis.	 Einkenni	 þess	 sem	 beitir	
heimilisofbeldi	eru	nokkur	en	valdaþrá	er	eitt	þeirra.	Því	er	víða	haldið	fram	
í	 rannsóknum	að	 löngun	 til	 eða	 þörf	 fyrir	 völd	 skýri	 ofbeldi	 karla	 í	 nánum	
samböndum.		

Pence	 og	 Paymar	 settu	 fram	 Duluth	 líkan	 sem	 gengur	 út	 frá	 því	 að	
heimilisofbeldi	 snúist	 fyrst	 og	 fremst	 um	 vald	 og	 stjórnun.	 Líkanið	 varð	 til	
upp	 úr	 viðtölum	 við	 konur	 sem	 leituðu	 sér	 aðstoðar	 til	 að	 losna	 úr	
ofbeldisfullum	 samböndum.	 Lýsir	 líkanið	 ólíkum	 kúgunarformum	 þar	 sem	
horft	er	fyrst	og	fremst	til	hegðunarmynstra.	Yfirhugtök	líkansins	eru	vald	og	
stjórnun	 en	 form	 þess	 eru:	 Fjárhagslegar	 eða	 tilfinningalegar	 þvinganir,	
notkun	 forréttinda	 karla,	 börnum	 beitt	 fyrir	 sig,	 niðurlæging,	 ásakanir,	
hótanir,	 ógnanir,	 mundun	 vopna	 eða	 beiting	 þeirra	 gegn	 fólki	 (Guðrún	
Kristinsdóttir,	2014).		

Í	þessu	samhengi	má	einnig	nefna	óbeina	valdbeitingu	en	það	felur	í	sér	
að	völd	geta	haft	áhrif	á	aðila	án	þess	að	valdinu	hafi	verið	beitt	gegn	þeim	
með	 beinum	 hætti	 (Bachrach	 og	 Baratz,	 2002).	 Þarna	 er	 tenging	 við	 þau	
börn	sem	búa	við	heimilisofbeldi	þar	 sem	valdinu	er	beint	gegn	móður	en	
hefur	áhrif	á	þau.		

Vald	 getur	 einnig	 haft	 jákvæða	merkingu	 þar	 sem	 þeir	 sem	 beittir	 eru	
valdinu	eru	því	samþykkir.	Dæmi	um	slíkt	getur	verið	þar	sem	valdi	er	beitt	í	
krafti	laga	eða	í	þágu	almennings	(Lukes,	2002).		

Það	 er	 augljóst	 út	 frá	 því	 sem	 komið	 hefur	 fram	 hér	 að	 ofan	 að	
heimilisofbeldi	 hefur	mikil	 áhrif	 á	 alla	 þá	 sem	 við	 það	 búa.	 Afleiðingarnar	
eru	 þó	 einstaklingsbundnar.	Mörg	 börn	 búa	 yfir	 seiglu	 sem	hjálpar	 þeim	 í	
framtíðinni	 (Guðrún	 Kristinsdóttir,	 2014;	 Mullender,	 2002;	 Freydís	 Jóna	
Freysteinsdóttir,	 2005).	 Hér	 að	 neðan	 er	 farið	 stuttlega	 yfir	 helstu	
afleiðingar	þess	að	börn	búi	við	heimilisofbeldi	en	vert	er	að	 taka	 fram	að	
barn	getur	þó	sýnt	sömu	einkenni	án	þess	að	búa	við	ofbeldi.		

3.3.1 Afleiðingar	heimilisofbeldis	fyrir	börn	

Börn	sem	búa	við	ofbeldi	á	heimili	eru	saklausir	áhorfendur,	föst	í	hringiðu	
ofbeldis	 á	milli	 fullorðinna	aðila.	 Slíkar	 aðstæður	geta	 verið	hættulegar	og	
auka	 líkur	 á	 að	 börnum	 sé	 hótað,	 hafnað	 eða	 verði	 sjálf	 fyrir	 andlegu	 og	
líkamlegu	ofbeldi.	Að	verða	vitni	að	heimilisofbeldi	 felur	 í	 sér	að	barn	sjái,	
heyri	 eða	 standi	 að	 einhverju	 leyti	 gert	 berskjaldað	 gagnvart	 ofbeldinu.	
Afleiðingar	heimilisofbeldis	fyrir	börn	eru	margs	konar.	Börn	bregðast	ólíkt	
við	 ofbeldinu	 og	 fer	 það	 m.a.	 eftir	 persónuleika	 þeirra	 hversu	 miklar	
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afleiðingar	það	hefur.	Reynsla	barna	af	heimilisofbeldi	nær	ekki	einungis	til	
athafna	 heldur	 einnig	 til	 upplifana	 og	 óbeinna	 áhrifa.	 (Freydís	 Jóna	
Freysteinsdóttir,	2005;	Holden,	2003).		

Einnig	 eru	 margir	 þættir	 sem	 tengjast	 og	 stýra	 afleiðingunum	 sem	
ofbeldið	hefur	á	börn,	til	dæmis	má	nefna	umfang	ofbeldis,	hvers	kyns	það	
er,	hve	lengi	það	stendur	yfir,	samband	barns	við	ofbeldisaðila	og	stuðning	
frá	hinu	foreldrinu.	Þess	vegna	er	erfitt	að	alhæfa	um	áhrif	ofbeldis	á	börn	
sem	 fyrir	 því	 verða	 en	 þó	 eru	 nokkrar	 staðhæfingar	 sem	mögulegt	 er	 að	
segja	að	eigi	sér	stað	hjá	þeim	sem	búa	á	ofbeldisfullu	heimili	(Kay,	2003).		

Líkamlegar	 afleiðingar	 heimilisofbeldis	 á	 börn	 geta	 komið	 fram	 í	
vaxtarskerðingu,	 veiku	 ónæmiskerfi	 og	 veiklulegu	 útliti	 sem	 bendir	 til	 að	
barnið	 sé	 ekki	 heilt	 heilsu.	 Afleiðingar	 geta	 einnig	 komið	 fram	 í	 hegðun	
barns.	Þekkt	er	að	börn	þrói	með	sér	hæfni	eða	getu	til	að	átta	sig	á	skapi	
ofbeldisaðila	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 að	 frekara	 ofbeldi.	 Þetta	 er	 hluti	 af	
varnarkerfi	barnsins.	Fyrir	 slík	börn	er	ekkert	hald	 í	þessu	ástandi	þar	 sem	
þau	lifa	í	stöðugri	spennu,	í	von	og	ótta	um	hvenær	næsta	sprengja	springur	
á	heimilinu.	Þessi	börn	geta	orðið	mjög	hæf	í	samskiptum	við	eldra	fólk	þar	
sem	 þau	 eru	 næm	 á	 þarfir	 og	 kröfur	 þeirra.	 Börnin	 geta	 einnig	 orðið	
árásargjörn	 gagnvart	 öðrum	börnum	þar	 sem	þau	 fá	 útrás	 fyrir	 reiði	 sinni	
með	því	að	beita	aðra	ofbeldi	enda	fá	þau	óbein	skilaboð	um	slíka	hegðun	á	
heimili	sínu	(Kay,	2003).	

Lágt	sjálfsmat,	brotin	sjálfsmynd	og	skert	félagsfærni	getur	einnig	fylgt	í	
kjölfarið	ásamt	því	að	börn	dragi	sig	í	hlé.	Einnig	geta	börn	orðið	ónæm	fyrir	
eigin	 þörfum	 þar	 sem	 ástandið	 á	 heimilinu	 leiðir	 til	 þess	 að	 þau	 fá	 ekki	
þörfum	sínum	fullnægt	og	mega	ekki	hafa	sjálfstæða	skoðun.	Það	er	einnig	
þekkt	að	börn	geta	sýnt	skaðvænlega	hegðun	gagnvart	sjálfum	sér	og	þeim	
sem	 eru	 nánir	 þeim	 –	 slíkt	 getur	 birst	 í	 því	 að	 þau	 neiti	 að	 fara	 eftir	
fyrirmælum,	séu	 reið,	eyðileggi	eignir	annarra,	 skaði	 sig	 sjálf,	borði	og	sofi	
illa,	taki	bræðisköst	eða	hegði	sér	á	skringilegan	hátt.	Langtímaáhrifin	geta	
haft	 áhrif	 á	 getu	 þeirra	 til	 að	 stofna	 til	 sambands,	 bæði	 í	 barnæsku	 og	 í	
komandi	framtíð	(Miller-Perrin	og	Perrin,	2007;	Kay,	2003).	

Rannsóknir	benda	 stöðugt	 til	 þess	 að	börn	 sem	búið	hafa	 við	ofbeldi	 á	
heimili	 greinist	 í	 meira	 mæli	 en	 aðrir	 með	 þunglyndi,	 kvíða,	 einkenni	
áfallastreitu	 og	 hegðunarerfiðleika	 (WHO,	 2010;	 McClosky,	 Figueredo	 og	
Koss,	 1995).	 Nokkrar	 rannsóknir	 á	 heimilisofbeldi	 (Guðrún	 Kristinsdóttir,	
2014;	Mullender,	 2006;	Weinehall,	 2005;	McGee,	 2000)	 hafa	 sýnt	 fram	 á	
skilnings-	 og	 úrræðaleysi	 skólanna.	Hér	 á	 landi	 kom	nýlega	 fram	að	 þegar	
nemendur	 reyndu	 að	 tjá	 sig	 við	 starfsfólk	 skóla	 mættu	 þeir	 skilnings-	 og	
aðgerðaleysi	(Nanna	Þóra	Andrésdóttir,	2014)	en	í	rannsókn	McGee	(2000)	
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komu	 hins	 vegar	 fram	 jákvæð	 viðbrögð	 skóla	 þar	 sem	 sýndur	 var	
tilfinningalegur	 skilningur	 en	 engin	 inngrip.	 Margir	 verndandi	 þættir	 geta	
haft	 áhrif	 á	 hvernig	 börn	 takast	 á	 við	 að	búa	 við	 ofbeldi	 og	má	þar	 nefna	
sjálfsmynd	barns,	eiginleika	til	að	takast	á	við	álag,	trú	á	eigin	getu	og	tengsl	
við	aðra	fullorðna	en	ofbeldismanninn	(Guðrún	Kristinsdóttir,	2000).	Á	þann	
hátt	geta	kennarar	verið	mikilvægir	 í	 lífi	barns	því	að	 jákvæð	samskipti	við	
aðra	fullorðna	geta	haft	verndandi	áhrif.	

Það	ætti	 að	 vera	 sjálfsagt	 að	 fullorðinn	 hlusti	 á	 það	 sem	 börn	 hafa	 að	
segja	 þegar	 þau	 leita	 til	 þeirra.	 Með	 aukinni	 fræðslu	 í	 skólanum	 kemur	
vonandi	 aukin	 vitund	 sem	 leiðir	 til	 þess	 að	 starfsfólk	 skóla	 geti	 þá	 betur	
sinnt	 þessum	 málaflokki	 (Guðrún	 Kristinsdóttir	 og	 Nanna	 Kristín	
Christiansen,	2014).	

Ástæður	 fyrir	 því	 að	 ofbeldismaður	 beiti	 heimilisfólk	 ofbeldi	 geta	 verið	
margar	og	oft	er	um	að	ræða	samspil	margra	þátta,	s.s.	persónueinkenna	og	
félagslegra	 aðstæðna	 sem	 snerta	 samskipti	 í	 umhverfi	 barnsins.	Mikilvægt	
er	 að	 þeir	 aðilar	 sem	 eiga	 að	 stuðla	 að	 velferð	 barns	 vinni	 saman	 og	má	
yfirfæra	það	á	skóla	og	heimili.	Gott	getur	verið	fyrir	kennara	og	aðra	sem	
vinna	 náið	með	 börnum	 að	 vera	meðvitaðir	 um	 áhættuþætti	 og	 einkenni	
heimilisofbeldis	 en	 varast	 ber	 þó	 að	 draga	 ályktanir	 út	 frá	
einstaklingsbundnum	 áhættuþáttum	 einum	 saman.	 Í	 kennsluefni	 þessarar	
ritgerðar	er	tekið	á	atriðum	sem	lúta	að	því	að	styrkja	börnin	og	jafnframt	er	
rætt	um	hættur	sem	geta	verið	til	staðar	í	umhverfinu	og	um	úrræði	þeim	til	
handa	ef	um	heimilisofbeldi	er	að	ræða.	

Það	að	öðlast	skilning	á	heimilisofbeldi	gæti	 leitt	 til	þess	að	auðveldara	
yrði	 að	 tala	 um	 ofbeldið.	 Þegar	 umræða	 eykst	 og	 heimilisofbeldi	 er	 ekki	
lengur	bannhelgt	getur	það	 leitt	 til	 þess	að	þeir	 sem	verða	 fyrir	barðinu	á	
því	 eigi	 auðveldara	með	að	 segja	 frá	því	 ofbeldi	 sem	þeir	 hafa	orðið	 fyrir.	
Einnig	 gæti	það	gert	ofbeldisaðilum	auðveldara	að	 sækja	 sér	 aðstoð	 til	 að	
losna	úr	vítahring	valdsins.		

Hið	 opinbera	 heldur	 utan	 um	 aðstoð	 vegna	 ofbeldis	 og	 misnotkunar	
gegn	börnum	með	barnaverndarkerfinu	sem	er	viðfangsefni	næsta	kafla.	

3.4 Barnavernd	

Barnaverndarstofa	 hefur	 yfirumsjón	 með	 barnavernd	 og	 starfar	 undir	
Velferðarráðuneytinu.	 Hugtakið	 barnavernd	 var	 sett	 í	 barnaverndarlög	 í	
fyrsta	 sinn	 árið	 1932	 (Lög	 um	 barnavernd	 nr.	 43/1932)	 og	 hafa	 lögin	 oft	
verið	endurskoðuð	síðan.	Vert	er	að	minnast	á	að	núverandi	 lög	 tóku	gildi	
árið	2002	og	hafa	verið	 í	sífelldri	endurskoðun	síðan	en	þar	áður	voru	þau	
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sjaldnar	skoðuð	og	metin.	Samkvæmt	lögum	er	barn	einstaklingur	yngri	en	
18	ára.		

Hér	 á	 landi	 starfar	 31	 barnaverndarnefnd	 og	 taka	 þær	 við	 öllum	
tilkynningum	 sem	 þeim	 berast.	 Barnaverndarstofa	 hefur	 eftirlit	 með	
störfum	 nefndanna	 og	 að	 þær	 starfi	 samkvæmt	 lögum.	 Á	 vegum	
sveitarfélaga	 starfa	 barnaverndarnefndir	 sem	 skulu	 hafa	 að	 leiðarljósi	 að	
þær	aðgerðir	sem	beitt	er	séu	barni	fyrir	bestu	og	að	hagsmunir	barna	séu	
ávallt	 í	 fyrirrúmi.	 Skylt	 er	 að	 aðstoða	 foreldra	 eftir	 fremsta	 megni	 með	
fræðslu	eða	ráðleggingum	til	að	þeir	geti	betur	sinnt	forsjárskyldum	sínum	
ef	 mögulegt	 er,	 annars	 skal	 notast	 við	 þau	 úrræði	 sem	 lögin	 búa	 yfir	
(Barnaverndarlög	nr.	80/2002).		

Meginreglur	 barnaverndarstarfs	 eru	 að	 beitt	 skuli	 þeim	 ráðstöfunum	
sem	 ætla	 má	 að	 sé	 barni	 fyrir	 bestu	 og	 að	 hagsmunir	 barna	 skulu	 ávallt	
hafðir	í	fyrirrúmi.	Einnig	skal	tekið	tillit	til	sjónarmiða	og	óska	barna	eftir	því	
sem	aldur	þeirra	og	þroski	gefur	tilefni	til	ásamt	því	að	stuðla	að	stöðugleika	
í	 uppvexti	 barna.	 Barnaverndarstarf	 á	 einnig	 að	 miða	 að	 því	 að	 beita	
almennum	 úrræðum	 til	 stuðnings	 fjölskyldu	 áður	 en	 gripið	 er	 annarra	
úrræða	(Barnaverndarlög	nr.	80/2002).		

Mörg	sveitarfélög	reka	 fjölþætt	úrræði	 fyrir	börn	og	er	 í	 félagsþjónustu	
veittur	 margs	 kyns	 stuðningur	 og	 félagsleg	 ráðgjöf	 vegna	 þeirra.	 Skólum	
stendur	til	boða	að	nýta	sér	þá	þjónustu	sem	í	boði	er.	Mögulegt	er	að	hafa	
samband	við	barnavernd	til	að	leita	ráðlegginga	án	þess	að	þurfa	að	tilkynna	
mál	formlega.	Ef	talið	er	að	barn	alist	upp	án	öryggis	getur	það	verið	vegna	
vanþekkingar	foreldra	og	þarfnast	foreldrar	þá	ráðlegginga	sem	barnavernd	
getur	 veitt	 þeim.	 Að	 tilkynna	 til	 barnaverndar	 er	 einungis	 áfangi	 á	 leið	 til	
lausnar	og	á	ekki	að	 líta	á	slíkt	sem	endalok	á	afskiptum	skóla.	Samkvæmt	
athugunum	sem	gerðar	hafa	verið	á	samvinnu	barnaverndar	og	skóla	kemur	
í	 ljós	að	henni	er	verulega	ábótavant	og	mætti	vera	 til	 staðar	 í	mun	meira	
mæli	 (Anni	 G.	 Haugen,	 2008;	 Guðrún	 Kristinsdóttir	 og	 Nanna	 Kristín	
Christiansen,	 2014).	 Mikilvægt	 er	 að	 starfsfólk	 skóla	 og	
barnaverndaryfirvöld	vinni	saman	að	velferð	barna	líkt	og	lög	og	reglur	segja	
til	um	(Barnaverndarlög	nr.	80/2002).	

Árlega	er	gefin	út	skýrsla	Barnaverndarstofu	þar	sem	meðal	annars	koma	
fram	tölur	um	tilkynningar	og	samanburður	tilkynninga	milli	ára.	Í	töflu	1	má	
sjá	 samanburð	 á	 milli	 ára	 á	 tilkynningum	 vegna	 heimilisofbeldis	 og	
vanrækslu	 en	 líkt	 og	 áður	 hefur	 komið	 fram	 er	 vanræksla	 oft	 fylgifiskur	
heimilisofbeldis	(Guðrún	Kristinsdóttir,	2014).	

	
	



	

27	

Tafla	1.	Tilkynningar	til	barnaverndarnefnda	sl.	9	ár	

	 Heimilisofbeldi	 Vanræksla	

2015	 625			 7,3%	 3.232	 37,9%	

2014	 497	 5,6%	 3.531	 39,7%	

2013	 445	 5,2%	 3.116	 36,2%	

2012	 436	 5,6%	 2.794	 35,1%	

2011	 438	 5,0%	 2.742	 31,5%	

2010	 370	 4,0%	 2.845	 30,7%	

2009	 267	 2,9%	 3.236	 34,7%	

2008	 	 	 2.357	 28,7%	

2007	 	 	 2.490	 29,6%	

Tölurnar	gefa	til	kynna	hversu	margar	tilkynningar	bárust	í	hverjum	flokki	en	
hlutfallið	er	af	öllum	tilkynningum	sem	bárust	til	barnaverndarnefnda.		

	

Tilkynningum	til	barnaverndarnefnda	 fækkaði	um	rúmlega	4%	milli	áranna	
2014	 og	 2015.	 Árið	 2015	 voru	 flestar	 tilkynningarnar	 vegna	 vanrækslu.	 Á	
milli	áranna	2014	og	2015	varð	aukning	vegna	heimilisofbeldis	um	tæp	26%,	
úr	497	 í	625	sem	er	mikil	hækkun.	Breyttur	 fjöldi	getur	 ráðist	af	ýmsu	t.d.	
aukinni	 umræðu,	 breyttum	 skráningarreglum	 hjá	 nefndunum,	 breyttu	
mannhaldi	o.s.frv.	Margt	getur	haft	áhrif	en	þó	er	ekki	hægt	að	líta	framhjá	
því	 að	hækkunin	á	 sér	 stað.	 Fyrir	 árið	2009	var	ekki	mögulegt	að	 sjá	 tölur	
um	tilkynningar	vegna	heimilisofbeldis	og	getur	það	ýtt	undir	það	sem	fram	
hefur	komið	í	þessu	verki	að	ofbeldi	á	heimili	hefur	nýlega	verið	viðurkennt	
sem	samfélagslegt	vandamál	 í	 stað	þess	að	 líta	á	það	sem	einkamál	 innan	
veggja	heimilisins.	Árið	2008	varð	efnahagshrunið,	það	væri	fróðlegt	að	vita	
hvers	vegna	byrjað	er	að	aðgreina	tilkynningar	um	heimilisofbeldi	 frá	öðru	
ofbeldi	 sérstaklega	 ári	 seinna.	 Tilkynningum	 vegna	 heimilisofbeldis	 hefur	
fjölgað	 og	 getur	 ástæðan	 fyrir	 því	 verið	 vitundarvakning	 í	 þjóðfélaginu	
gagnvart	ástandinu,	þó	er	varlegt	að	draga	of	miklar	ályktanir	af	breytingum	
milli	einstakra	ára.	Erfitt	getur	verið	að	 túlka	þessar	 fjöldatölur	án	þess	að	
fara	dýpra	í	málið	en	áhugavert	engu	að	síður	að	velta	þeim	fyrir	sér.	

Af	tilkynningum	árið	2015	koma	á	bilinu	7–10%	frá	skólaumhverfinu,	þ.e.	
skóla,	 sérfræðiþjónustu	skóla,	 fræðslu-	eða	skólaskrifstofu.	Það	er	álitamál	
hve	hvort	þetta	hlutfall	telst	lágt	eða	hátt.	Skýrslur	Barnaverndarstofu	hafa	
ekki	 að	 geyma	 ítarlegar	 greiningar,	 t.d.	 samanburð	 á	 tilkynningum	 í	 ljósi	
barnafjölda	og	því	 er	erfitt	 að	álykta	út	 frá	 tölum	 í	 skýrslunum.	Síðan	árið	



	

28	

2009	 hefur	 fjöldi	 tilkynninga	 haldist	 nokkuð	 svipaðar	 en	 þegar	 fyrir	 þann	
tíma	 má	 sjá	 hækkun.	 Sem	 dæmi	 má	 nefna	 að	 á	 árunum	 2002–2007	 var	
fjöldi	tilkynninga	undir	650	á	ári	en	frá	árinu	2009	hafa	þær	haldist	yfir	850	á	
ári.		

Hvað	sem	tölurnar	segja	er	það	höfundi	áhyggjuefni	að	sjá	þörfina	fyrir	
kennslu	 um	 heimilisofbeldi	 í	 grunnskólum	 ótvíræða.	 Börn	 sem	 búa	 við	
ofbeldi	 á	 heimili	 fá	 oft	 ekki	 að	 tjá	 sig	 á	 heimili	 sínu	 þar	 sem	
ofbeldismaðurinn	stjórnar	öllu	heimilislífinu	en	rannsóknir	sýna	að	þau	óska	
almennt	eftir	því	að	geta	tjáð	sig	og	getur	fræðsla	í	skólum	stutt	við	þá	ósk	
(Nanna	 Þóra	 Andrésdóttir,	 2014).	 Það	 kemur	 fram	 í	 all	 nokkrum	
rannsóknum	 og	 skrifum	 að	 þörf	 er	 á	 aukinni	 fræðslu	 hjá	 fagstéttum	 sem	
starfa	 með	 börnum	 (Guðrún	 Kristinsdóttir,	 2014;	 Anni	 G.	 Haugen,	 2009;	
Guðrún	 H.	 Sederholm,	 2010;	 Baginsky,	 2008;	 Ingólfur	 V.	 Gíslason,	 2008;	
Ólöf	Ásta	Farestveit	og	Þorbjörg	Sveinsdóttir,	2006;	Mullender	o.fl.,	2002).	

3.5 Kennari	

Í	aðalnámskrá	grunnskóla	kemur	fram	að	kennarar	gegna	lykilhlutverki	í	öllu	
skólastarfi.	 Starf	 kennarans	 spannar	 mörg	 hlutverk	 og	 má	 þar	 nefna	
kennslu,	 uppeldi	 og	 ráðgjöf.	 Fagmennska	 kennara	 á	 að	 snúast	 um	
nemendur,	menntun	þeirra	og	velferð.	Nauðsynlegt	er	að	ástunda	markviss	
samskipti	og	góða	kennslu	því	það	stuðlar	að	námi	og	aukinni	hæfni	barna	
og	ungmenna.	Kennarar	eiga	ekki	einungis	að	miðla	þekkingu	 til	nemenda	
sinna	heldur	er	einnig	mikilvægt	að	þeir	gefi	nemendum	sínum	tækifæri	til	
að	 afla	 sér	 þekkingar	 og	 leikni,	 efla	 frjóa	 hugsun	 og	 örva	 starfsgleði.	 Stór	
þáttur	í	hlutverki	kennara	er	einnig	að	leiðbeina	nemendum	í	námi	og	vinna	
að	því	að	þeir	tileinki	sér	heilbrigða	lífshætti.	Einnig	eiga	kennarar	að	skapa	
góðan	 skólabrag	 og	 hvetjandi	 námsumhverfi	 (Aðalnámskrá	 grunnskóla,	
2013).	

Miklar	breytingar	hafa	orðið	 í	 íslensku	samfélagi	á	21.	öldinni	sem	hafa	
áhrif	 á	 skólakerfið	 og	 störf	 kennara.	 Kröfurnar	 aukast	 til	 skóla	 um	 að	
aðstoða	 samfélagið	 við	 að	 átta	 sig	 á	 breytingunum	 og	 takast	 á	 við	 nýjar	
aðstæður.	 Þetta	 eykur	 kröfur	 til	 kennarastéttarinnar	 á	 þann	 hátt	 að	 fella	
þarf	 starfsemi	 skólanna	 að	 breytingunum	 á	 ábyrgan	 hátt.	 Ofangreindar	
upplýsingar	sýna	fram	á	hversu	örum	breytingum	starf	kennarans	er	að	taka	
og	 hversu	 umfangsmikið	 starf	 hans	 er.	 Núverandi	 grunnskólanemendur	
munu	starfa	 í	þjóðfélagi	 sem	gerir	aðrar	kröfur	en	nú	eru	gerðar,	m.a.	um	
kunnáttu	 og	 færni.	 Þetta	 setur	 foreldra	 og	 kennara	 í	 aðra	 stöðu	 gagnvart	
börnum	sínum	og	nemendum	(Nanna	Kristín	Christiansen,	2011).	Ef	kennari	
á	að	stuðla	að	heilbrigðum	lífsháttum	hjá	nemendum	sínum	og	auka	hæfni	
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þeirra	 er	 mikilvægt	 að	 hann	 tjái	 sig	 hispurslaust	 við	 nemendur	 sína	 um	
viðkvæm	málefni	 líkt	og	heimilisofbeldi.	 Til	 þess	að	mögulegt	 sé	að	 stuðla	
að	 velferð	 barna	 er	 nauðsynlegt	 að	 viðkvæm	 málefni	 séu	 sýnileg	 innan	
skóla,	með	því	móti	eru	þau	ekki	bannhelgur	hlutur	sem	hvergi	má	tala	um.	
Með	 meiri	 meðvitund	 kemur	 aukin	 færni	 hjá	 bæði	 nemendum	 og	
starfsmönnum	 skóla	 til	 að	 koma	 auga	 á	 eða	 tjá	 sig	 um	 leyndarmál	 líkt	 og	
heimilisofbeldi.	

Umfjöllun	Mary	Baginsky	(2008)	um	öryggi	og	vernd	barna	í	skólum	sýnir	
einnig	 fram	á	hversu	veigamikið	hlutverk	kennarans	er	en	þar	kemur	 fram	
að	kennarar	eru	á	meðal	mikilvægustu	fullorðinna	aðila	í	lífi	barna.	Kennarar	
hafa	 bæði	 bein	 og	 óbein	 áhrif	 á	 félagslegan,	 tilfinningalegan	 og	
vitsmunalegan	 þroska	 barna.	 Þeir,	 ásamt	 öðru	 starfsfólki	 skólans,	 móta	
menningu	 og	 gildi	 innan	 skólans	 þar	 sem	börnin	 verja	 stórum	hluta	 af	 lífi	
sínu.	 Það	 markar	 skilning	 barnanna	 til	 lífsins	 hvernig	 talað	 er	 við	 þau,	
hlustað	 á	 þau,	 þeim	 kennt,	 þau	 öguð	 og	 studd.	 Fyrir	 sum	 börn	 getur	
kennarinn	verið	sá	aðili	sem	alltaf	er	til	staðar	og	skapar	samfellu	í	lífi	þeirra.	
Sum	 þeirra	 hafa	 engan	 annan	 að	 leita	 til	 og	 fyrir	 þau	 getur	 hlutverk	
kennarans	 skipt	 þau	 sköpum.	 Meðal	 annars	 þess	 vegna	 er	 lykilhlutverk	
kennarans	við	að	gæta	hagsmuna	barna	viðurkennt.	

Umfjöllun	Baginsky	 sýnir	einnig	 fram	á	mikilvægi	þess	að	kennarar	 sýni	
fagmennsku	og	séu	til	staðar	fyrir	nemendur	sína	á	fleiri	vegu	en	einungis	til	
mennta.	Ef	hlutverk	kennarans	er	að	sinna	kennslu,	uppeldi	og	ráðgjöf	þarf	
hann	einnig	að	sinna	því	hlutverki	að	vera	til	staðar	fyrir	nemendur	sína	og	
ljá	þeim	eyra	þegar	þörf	er	á.	Í	könnun	meðal	íslenskra	skólabarna	í	4.	–	10.	
bekk	 kom	 fram	 fram	að	 einungis	 tæp	10%	myndu	 leita	 til	 kennara	 síns	 ef	
móðir	 þeirra	 væri	 beitt	 ofbeldi	 heima	 (Guðrún	 Kristinsdóttir,	 2007).	 Það	
sýnir	kannski	að	nemendur	treysta	kennurum	sínum	ekki	nægilega.	Til	þess	
að	nemendur	 treysti	 kennara	sínum	fyrir	erfiðum	málum	sem	þeir	ganga	 í	
gegnum	þarf	kennarinn	að	sýna	þeim	þá	hlið	af	starfi	sínu	þar	sem	hann	er	
styðjandi	 og	 lætur	 sig	 velferð	 þeirra	 skipta.	Með	 kennsluefninu	 gæti	 slíkt	
orðið	að	veruleika	þar	sem	kennarinn	er	á	nokkurs	konar	jafningjagrundvelli	
með	nemendum	sínum	að	fræðast	um	heimilisofbeldi.	Hlutverk	hans	er	að	
vera	leiðbeinandi	og	eiga	í	umræðum	með	nemendum.	

3.6 Fræðsla	

Fræðsla	 er	 í	 grófum	 dráttum	 ferli	 sem	 fer	 frá	 fáfræði	 til	 þekkingar,	 frá	
vanhæfni	til	hæfni	og	frá	afskiptaleysi	(e.	indifference)	til	skilnings.	Fræðsla	
stuðlar	að	því	að	einstaklingar	geti	 lært	nýja	hluti.	Kennsla	og	lærdómur	er	
virkt	og	óaðskiljanlegt	ferli	sem	á	sér	stað	daglega	og	eru	kennarinn	eða	sá	



	

30	

sem	veitir	 fræðsluna	og	nemandinn	háðir	hver	öðrum.	Kínverskt	spakmæli	
um	fræðslu	hljóðar	á	þennan	hátt:	Segðu	mér	og	ég	gleymi.	Sýndu	mér	og	
ég	man.	 Leyfðu	mér	að	 taka	þátt	og	ég	 skil	 (Forrest,	2004).	 Spakmælið	og	
hugmyndir	 John	Dewey	eru	af	sama	meiði	því	hans	kenningar	byggja	á	því	
að	nemendur	verði	að	vera	virkir	í	námi	sínu.	Með	því	er	átt	við	að	nám	sé	
virkt	ferli	(e.	learning	by	doing)	(Gestur	Guðmundsson,	2008;	Dewey,	2000).	

Samkvæmt	 Dewey	 (2000)	 er	 meginmarkmið	 með	 miðlun	 fróðleiks	 að	
nemendur	öðlist	skilning	á	gildi	efnisins.	Ef	nemendur	gera	sér	fyllilega	grein	
fyrir	 viðfangsefninu	og	 skilja	það	 til	 fullnustu	hafa	þau	gert	þekkinguna	að	
vitsmunalegri	 eign	 sinni.	 Þegar	 útbúa	 á	 námsefni	 er	 mikilvægt	 að	 það	 sé	
gert	á	þann	hátt	að	það	skilji	eitthvað	eftir	fyrir	nemendur	að	gera.	Áhrifarík	
fræðsla	 verður	 að	 stuðla	 að	 því	 að	 nemendur	 þurfi	 sjálfir	 að	 rannsaka	 og	
leggja	til	vinnu	sem	vekur	forvitni	hjá	þeim.	Með	því	móti	munu	nemendur	
beita	 ígrundaðri	 hugsun.	 Verkefni	 sem	 lögð	 eru	 fyrir	 nemendur	 verða	 að	
hafa	sýnilegan	tilgang.	Einnig	þurfa	þau	að	höfða	til	fyrri	reynslu	þeirra,	með	
því	móti	 ná	 nemendur	 tengingu	 við	 atriði	 sem	 þeir	 þekkja	 og	 geta	 frekar	
tileinkað	sér	nýja	reynslu.		

Að	mati	Dewey	er	 formbygging	 skólans	ólík	því	 sem	nemendur	eiga	að	
venjast	 frá	 heimilum	 sínum	 –	 hann	 taldi	 að	 þar	 væri	 of	 mikill	
stofnanabragur.	 Vegna	 þessa	 upplifa	 nemendur	 skólann	 sem	 aðskilið	
fyrirbæri	 frá	 daglega	 lífi	 sínu.	 Kennarar	 verða	 að	 gæta	 þess	 að	 tengja	
skólann	við	 líf	nemenda	utan	hans,	annað	leiðir	til	þess	að	starf	skólans	sé	
úr	 tengslum	við	 raunveruleikann	og	missir	 þar	með	 tilgang.	 Í	 aðalnámskrá	
grunnskóla	(2011)	kemur	einnig	fram	að	eitt	af	hlutverkum	grunnskóla	sé	að	
undirbúa	 nemendur	 undir	 líf	 og	 starf.	 Samkvæmt	 Dewey	 er	 hlutverk	
kennslustundar	þríþætt:	

• Örvun	vitsmunalegs	kapps	
• Hjálpa	nemendum	að	temja	sér	góðar	námsvenjur	

• Að	prófa	það	sem	kennslustundin	hefur	skilað	

Varðandi	fyrsta	hlutverkið	þarf	kennarinn	að	geta	smitað	nemendur	af	eigin	
ástríðu	 fyrir	 því	 að	 læra	 og	 uppgötva.	 Þessi	 þáttur	 snýr	 að	 því	 að	 kennari	
verði	að	kenna	nemendum	hvernig	þeir	eigi	að	nota	huga	sinn.	Varast	skal	
að	námsefni	stýri	kennslustundinni	heldur	á	að	nota	það	á	þann	hátt	að	það	
verði	 að	 hjálpartækjum	 og	 verkfærum	 til	 að	 ígrunda	 og	 komast	 að	
niðurstöðu.	Umræður	eru	af	hinu	góða	og	þarf	kennarinn	að	stýra	þeim.	

Annað	hlutverkið	felur	í	sér	að	kennarinn	aðstoði	nemendur	viðað	temja	
sér	vinnubrögð	sem	koma	rannsóknum	þeirra	til	góða.	Kennarinn	á	fyrst	og	
fremst	að	leiðbeina	sem	krefst	þess	að	hann	kunni	réttu	spurningarnar	sem	
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leiða	 nemendur	 áfram	 að	 lausninni.	 Spurningarnar	 verða	 enn	 fremur	 að	
kalla	á	að	nemandinn	noti	efnið	sem	hann	hefur	verið	að	fást	við	til	að	leysa	
ný	vandamál	og	þurfi	að	draga	af	því	ályktanir.	Spurningarnar	eiga	einnig	að	
rifja	 upp	 aðalatriðin	 og	hvert	 viðfangsefnið	 er.	 Það	 er	 jafnframt	mikilvægt	
að	rifja	upp	efni	fyrri	kennslustunda	og	tengja	við	nýja	efnið.	

Þriðja	 og	 síðasta	 hlutverkið	 er	 að	 prófa	 það	 sem	 lært	 hefur	 verið.	
Kennarinn	 verður	 að	 kanna	 hvort	 einhver	 framför	 hefur	 orðið	 og	 hvort	
nemendur	hafi	hæfni	til	að	nýta	sér	efnið	áfram.	Einnig	þarf	að	kanna	hvort	
námsefnið	 hafi	 breytt	 hinum	 almennu	 venjum	 og	 viðhorfum	 sem	 liggja	
hugsun	til	grundvallar.	Hér	á	meðal	eru	skipuleg	vinnubrögð,	forvitni,	opinn	
hugur,	hæfileiki	 til	 að	 rifja	upp	og	endurskoða,	draga	 saman	og	 skilgreina.	
Þess	 vegna	 þarf	 ekki	 að	 leggja	 fyrir	 formlegt	 próf	 um	 staðreyndir	 sem	
nemendur	hafa	lagt	á	minnið	heldur	má	kanna	hvort	nemendur	hafi	þjálfast	
í	að	læra	og	vinna	með	gögnin	sem	þeir	höfðu	(Dewey,	2000).		

Í	 námsefninu	 „Aukin	 vitund	 gefur	 styrk“	 er	 unnið	 út	 frá	 hugmyndum	
Deweys	þar	sem	efnið	er	tengt	við	fyrri	reynsluheim	nemenda.	Samkvæmt	
nýlegri	 rannsókn	á	 Íslandi	um	ofbeldi	á	heimilum	kom	 í	 ljós	að	82%	barna	
sem	tóku	þátt	höfðu	heyrt	um	hugtakið	heimilisofbeldi.	Það	voru	 rúmlega	
1000	 börn	 í	 4.–10.	 bekk	 sem	 svöruðu	 könnuninni	 (Guðrún	 Kristinsdóttir,	
2007).	 Þetta	 styður	 við	 að	 börnin	 geti	 unnið	með	 efni	 um	 heimilisofbeldi	
með	 því	 að	 byggja	 á	 eigin	 þekkingu.	 Áherslan	 í	 kennsluefninu	 er	 að	
nemendur	rannsaki	viðfangsefnin,	kanni	sín	viðhorf	og	komist	að	niðurstöðu	
og	er	slíkt	í	anda	Dewey.		

Hér	 á	 eftir	 er	 farið	 yfir	 kennsluaðferðir	 sem	 stuðst	 var	 við	 þegar	
kennsluefnið	var	útbúið.	Mikilvægt	er	að	vita	hvaða	aðferðir	á	að	notast	við	
því	að	þær	halda	utan	um	kennsluna	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2011).	Einnig	er	
vönduð	 starfsáætlun	 forsenda	 fyrir	 góðum	 árangri	 á	 meðan	 á	 verkefinnu	
stendur.	Það	á	ekki	síst	við	þegar	verið	er	að	innleiða	nýtt	námsefni	sem	er	í	
raun	þróunarverkefni	(Guðrún	Kristinsdóttir	(1998).		

3.6.1 Kennsluaðferðir	

Kennsluaðferð	 er:	 „það	 skipulag	 sem	 kennarinn	 hefur	 á	 kennslu	 sinni,	
samskiptum	 við	 nemendur,	 viðfangsefnum	 og	 námsefni	 í	 því	 skyni	 að	
nemendur	læri	það	sem	að	er	keppt“	(Ingvar	Sigurgeirsson,	2011:9).	Í	einni	
kennslustund	 beitir	 kennari	 oft	 nokkrum	 kennsluaðferðum	 en	 þær	 skipta	
tugum	 ef	 ekki	 hundruðum.	 Nauðsynlegt	 er	 að	 kennari	 þekki	 til	 flestra	
aðferðanna	og	geti	beitt	þeim	eftir	því	sem	við	á.	Þær	eru	ólíkar	 í	eðli	sínu	
og	 markmið	 þeirra	 er	 mismunandi.	 Hver	 kennsluaðferð	 getur	 líka	 verið	
mismunandi	 eftir	 því	 hver	 beitir	 henni.	 Örlítill	 útfærslumunur	 getur	 haft	
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veruleg	 áhrif	 á	 hvernig	 til	 tekst;	 t.d.	 bros	 á	 réttum	 stað,	 framkoma	
kennarans,	 samskipti	 við	 nemendur	 eða	 smávægileg	 truflun	 (Ingvar	
Sigurgeirsson,	2011).	

Líkan	þeirra	Kindsvatter,	Wilen	og	Ishler	(1992)	sýnir	hvernig	framkoma	
kennara	er	 samofin	þeirri	 kennsluaðferð	 sem	hann	beitir.	 Líkanið	er	byggt	
upp	 eins	 og	 pýramídi	 og	 framkoma	 kennara	 er	 grunnurinn.	 Hvernig	 hann	
nær	til	nemenda	sinna	byggir	fyrst	og	fremst	á	því.	Næst	er	kennslutæknin	
(e.	 teaching	 techniques)	 en	 hún	 snertir	 m.a.	 hvernig	 kennari	 segir	
nemendum	 fyrir	 verkum,	 ber	 fram	 spurningar,	 hvernig	 hann	 hrósar	 þeim	
eða	hlustar	á	þá.	Næsta	stig	eru	kennsluaðferðirnar	sem	kennarinn	notar	en	
samkvæmt	þessu	líkani	eru	þær	gerðar	úr	þeim	kennslutæknilegu	aðferðum	
sem	fyrr	voru	rakin,	þ.e.	þær	aðferðir	sem	kennari	ákveður	að	beita	mynda	
saman	kennsluhætti	hans.	

	

Kennsluhættir	 Opinn	skóli	-	Hefðbundinn	skóli	-	Hlítarnám	

Kennsluaðferðir	 Fyrirlestur	-	Vettvangsferð	-	Leikræn	tjáning	-	

Leitaraðferð	

„Kennslutækni“	 Verkstjórn	-	Að	vekja	áhuga	-	Spurningatækni	

Framkoma	í	

kennslu	

Augnsamband	-	Tjáning	-	Svipbrigði	-	Hreyfing	-	

Snerting	-	Raddbeiting	-	Orðaval	

Mynd	1.	Eðli	og	einkenni	kennsluaðferða	

Miklu	máli	 skiptir	 hvernig	 farið	 er	 af	 stað	 í	 kennslu.	Mikilvægt	 er	 að	 gera	
nemendum	 grein	 fyrir	 tengslum	 efnisins	 við	 önnur	 viðfangsefni,	 lýsa	
markmiðunum,	draga	athygli	nemenda	að	efninu	og	vekja	áhuga.	

Kveikja	 er	 kennslufræðilegt	 hugtak	 sem	 notað	 er	 yfir	 aðferðir	 sem	
kennari	beitir	til	að	vekja	áhuga	nemenda.	Þær	geta	verið	margs	konar	t.d.	
að	 höfða	 til	 reynslu	 nemenda,	 s.s.	 góðar	 spurningar,	 þankahríð	 eða	
klípusögur	sem	eru	óútkljáðar	sögur	þar	sem	persónur	standa	frammi	fyrir	
tilteknu	 vandamáli	 sem	nemendur	 eiga	 að	 leysa,	 leikir,	 efni	 úr	 fjölmiðlum	
eða	tilraunir.	Nauðsynlegt	er	svo	að	fylgja	þessu	eftir	og	halda	þannig	áfram	
að	 vekja	 áhuga	nemenda	á	 efninu.	 Sjá	má	dæmi	um	 slíkt	 í	 kennsluefninu.	
Þar	 sem	 nemendur	 eru	 ólíkir	 má	 huga	 að	 fjölgreindakenningu	 Gardners	
(Gardner,	 1993)	 en	 hún	 gengur	 út	 frá	 því	 að	menn	 séu	með	mismunandi	
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tegundir	 greindar.	 Gardner	 setur	 fram	 fimm	 mismunandi	 ábendingar	 um	
hvernig	kennarar	geti	nálgast	efni	og	 líkir	hann	því	við	herbergi	með	 fimm	
hurðum	og	að	ólíkt	sé	eftir	einstaklingum	hvaða	dyr	henti.	Nálganirnar	eru:		

• Frásagnarnálgun	 (e.	 narrational	 entry	 point)	 -	 byggist	 á	 því	 að	 segja	
sögu	sem	tengist	efninu,	lýsa	atburðarás	eða	ferli.	

• Rökleg-talnaleg	 nálgun	 (e.	 logical-quantative	 entry	 point)	 -	 kennari	
beitir	 fyrir	 sér	 tölulegum	 upplýsingum,	 reifar	 röksemdir	 eða	 lýsir	
orsakasamhengi.		

• Heimspekileg	nálgun	(e.	foundational	entry	point)	-	athygli	nemenda	
beint	að	ýmsum	grundavallarspurningum	og	þeir	beðnir	um	að	velta	
fyrir	 sér	merkingu	 hugtaka,	 bera	 saman	 hugmyndir	 og	 vega	 þær	 og	
meta.	

• Fagurfræðileg	 nálgun	 (e.	 esthetic	 approach)	 -	 kennari	 notar	 ljóð,	
bókmenntir	eða	tónlist.	

• Reynslunálgun	 (e.	 experiential	 approach)	 -	 byggist	 á	 því	 að	 prófa	 í	
verki	eða	setja	á	svið.	

Við	 gerð	 þessa	 kennsluefnis	 voru	 allar	 framangreindar	 nálganir	 hafðar	 að	
leiðarljósi	 til	 að	 ná	 til	 allra	 nemenda.	 Til	 þess	 að	 auka	 áhuga	 nemenda	 er	
nauðsynlegt	 að	 kennari	 noti	 til	 dæmis	 skýringar	 (e.	 positive	 examples)	 og	
einnig	 dæmi	 sem	 ekki	 eiga	 við	 það	 sem	 verið	 er	 að	 útskýra	 (e.	 negative	
examples).	Rannsóknir	benda	til	að	þegar	verið	er	að	fara	yfir	nýtt	námsefni	
sé	 best	 að	 gefa	 nemendum	 fyrst	 dæmi,	 setja	 svo	 fram	 skilgreiningar	 og	
draga	 að	 lokum	 ályktanir	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	 2011).	 Brown	 og	 Atkins	
(1998)	benda	á	þrjár	aðferðir	til	að	haga	útskýringum	sínum:	

• Frásagnaraðferð	(e.	narrative	mode)	-	kennari	segir	frá	atburðum	líkt	
og	hann	sé	að	segja	sögu.	

• Dæmisöguaðferðin	 (e.	 anecdotal	 mode)	 -	 kennari	 notar	 dæmi	 eða	
stuttar	gamansögur	til	að	undirstrika	aðalatriði.	

• Hugtakaaðferðin	 (e.	 conceptual	 mode)	 -	 kennari	 reifar	 staðreyndir	
eða	kenningar	í	röklegu	samhengi.	

Best	 er	 að	 nota	 þessar	 aðferðir	 saman	 þar	 sem	 þær	 standast	 ekki	 kröfur	
einar	og	sér.	Mælt	er	með	því	að	nota	frásagnaraðferðina	fyrst,	beita	síðan	
viðeigandi	 dæmisögum	 af	 skynsemi	 og	 enda	 á	 að	 útskýra	 hugtök	 og	
kenningar.	Ofangreindar	aðferðir	voru	hafðar	til	hliðsjónar	í	kennsluefninu.		

Þær	kennsluaðferðir	sem	unnið	verður	með	í	„Aukin	vitund	gefur	styrk“		
eru	 umræðu-	 og	 spurnaraðferð,	 útlistunarkennsla,	 hópvinnubrögð	 og	
lýðræðisleg	 vinnubrögð.	Umræðu-og	 spurnaraðferð	 er	 hentug	 að	 því	 leyti	
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að	 hún	 byggist	 á	 því	 að	 kennari	 varpar	 fram	 spurningum	 eða	 öðru	 til	 að	
skapa	 umræður	 um	 tiltekin	 viðfangsefni.	 Með	 því	 móti	 getur	 kennarinn	
fengið	 nemendur	 til	 að	 skiptast	 á	 skoðunum,	 velta	 fyrir	 sér	 mismunandi	
hliðum	 tiltekins	máls	 eða	 efla	 áhuga	þeirra.	Útlistunarkennsla	 byggir	 á	 því	
að	 kennari	 miðlar	 þekkingu,	 útskýrir,	 ræðir	 ólíkar	 leiðir,	 sjónarhorn	 eða	
lausnir	 og	 vekur	 nemendur	 til	 umhugsunar.	 Hópvinnubrögð	 er	
regnhlífarhugtak	 sem	 felur	 í	 sér	 margar	 kennsluaðferðir	 sem	 eiga	 það	
sameiginlegt	 að	 fela	 einstaklingum	 að	 leysa	 viðfangsefnum	 í	 hópum.	
Meginhugmyndin	með	 þeirri	 aðferð	 er	 að	 þjálfa	 nemendur	 í	 samvinnu	 og	
samskiptum.	Slík	 samvinna	er	góður	undirbúningur	 fyrir	 lífið	og	nemendur	
geta	lært	hver	af	öðrum.	John	Dewey	er	einn	þeirra	fræðimanna	sem	lagði	
áherslu	á	að	nemendur	fengju	að	vinna	að	sameiginlegum	viðfangsefnum	í	
hópum	 en	 hans	 hugmyndafræði	 var	 höfð	 að	 leiðarljósi	 við	 gerð	 þessa	
kennsluefnis	 (Ingvar	 Sigurgeirsson,	 2011).	 Lýðræðisleg	 vinnubrögð	 eru	
einnig	í	anda	Dewey	(2000)	en	hann	taldi	að	í	námi	ætti	að	leggja	áherslu	á	
sjálfstæði	 og	 gagnrýna	 hugsun.	 Þegar	 nemendur	 vinna	 eftir	 þeirri	 aðferð	
efla	þeir	einmitt	þessa	þætti.	

Hér	 á	 eftir	 er	 kennsluáætlun	 kynnt	 gróflega	 en	 í	 námsefninu	 sjálfu	 eru	
ítarlegri	leiðbeiningar	og	upplýsingar.	
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4 Kennsluáætlun	

Fimm	meginþemu	eru	í	kennsluáætluninni	og	er	miðað	við	að	eitt	þema	sé	
tekið	fyrir	í	tveimur	kennslustundum.	Þemun	eru	eftirfarandi:		

1. Tilfinningar	og	leyndarmál	
2. Öryggi	og	heimili	
3. 	Heimilisofbeldi	
4. Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna	

5. Úrræði	

Ef	kennarar	óska	eftir	því	geta	þeir	farið	ítarlegar	í	verkefnin	og	tekið	lengri	
tíma	í	hvert	þema	fyrir	sig.	Tímarnir	eru	þannig	byggðir	upp	að	upphafið	er	
ávallt	 kveikja,	 síðan	 kemur	 innlögn	 og	 umræður	 í	 kjölfarið.	 Þar	 sem	 þetta	
kennsluefni	er	fyrir	yngsta	stig	grunnskóla	er	mikilvægt	að	kennarinn	stjórni	
umræðunni	vel.	Mikið	er	lagt	upp	úr	umræðum	þar	sem	nemendur	fá	að	tjá	
sig	 og	 velta	 fyrir	 sér	 því	 sem	 þeir	 eru	 að	 læra.	 Síðan	 vinna	 nemendur	 að	
fjölbreyttum	verkefnum	sem	tekið	er	ítarlega	fyrir	í	námsefninu	sjálfu.	Best	
er	 ef	 kennari	 getur	 haft	 kennsluna	 í	 heimakrók	 og	 jafnvel	 einungis	 haft	
helming	 af	 nemendahópnum	 í	 einu.	 Mat	 á	 líðan	 barna	 er	 lagt	 fyrir	 eftir	
hvert	þema.	Hér	að	neðan	má	sjá	grófa	uppbyggingu	kennsluáætlunar	en	í	
námsefninu	er	hún	ítarlegri.	

	

4.1 Öryggi	og	Tilfinningar		

Í	 fyrsta	 tíma	er	 kynning	 á	námsefninu.	 Kennarinn	 ræðir	 við	nemendur	um	
hvað	 nýja	 námsefnið	 fjallar	 og	 af	 hverju	 það	 sé	mikilvægt	 að	 kenna	 það.	
Nemendur	 eru	 síðan	 beðnir	 að	 teikna	 öryggishringinn	 sinn	 eftir	 innlögn	
kennara.	Öryggishringurinn	er	verkefni	fengið	frá	Coppard	(2008)	í	bók	Mary	
Baginsky	 en	 bókin	 fjallar	 á	 fjölbreyttan	 hátt	 um	 hvernig	 skólinn	 getur	
stuðlað	að	öryggi	og	vernd	barna.	Verkefnið	er	þannig	að	nemendur	teikna	
mynd	af	sjálfum	sér	í	miðjunni	á	hringlaga	blað	og	skrifa	hverjir	eru	í	þeirra	
öryggishring.	Með	verkefninu	er	verið	að	sýna	nemendum	að	það	séu	ávallt	
einhverjir	í	þeirra	nærumhverfi	sem	þeir	geta	treyst.	

Annað	verkefni	sem	unnið	út	frá	þema	1	snýr	að	tilfinningum	og	á	að	ýta	
undir	 tilfinningalæsi	 hjá	 nemendum.	 Kennari	 sýnir	 nemendum	 myndir	 af	



	

36	

andlitum	 sem	 sýna	 alls	 konar	 tilfinningar.	 Nemendur	 vinna	 í	 kjölfarið	
verkefni	 um	 það	 hvernig	 ýmsir	 staðir	 geta	 vakið	 með	 þeim	 ólíkar	
tilfinningar.	

	

4.2 Heimili	og	leyndarmál	

Annað	 þema	 tengist	 heimili	 og	 leyndarmálum.	 Fyrst	 er	 skoðað	 hvað	 á	 að	
vera	 á	 heimili	 og	 hvað	 ekki	 ásamt	 tilfinningum	 sem	 nemendi	 hefur	 í	 garð	
heimilis	 síns.	Hugmynd	að	verkefninu	er	 fengin	úr	breskri	bók	 sem	skrifuð	
var	í	kjölfar	rannsóknar	með	börnum	á	heimilisofbeldi	(Humphreys,	Thiara,	
Skamballis,	 og	 Mullender	 2006).	 Þetta	 er	 myndabók	 er	 ætluð	 mæðrum,	
börnum	 og	 starfsfólki	 sem	 vinnur	 á	 þessu	 sviði.	 Nemendur	 fara	 síðan	 yfir	
ólíkar	 fjölskyldugerðir	 og	 ólíkt	 heimilislíf.	 Einnig	 vinna	 nemendur	 með	
leyndarmál	 þar	 sem	 þeir	 greina	 jákvæð	 og	 neikvæð	 leyndarmál	 í	 sundur.	
Þeir	vinna	saman	í	pörum	að	lausnum.	Verkefnið	er	fengið	frá	kafla	Coppard	
(2008)	 og	 er	 gerð	 grein	 fyrir	 því	 í	 íslenskri	 handbók	 fyrir	 kennara	 (Guðrún	
Kristinsdóttir	og	Nanna.	K.	Christensen).		

	

4.3 Heimilisofbeldi	

Heimilisofbeldi	 er	 viðfangsefnið	 hér	 þar	 sem	 kennari	 ræðir	 við	 nemendur	
um	 hugtakið	 og	 kannar	 þekkingu	 þeirra	 á	 því.	 Í	 kjölfarið	 er	 ofbeldi	 í	
ævintýrum	og	teiknimyndum	skoðað	og	greint.	Nemendur	greina	að	lokum	
söguna	um	Rauðhettu	og	úlfinn	þar	sem	sú	saga	er	afar	ofbeldisfull	og	gerist	
meðal	 annars	 á	 heimili.	 Miklar	 umræður	 og	 ígrundun	 er	 notað	 í	
verkefnavinnunni	og	er	markmiðið	 að	nemendur	þekki	 hugtakið	og	hvað	 í	
því	felst.	Einnig	að	nemendur	skilji	að	ofbeldi	er	til	í	nærsamfélagi	okkar	og	
þess	vegna	það	ekki	leyndarmál	–	við	sjáum	það	alls	staðar.	Hugmyndin	að	
verkefninu	 er	 fengið	 frá	 leiðbeinanda	mínum	 og	 sótt	 til	 samtaka	 danskra	
kvennaathvarfa	(Dansk	kvindesamfunds	krisecenter,	e.d.)	
	

4.4 Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna	

Mikilvægt	er	fyrir	börn	að	þekkja	réttindi	sín	og	eru	þau	viðfangsefni	þessa	
þema.	 Nemendur	 vinna	 verkefni	 þar	 sem	 þeir	 eiga	 að	 greina	 í	 sundur	
réttindi	 og	 forréttindi	 ásamt	 fleiri	 verkefnum	 á	 vefsíðu	 Barnasáttmála	
Sameinuðu	þjóðanna	(Barnasáttmáli	Sameinuðu	þjóðanna,	e.d.).	
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4.5 Úrræði	

Að	 lokum	er	 farið	með	nemendum	yfir	hvaða	úrræði	þeim	standa	til	boða	
en	 það	 er	 mikilvægt	 að	 börn	 viti	 hvert	 þau	 geti	 leitað	 eftir	 aðstoð.	
Nemendur	 hlusta	 á	 klípusögu	 sem	kennari	 les	 fyrir	 þau,	 og	 þeir	 vinna	 svo	
saman	við	að	finna	lausn	á	vandamálinu.	

Þegar	nemendur	hafa	 lokið	námsefninu	er	öllum	gögnum	þeirra	safnað	
saman	í	möppu	og	þeim	afhent	viðurkenning	fyrir	þátttökuna.	
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5 Aðferð	

Við	vinnslu	á	þessu	verkefni	var	hafist	handa	við	heimildaathugun	þar	sem	
kafað	var	 í	 fræðin	um	heimilisofbeldi	og	 leitað	var	sérstaklega	að	tengingu	
þeirra	við	kennsluefnið.	Heimildaleit	er	nauðsynlegt	ferli	þar	sem	rannsóknir	
verða	 að	 byggja	 á	 þeirri	 þekkingu	 sem	 fyrir	 er.	Með	 því	 að	 kynna	 sér	 vel	
hvað	 hefur	 verið	 rannsakað	 er	 betra	 að	 sjá	 hvernig	 rannsókn	 passar	 í	
heildarmyndina	 sem	 fyrir	 er	 (Sigríður	 Halldórsdóttir	 og	 Ragnheiður	 Harpa	
Arnardóttir,	 2013).	 Sérstaklega	 var	 athugað	 hvort	 rannsóknir	 sýni	 fram	 á	
nauðsyn	 þess	 að	 fræða	 börn	 og	 hvernig	 eigi	 að	 kenna	 þeim	 um	ofbeldi	 á	
heimili.	 Leitast	 var	 við	 að	 styðjast	 eingöngu	 við	 frumheimildir	 og	 fór	 hluti	
tímans	í	að	leita	að	þeim.	Heimildaleitin	fór	aðallega	fram	í	gegnum	leitir.is	
og	EBSCOhost.com	þar	sem	sóst	var	eftir	ritrýndum	greinum	og	bókum.	

	 Notast	 var	 meðal	 annars	 við	 lykilhugtökin	 heimilisofbeldi,	 vald,	
barnavernd,	kennari	og	fræðsla	til	þess	að	leita	að	heimildum.	Leitað	var	að	
efni	 á	 íslensku,	ensku	og	dönsku.	Unnið	var	úr	heimildum	 til	 þess	að	 sýna	
fram	 á	 nauðsyn	 kennsluefnis	 um	 heimilisofbeldi	 fyrir	 grunnskóla.	 Einnig	
voru	heimildir	nýttar	 til	að	útbúa	kennsluefnið	og	kennsluleiðbeiningar.	Til	
þess	 að	 útbúa	 kennsluleiðbeiningarnar	 var	 stuðst	 við	 gátlista	 sem	 fenginn	
var	frá	Námsgagnastofnun	(2012).		
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6 Siðferðileg	álitamál	

Siðfræði	 vísinda	 lýtur	 að	 því	 hvernig	 haga	 eigi	 rannsóknum	 þ.e.	 rannsókn	
verður	að	standast	siðferðilegar	kröfur	ef	hún	á	að	standa	undir	nafni.	Þegar	
gera	á	rannsókn	þarf	ávallt	að	gæta	þess	að	hún	leiði	til	góðs.		

Meðal	 annars	 þarf	 að	 gæta	 að	 því	 hversu	 mikla	 áhættu	 eða	 álag	
rannsókn	 má	 fela	 í	 sér	 fyrir	 þátttakendur.	 Einnig	 er	 stór	 spurning	 í	
siðfræðinni	 hvort	 það	 sé	 réttlætanlegt	 að	 gera	 rannsóknir	 á	 börnum,	
gamalmennum	eða	öðrum	sem	ekki	eru	hæfir	til	að	gefa	upplýst	samþykki	
(Sigurður	 Kristinsson,	 2013).	 Ef	 litið	 er	 til	 laga	 um	 samning	 Sameinuðu	
þjóðanna	um	réttindi	barnsins	(nr.	19/2013)	má	sjá	í	12.	grein	rétt	barns	til	
að	mynda	eigin	skoðanir	og	láta	þær	frjálslega	í	ljós	í	öllum	málum	sem	það	
varðar.	Einnig	kemur	fram	í	13.	grein	réttur	barns	til	að	 láta	 í	 ljós	skoðanir	
sínar	 og	 að	 það	 feli	 í	 sér	 rétt	 til	 að	 leita,	 taka	 við	 og	 miðla	 hvers	 kyns	
vitneskju	 og	 hugmyndum,	 annað	hvort	munnlega,	 skriflega	 eða	 á	 prenti,	 í	
formi	 lista	 eða	eftir	 hvers	 kyns	 leiðum	að	 vali	 þess.	 Það	er	 skiljanlegt	 að	 í	
siðfræði	sé	slík	spurning	sett	 fram	um	rannsóknir	á	börnum	þar	sem	þeim	
getur	veist	erfitt	að	gefa	upplýst	samþykki	en	það	er	fræðimanna	að	leysa	úr	
þeim	vanda.	Börn	eiga	rétt	á	að	vera	upplýst	um	samfélagið	sem	þau	búa	í	
og	 kemur	 það	 meðal	 annars	 skýrt	 fram	 hæfniviðmiðum	 í	 aðalnámskrá	
grunnskóla	 (2015).	 Ofangreind	 ákvæði	 Barnasáttmálans	 hvetja	 til	 þess	 að	
samfélagið	opni	dyrnar	fyrir	börnum	að	frjálsri	 tjáningu	um	málefni	er	þau	
varða	og	ber	að	virða	það.	

Þar	 sem	 kennsluefnið	 er	 nýmæli	 hér	 á	 landi	 þarf	 að	 huga	 að	mörgum	
þáttum	 og	 að	 mati	 höfundar	 nauðsynlegt	 að	 hafa	 skaðleysisregluna	 í	
fyrirrúmi	 hér	 en	 hún	 kveður	 á	 um	 að	 forðast	 skuli	 skaða	 umfram	 allt	
(Sigurður	 Kristinsson,	 2013).	 Vegna	 þessa	 þarf	 hver	 skóli	 fyrir	 sig	 sem	
ákveður	 að	 innleiða	 kennsluefnið	 að	 undirbúa	 kennara	 vel.	 Þeir	 þurfa	 að	
þekkja	vel	 til	heimilisofbeldis	og	best	er	ef	þeir	hafa	setið	 fræðslu	um	það	
áður	en	þeir	taka	að	sér	kennsluna.	Skólinn	þarf	einnig	að	ákvarða	hvernig	
haga	 eigi	 þeim	 málum	 þar	 sem	 barn	 lætur	 uppi	 að	 það	 búi	 við	
heimilisofbeldi,	 t.d.	 hver	 stuðningur	 skólans	 á	 að	 vera.	 Skólastjórnendum	
ber	að	kynna	verklagsreglur	um	tilkynningar	til	starfsmanna	grunnskóla	því	
þeir	 ferlar	 eiga	 að	 vera	 öllum	 skýrir	 (Barnaverndarstofa,	 e.d.).	 Öll	 nýmæli	
takast	best	ef	skóli	er	samstíga	um	að	innleiða	þau	og	vönduð	starfsáætlun	
er	góður	vegvísir	á	meðan	verki	stendur	(Guðrún	Kristinsdóttir,	1998).	Ellis,	
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Stanley	og	Bell	og	Stanley	(2006)	benda	á	að	forsendur	góðs	árangurs	sé	að	
kennsla	 um	 heimilisofbeldi	 sé	 á	 skólanámskrá	 en	 það	 væri	 æskilegur	
undanfari	að	því	að	nýta	kennsluefnið	„Aukin	vitund	gefur	styrk“.	

	Kennarar	 starfa	eftir	 siðareglum	og	samkvæmt	þeim	eiga	þeir	að	gæta	
trúnaðar	við	nemendur	og	forráðamenn	ásamt	því	að	viðhalda	þagmælsku	
um	einkamál	þeirra	sem	þeir	fá	vitneskju	um	í	starfi	sínu	(Kennarasamband	
Íslands,	2014).	Trúnaðurinn	á	þó	ekki	við	um	barnaverndaryfirvöld	þar	sem	
kennari	 er	 bundinn	 tilkynningarskyldu	 við	 þau	 samkvæmt	 lögum	 (Lög	 um	
grunnskóla,	 nr.	 91/2008).	 Nærfærni	 við	 nemendur	 má	 einnig	 finna	 í	
siðareglunum	en	þar	kemur	fram	að	kennari	skuli	sýna	nemendum	virðingu,	
áhuga	 og	 umhyggju	 (Kennarasamband	 Íslands,	 2014).	 Siðareglurnar	 halda	
því	utan	um	að	trúnaðar	sé	gætt	við	nemendur	og	forráðamenn.	Ef	kennari	
fær	vitneskju	um	að	barn	búi	við	heimilisofbeldi	er	nauðsynlegt	að	hann	taki	
sér	 tíma	 til	 að	 íhuga	 vel	 næstu	 skref	 og	 leita	 til	 skólastjórnenda	 og	
barnaverndarnefnda	 (Barnaverndarstofa,	e.d.).	Mjög	mikilvægt	er	að	hann	
láti	 ekki	 foreldra	 vita	 þar	 sem	 það	 getur	 skapað	 aukna	 hættu	 gagnvart	
barninu	(Barnaverndarstofa,	e.d.).	

Þar	sem	umfjöllunarefnið	hér	er	að	viðhalda	siðareglunum	um	vernd	og	
skaðleysi	þátttakenda	er	mikilvægt	að	 fjalla	um	hlið	 foreldra	og	hvort	það	
gæti	verið	viðkvæmt,	eða	 jafnframt	hættulegt	 fyrir	 sum	börn	að	hafa	slíka	
fræðslu	í	skólum	ef	ofbeldi	er	á	heimili.	Hvernig	á	þá	að	tryggja	öryggi	þeirra	
barna	 þar	 sem	 heimilisofbeldi	 er	 staðreynd.	 Á	 að	 kynna	 foreldrum	 þessa	
fræðslu	sérstaklega?	Þegar	 leitað	er	 í	fræðunum	er	að	finna	bók	sem	gefin	
var	 út	 í	 Ástralíu	 árið	 1992	 (Calvert)	 sem	 fjallar	 um	 störf	 þar	 til	 verndar	
börnum.	 Einn	 kaflinn	 fjallar	 sérstaklega	 um	menntun	 og	 hvernig	menntun	
getur	 stuðlað	 að	 aukinni	 vernd	 barna	 gegn	 ofbeldi	 á	 heimili.	 Fókusinn	 í	
bókinni	er	reyndar	á	kynferðislegt	ofbeldi	gegn	börnum	en	vel	má	yfirfæra	
hann	á	heimilisofbeldi.	Fræðsla	í	grunnskólum	átti	að	stuðla	að	umhverfi	þar	
sem	ofbeldi	á	sér	ekki	stað	og	var	mikil	samvinna	við	foreldra	sem	tóku	vel	í	
verkefnið.	 Það	 væri	 því	 áhrifaríkast	 ef	 foreldrar	 gætu	 tekið	 þátt	 og	 átt	 í	
umræðum	heima	með	börnum	sínum	enda	kemur	 fram	 í	 fræðum	að	áhrif	
foreldra	 á	 námsárangur	 barna	 er	 ótvíræður	 (Nanna	 Kristín	 Christiansen,	
2011).	Aftur	á	móti	má	einnig	velta	því	fyrir	sér	hvort	foreldrar	þurfi	þá	ekki	
leiðbeiningar	 til	 þess	 að	 ræða	 slíkt	 við	 börnin	 á	 heimilum	 sínum.	Og	hvað	
með	þau	börn	sem	búa	við	heimilisofbeldi?	Þau	geta	varla	rætt	þetta	heima	
hjá	 sér	 og	 þá	 er	 spurningin	 enn	 á	 ný	 hvort	 það	 eigi	 frekar	 að	 halda	
foreldrum	 alveg	 utan	 um	 kennsluefnið.	 Að	 mati	 höfundar	 og	 út	 frá	
fræðunum	 (Guðrún	 Kristínsdóttir	 og	 Nanna	 Kristíns	 Christiansen,	 2014;	
Nanna	 Kristín	 Christiansen,	 2011)	 þá	 væri	 líklega	 árangursríkast	 að	 vera	 í	
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samstarfi	með	heimilum	því	það	gæti	leitt	til	þess	að	bæði	ofbeldismaðurinn	
fái	þá	aðstoð	sem	þörf	er	á	ásamt	þeim	sem	hafa	búið	við	ofbeldið.	

Einnig	 má	 velta	 því	 fyrir	 sér	 hvernig	 kennsla	 af	 þessu	 tagi	 kemur	 við	
nemendur	 sem	 búa	 við	 heimilisofbeldi	 og	 kæra	 sig	 ekki	 um	 að	 sitja	 slíka	
kennslustund.	 Einn	 drengur	 nefndi	 t.d.	 í	 könnun	 um	 þekkingu	 barna	 á	
ofbeldi	á	heimili	að	hann	myndi	ekki	kæra	sig	um	að	kennt	væri	um	það	 í	
skólanum	 þar	 sem	 honum	 leið	 vel	 í	 skólanum	 og	 hann	 væri	 eins	 konar	
griðarstaður	 frá	 ofbeldinu.	 Að	 hans	 mati	 snerist	 lífið	 allt	 um	 ofbeldið	 á	
heimilinu	nema	í	skólanum	(Guðrún	Kristinsdóttir,	Ingibjörg	H.	Harðardóttir,	
Margrét	Ólafsdóttir,	Steinunn	Gestsdóttir,	2007).		

Kennsluefnið	inniheldur	leiðbeiningar	um	viðbrögð	ef	nemandi	tjáir	sig	
um	að	hann	búi	við	ofbeldi	á	heimili.	Einnig	eru	upplýsingar	um	hvernig	á	að	
bregðast	við	ef	verkefni	nemanda	gefa	til	kynna	ofangreint.	Það	er	
nauðsynlegt	að	kennari	sé	búinn	að	kynna	sér	það	áður	en	farið	er	af	stað	
með	þessa	kennslu.
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7 Umræða	

Eftir	að	hafa	farið	yfir	það	helsta	í	fræðunum	varðandi	heimilisofbeldi	má	sjá	
að	 slíkt	 ástand	 er	 alvarlegt	 samfélagslegt	 mein.	 Það	 er	 áhyggjuefni	 að	
ofbeldi	af	þessu	tagi	sé	stærsta	heilsufarsvandamál	kvenna	í	heiminum.	Sýnt	
hefur	verið	fram	á	að	afleiðingar	ofbeldisins	geta	verið	alvarlegar	fyrir	börn	
sem	við	það	búa	–	þess	vegna	er	rík	ástæða	til	að	grípa	í	taumana	og	takast	
á	við	vandamálið.	

Líkt	 og	 komið	 hefur	 fram	 í	 verki	 þessu	 má	 sjá	 hversu	 afdrifaríkar	
afleiðingar	 heimilisofbeldis	 eru	 fyrir	 börn.	 Þó	 að	 áhrifin	 séu	
einstaklingsbundin	eru	þau	ávallt	mikil	og	skilja	eftir	sig	spor.	Börnin	upplifa	
tilfinningar	á	borð	við	kvíða,	ótta,	vonleysi	og	sektarkennd,	slíkt	getur	leitt	til	
vandamála	 í	 framtíðinni.	Samkvæmt	 lögum	eiga	börn	að	búa	við	öryggi	og	
ber	 foreldrum	 að	 tryggja	 þeim	 það	 (Barnaverndarlög	 nr.	 80/2002).	
Vanræksla	er	ein	helsta	ástæða	tilkynninga	til	barnaverndarnefnda.		

Grunnskólar	 eru	 stofnun	 sem	 sjá	 um	 að	 fræða	 og	 kenna	 börnum	 um	
málefni	er	varða	samfélagið	í	heild.	Fram	kom	í	skýrslu	frá	UNICEF	(2006)	að	
með	fræðslu	er	opnað	fyrir	umræðuna	sem	leiðir	til	þess	að	auðveldara	er	
að	afhjúpa	leyndarmálið	um	heimilisofbeldi.	Jafnvel	má	vona	að	það	leiði	til	
þess	að	ofbeldi	 á	heimili	minnki	með	 tímanum.	Fái	nemendur	 fræðslu	um	
það	í	skólanum	vita	þeir	að	ofbeldi	á	ekki	að	vera	raunveruleiki	á	heimili	og	
er	það	vonin	að	þau	geti	leitað	til	fullorðinna	sem	geta	hjálpað	þeim.	

Markmið	 grunnskólanna	 er	 að	 undirbúa	 nemendur	 sína	 undir	 lífið	
(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013)	og	ætti	það	að	 innihalda	alla	þætti	 lífsins.	
Nemendur	 læra	 um	 sorg,	 dauðann	 og	 fleiri	 erfið	 viðfangsefni	 í	
kennsluefninu	 Vinir	 Zippýs	 (Sigrún	 Daníelsdóttir,	 2013)	 og	 er	 það	 skoðun	
höfundar	að	nemendur	geti	einnig	unnið	verkefni	tengd	almennu	öryggi	og	
heimilisofbeldi.	 Sífellt	 meiri	 kröfur	 eru	 gerðar	 til	 grunnskóla	 og	 kennara	 í	
takt	 við	 örar	 breytingar	 í	 samfélaginu	 (Nanna	 Kristín	 Christiansen,	 2011).	
Markmið	 skólastarfs	 er	 ávallt	 að	 stuðla	 að	 öryggi	 og	 velferð	 barna.	
Nemendur	 eiga	 að	 fá	 almenna	 menntun	 sem	 stuðlar	 að	 alhliða	 þroska	
þeirra	og	virkri	þátttöku	þeirra	í	lýðræðisþjóðfélagi.	Hún	á	einnig	að	styrkja	
þá	 hæfni	 sem	 talin	 er	 nauðsynleg	 til	 að	 viðkomandi	 geti	 þróast	 í	 og	með	
umhverfi	 sínu	 (Aðalnámskrá	 grunnskóla,	 2015).	 Sýnin	 á	 börn	 hefur	 breyst	
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mikið	undanfarin	ár	 líkt	og	hefur	verið	fjallað	um	í	þessu	verki	og	sést	það	
einnig	á	nýjum	áhersluþáttum	aðalnámskrár.	

Að	kenna	börnum	að	þekkja	 tilfinningar	 sínar,	 réttindi	 sín	og	hvert	þau	
geta	 leitað	ef	öryggi	þeirra	er	ógnað	stuðlar	að	markmiðum	aðalnámskrár.	
Ef	börn	fá	ekki	kennslu	um	heimilisofbeldi	er	ekki	víst	að	þau	viti	að	það	sé	
ekki	eðlilegur	þáttur	 lífsins	og	fari	 jafnvel	að	aðlaga	sig	að	ástandinu	 í	stað	
þess	að	 leita	sér	hjálpar	en	slík	aðlögun	er	algengur	fylgifiskur	þess	að	búa	
við	 ofbeldi.	 Kennslan	 mun	 vonandi	 einnig	 stuðla	 að	 vitundarvakningu	 hjá	
kennurum	 og	 starfsfólki	 grunnskóla	 sem	 leiðir	 til	 þess	 að	 þeir	 geti	 frekar	
stutt	nemendur	og	hjálpað	þeim.	Auk	þess	er	vonast	til	að	þegar	nemendur	
sitji	kennslustundir	þessar	öðlist	þeir	aukið	traust	á	kennurum	sínum,	líkt	og	
kom	 fram	 í	 sömu	 skýrslu	 og	 vitnað	 er	 til	 hér	 að	ofan	myndu	 fáir	 eða	 tæp	
10%	leita	til	kennara	síns	ef	móðir	þeirra	væri	beitt	ofbeldi	heima	(Guðrún	
Kristinsdóttir,	 Ingibjörg	 H.	 Harðardóttir,	 Margrét	 Ólafsdóttir,	 Steinunn	
Gestsdóttir,	2007).	Nemendur	verja	mestum	tíma	með	kennara	sínum,	fyrir	
utan	 foreldra	 sína,	 og	 ætti	 traustið	 að	 vera	 mikið	 þarna	 á	 milli	 (Guðrún	
Kristinsdóttir,	2014).	Kennarar	sinna	mikilvægu	hlutverki	 líkt	og	kom	fram	í	
bók	Mary	Baginsky	(2008)	og	er	mikilvægt	að	nemendur	geti	leitað	til	þeirra.		

Huga	þarf	að	mörgu	þegar	taka	á	kennsluna	upp	í	skólum.	Að	bjóða	upp	
á	endurmenntun	fyrir	starfandi	kennara	væri	góð	byrjun.	Einnig	gæti	verið	
gott	 að	 vera	 í	 eins	 konar	 samstarfi	 við	 barnaverndarnefnd	 til	 að	 fá	
ráðleggingar	 frá	 þeim.	 Jafnvel	 mætti	 skoða	 það	 að	 vera	 með	 handleiðslu	
fyrir	 kennara	 þar	 sem	 þeir	 geta	 ráðfært	 sig	 við	 aðra.	 Kennsluefnið	 er	
einungis	upphafið	og	er	stefnan	að	kennsla	um	heimilisofbeldi	verði	einnig	á	
miðstigi	og	unglingastigi.	 En	það	er	best	að	byrja	 forvarnir	á	unga	aldri	og	
þess	vegna	var	ákveðið	að	gera	kennsluefnið	fyrir	yngsta	stigið	fyrst.	

Það	 er	 vonin	 að	 með	 kennslunni	 muni	 bæði	 nemendur	 og	 kennarar	
starfa	 saman	 á	 farsælan	 hátt	 og	 eiga	 í	 uppbyggilegum	 umræðum	 um	
heimilisofbeldi.	Einnig	að	sú	vitund	sem	skapast	í	kjölfarið	af	fræðslunni	veiti	
þeim	 börnum	 styrk	 sem	 búa	 við	 heimilisaðstæður	 sem	 einkennast	 af	
valdaþrá,	ógnunum	og	ofbeldi.	
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8 Lokaorð	

Það	er	von	höfundar	að	kennarar	og	skólastjórnendur	taki	vel	í	kennsluefnið	
og	sjái	 sér	 fært	að	kenna	það.	Reynt	hefur	verið	að	sýna	 fram	á	mikilvægi	
þess	 að	 taka	heimilisofbeldi	 alvarlega	og	 fræða	nemendur	 um	það.	 Einnig	
mætti	 koma	á	 almennari	 kennslu	um	öryggi	 barna	 í	 grunnskólum	 landsins	
þar	sem	sýnt	hefur	verið	fram	á	mikilvægi	þess	í	skólum	erlendis.		

Í	 aðalnámskrá	 grunnskóla	 kemur	 fram	 að	 nemendur	 eigi	 að	 læra	 um	
samfélagið	 eins	 og	 það	 er	 í	 reynd	 og	 er	 þetta	 þáttur	 í	 því.	 Fræðslan	mun	
einungis	 gera	 nemendur	meðvitaðri	 og	með	 gagnrýnni	 hugsun	 og	 er	 slíkt	
aðalinntak	fræðslu	í	dag.	

Með	 aukinni	 fræðslu	 kemur	 meiri	 skilningur	 sem	 leiðir	 til	 frekari	
umræðna.	 Trú	 mín	 er	 sú	 að	 með	 kennsluefninu	 verði	 frekari	
vitundarvakning	í	samfélaginu	sem	leiðir	til	jákvæðra	aðgerða.	
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