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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um andlegt ofbeldi með það í huga að skoða hverjar eru orsakir 

andlegs ofbeldis, birtingamyndir þess og hvaða afleiðingar andlegt ofbeldi hefur í för með 

sér. Þar að auki verður skoðað hvert sé hlutverk skólans þegar kemur að velferð barna. 

Byrjað er á því að beina sjónum að kenningum sem snúa að þroska barna. Gerð er grein 

fyrir skilgreiningar- og flokkunarkerfi Barnaverndarstofu og komið inn á skilgreiningar á 

andlegu ofbeldi. Þá verður fjallað um langtímaafleiðingar andlegs ofbeldis gegn börnum. 

Þeim spurningum sem leitað er svara við eru: Hverjar eru langtímaafleiðingar andlegs 

ofbeldis gegn börnum? Hefur andlegt ofbeldi til langs tíma áhrif á námsárangur barna? 

Hvernig má koma í veg fyrir brottfall nemenda úr námi? 

Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að andlegt ofbeldi getur haft andlegar og líkamlegar 

afleiðingar þegar til langs tíma er litið sem mikilvægt er að veita athygli.  Efla þarf foreldra 

í hlutverki sínu með fræðslu til þess  að þeir séu í stakk búnir að veita börnum sínum góðar 

aðstæður til að þroskast og dafna. Þá hefur andlegt ofbeldi áhrif á námsárangur barna og 

mikilvægt að þeir fagaðilar sem koma að lífi barns veiti þessum börnum athygli svo hægt 

sé að veita þeim þá aðstoð sem nauðsynleg er til að koma þeim í gegnum skólagönguna 

á sem bestan máta.  Til að koma í veg fyrir brottfall nemenda úr námi er mikilvægt að til 

staðar sé stuðningur bæði frá foreldrum og skólaumhverfinu en skólinn verður að geta 

uppfyllt þær kröfur sem honum eru settar með því að huga betur að almennri líðan barna 

á skólagöngunni. 
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Formáli  

 
Andlegt ofbeldi hefur ávallt verið mér hugleikið og þá sér í lagi vegna persónulegrar reynslu. 

Ljót niðrandi orð hverfa ekki, þau halda áfram að særa og brjóta barn ítrekað niður með þeim 

afleiðingum að barn skortir trú á eigin getu. Þessi erfiða reynsla vakti áhuga minn á 

félagsráðgjöf og því starfi sem félagsráðgjafi vinnur þar sem heildarsýnin er ávallt höfð að 

leiðarljósi.  

Ritgerðin er 12 eininga (ECTS) lokaverkefni í BA-námi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi var Dr. Sigrún Harðardóttir, lektor við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. 

Sigrúnu vil ég færa þakkir fyrir alla þá trú sem hún hafði á mér auk þeirrar miklu hvatningar og 

þá dýrmætu leiðsögn sem hún veitti við skrif ritgerðarinnar. Hildi Björk Hörpudóttur vil ég 

einnig þakka fyrir yfirlestur og góðar leiðbeiningar 

Sérstaklega vil ég þakka dætrum mínum tveimur þeim Aðalheiði Tómasdóttur og Söndru 

Dögg Tómasdóttur fyrir dýrmætan stuðning og endalausa þolinmæði í gegnum námið. Án 

ykkar hefði þetta aldrei orðið að veruleika. Mínum nánasta skólafélagahóp vil ég einnig veita 

þakkir. Þið gerðuð námið enn skemmtilegra og ritgerðarskrifin auðveldari. Síðast en ekki síst 

vil ég þakka elskulegu vínkonum mínum Arndísi Ósk Valdimarsdóttur og Hlín Elfu Birgisdóttur 

fyrir alla þá óbilandi trú sem þið höfðuð á mér þegar ég hafði það varla sjálf og þann gríðarlega 

mikla stuðning sem þið veittuð við ritgerðarskrifin, hann var mér mjög dýrmætur. 

  



6 

  



7 

Efnisyfirlit 

Útdráttur .................................................................................................................... 3 

Formáli ....................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 7 

1 Inngangur ............................................................................................................... 9 

2 Kenningar um þroska barna .................................................................................. 11 

2.1 Vistfræðikenning Urie Bronfenbrenner ................................................................ 11 

2.2 Vistfræðilíkan Jay Belsky ....................................................................................... 12 

2.3 Tengslakenning John Bowlby og Mary Ainsworth................................................. 14 

2.4 Kenning Díönu Baumrind ...................................................................................... 17 

2.5 Sjónarhorn áhættu og seiglu ................................................................................. 19 

3 Andlegt ofbeldi gegn börnum ............................................................................... 21 

3.1 Andlegt ofbeldi ...................................................................................................... 21 

3.2 Skilgreiningar- og flokkunarkerfi Barnaverndarstofu ............................................ 21 

3.3 Orsakir og afleiðingar ............................................................................................ 23 

4 Rannsóknir ........................................................................................................... 25 

4.1 Rannsóknir á andlegu ofbeldi gegn börnum ......................................................... 25 

4.1.1 Langtímaafleiðingar andlegs ofbeldis. ........................................................... 26 

5 Hlutverk skólans ................................................................................................... 29 

5.1 Aðalnámskrá, lög og reglugerðir ........................................................................... 29 

5.2 Þáttur skólans í velferð barna ................................................................................ 31 

5.3 Skólafélagsráðgjöf ................................................................................................. 32 

5.4 Mikilvægi skólafélagsráðgjafa ............................................................................... 33 

5.5 Hvernig má koma í veg fyrir brottfall nemenda úr námi ....................................... 34 

6 Niðurstöður og umræða ....................................................................................... 37 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 41 

 



8 

  



9 

1 Inngangur  

Barnsfæðing er stórkostlegur atburður og við hann verður það okkar hlutverk sem foreldrar  

að veita börnum okkar vernd, fylla þau öryggi og sinna grunnþörfum þeirra svo þau njóti sem 

bestu skilyrða til að þroskast og dafna. Flestir foreldrar sinna þessu starfi sínu af mikilli ábyrgð 

og alúð en því miður er það svo að uppeldisaðstæður margra barna eru óviðunandi og 

grunnþörfum þeirra ekki sinnt sem skyldi. 

Börn sem verða fyrir andlegu ofbeldi eru í hættu að þróa með sér vanda á borð við kvíða 

og almenna vanlíðan en auk þess geta hegðunarerfiðleikar komið fram. Stúlkur sem verða fyrir 

andlegu ofbeldi sýna oftar merki um kvíða og almenna vanlíðan. Hinsvegar sýna strákar sem 

verða fyrir andlegu ofbeldi frekar breytta hegðun í formi hegðunarerfiðleika (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2004). Vegna brotinnar sjálfsmyndar í kjölfar endurtekins andlegs ofbeldis 

eru þessi börn líklegri til að eiga við námserfiðleika að stríða á skólagöngu sinni. Sé þeim ekki 

veitt aðstoð bæði þegar kemur að námi og til að vinna úr ofbeldinu eru meiri líkur á að þau 

flosni úr námi. Áhrif ofbeldisins geta einnig varað langt fram á fullorðinsár sé ekki brugðist við. 

sé ekkert gert (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005; Miller-Perrin og Perrin, 2007).  

Skýrt er tekið fram í barnaverndarlögum nr. 80/2002 að þeir sem komi að uppeldi barna 

eða umönnun þeirra eigi að koma vel fram við þau og að þau eigi rétt á vernd. 

Tilkynningaskylda almennings er skýr í barnaverndarlögum en öllum borgurum almenningi ber 

skylda að tilkynna til barnaverndar hafi hann einhverja ástæðu til þess að halda eða hafa 

grunsemdir um að barn búi við óviðunandi aðstæður eða að ófætt barn sé í hættu 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002)  (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006).  

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða orsakir, birtingamyndir og afleiðingar sem andlegt 

ofbeldi gegn börnum getur haft í för með sér og hvert sé hlutverk skólans þegar kemur að 

velferð barna. Þeim spurningum sem leitast verður við að svara eru: Hverjar eru 

langtímaafleiðingar andlegs ofbeldis gegn börnum? Hefur andlegt ofbeldi til langs tíma áhrif á 

námsárangur barna? Hvernig er hægt að koma í veg fyrir brottfall nemenda úr námi? 

Ritgerðinni er skipt í sex kafla. Að loknum inngangi er í öðrum kafla sjónum beint að 

kenningum um þroska barna. Fyrst er vistfræðikenning Bronfenbrenner kynnt og í kjölfarið er 

vistfræðilíkan Belsky skoðað. Gerð er grein fyrir tengslakenningu Bowlby og Ainsworth auk 

þess sem kenningu Baumrind um uppeldishætti foreldra er gerð skil. Í lok þessa kafla  er fjallað 

um kenningar um áhættu og seiglu. Í þriðja kafla er byrjað á þvi að fjalla almennt um andlegt 
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ofbeldi og skilgreiningar- og flokkunarkerfi Barnaverndarstofu (SOF) kynnt. Gerð er grein fyrir 

skilgreiningum á tilfinningalegu ofbeldi gegn börnum samkvæmt SOF. Að lokum er sjónum 

beint að orsökum og afleiðingum andlegs ofbeldis. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir  

niðurstöðum rannsókna sem gerðar hafa verið á andlegu ofbeldi gegn börnum og er 

rannsóknum á langtímaafleiðingum andlegs ofbeldis gegn börnum einnig gerð skil.  

Í fimmta kafla er sjónum beint að hlutverki skólans þegar kemur að velferð barna. Byrjað 

er á að skoða markmið aðalnámskrár grunnskólanna, lög um grunnskóla nr. 91/2008 og 

reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskólum nr. 585/2010. Í kjölfarið er hlutverk  

skólans skoðað þegar kemur að velferð barna, þá er skólafélagsráðgjöf kynnt, gerð er grein 

fyrir upphafi hennar og tilgangi. Að lokum er bent á mikilvægi þess að skólafélagsráðgjafar séu 

starfandi innan skólakerfisins og hvernig má koma í veg fyrir brottfall nemenda úr námi. 

 Í sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum, þær ræddar 

í fræðilegu ljósi og ályktanir af þeim dregnar 
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2 Kenningar um þroska barna 

Í þessum kafla er sjónum beint að kenningum um þroska barna. Fyrst er vistfræðikenning 

Bronfenbrenner kynnt og í kjölfarið er vistfræðilíkan Belsky skoðað. Gerð er grein fyrir 

tengslakenningu Bowlby og Ainsworth auk þess sem kenningu Baumrind um uppeldishætti 

foreldra er gerð skil. Í lok þessa kafla  er fjallað um kenningar um áhættu og seiglu.  

2.1 Vistfræðikenning Urie Bronfenbrenner 

Á áttunda áratugnum setti bandaríski sálfræðingurinn Urie Bronfenbrenner (1979) fram 

kenningu sem hann kallaði vistfræðikenninguna (e. ecological systems theory). Með 

kenningunni sýndi hann fram á tengsl milli margra ólíkra þátta þegar kemur að þroska og líðan 

barna og unglinga. Bronfenbrenner skipti þessum þáttum niður í fjögur kerfi en þau eru 

eftirfarandi: Nærkerfi (e. microsystem), millikerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. 

exosystem), heildarkerfi (e. macrosystem) og lífkerfi (e. chronosystem) (Bronfenbrenner, 

1979; 1994).  

Í nærkerfinu (e. microsystem) eru þeir þættir sem tilheyra nánasta umhverfis barns og 

hafa mestu áhrifin á þroska þess og líðan, til dæmis fjölskylda, vinir, leikskóli eða skóli. Í 

millikerfinu (e. mesosystem) sameinast í raun mismunandi þættir innan nærkerfisins, s.s. 

tengsl foreldris við barnið eða tengslin á milli fjölskyldu og skóla. Stofnanakerfið samanstendur 

af öllum þeim litlu kerfum sem barn er hluti af í félagslega umhverfi sínu. Hér er verið að vísa 

til stofnana sem geta haft áhrif á daglegt líf barnsins eins og vinnustaður foreldra o.s.frv. 

Heildarkerfið er það sem snýr að lögum og reglum sem eru í gildi í samfélaginu, trú og menning 

og þær bjargir sem eru til staðar í samfélaginu sem hefur óbeint áhrif á barnið. Heildarkerfið 

myndar því nokkurs konar umgjörð utan um nærkerfið, millikerfið og stofnanakerfið 

(Bronfenbrenner, 1979). Að lokum er það lífkerfið en þar eiga sér stað þeir atburðir og 

breytingar sem hafa áhrif á líf barnsins og þroska. Þetta eru bæði innri og ytri breytingar sem 

eiga sér stað vegna þess þroska sem á sér stað á unglingsárunum og svo breytingar sem verða 

á fjölskyldugerð barns, búsetu eða fjárhagslegri stöðu (Bronfenbrenner, 1994).  

 Í þroskaferli barna geta komið upp aðstæður sem barnið þarf að aðlagast breytingum sem 

eiga sér stað. Hér getur verið um að ræða breytingar vegna skilnaðar foreldra, flutninga, 

fæðing nýs systkinis eða flutning milli skólakerfa. Þessar breytingar kallar Bronfenbrenner 

vistfræðilega yfirfærslu (e. ecological transition) og eiga þær sér stað þegar börn færast innan 
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þessara kerfa eða á milli þeirra. Hver breyting sem á sér stað er þar af leiðandi bæði afleiðing 

og hvati í þroskaferli barns (Bronfenbrenner, 1979). 

Þroskaferli barns er flókið og því er mikilvægt til að skilja þetta ferli að horfa ekki eingöngu á 

nærkerfið. Það verður að horfa í öll fimm kerfin er snúa að barninu og mikilvægt að það sé 

jafnvægi á milli þeirra. Þegar jafnvægið á milli kerfanna er til staðar er líklegra að þau veiti 

barninu þann stuðning sem er mikilvægur (Bronfenbrenner, 1994 Bendtro, 2006; Jarolmen, 

2014). 

2.2 Vistfræðilíkan Jay Belsky 

Jay Belsky (1980) þróaði vistfræðilíkan sitt út frá vistfræðikenningu Bronfenbrenner en honum 

þótti kenning Bronfenbrenner ekki taka inn í myndina þá einstaklingsþætti í fari foreldra sem 

geta haft áhrif á börn (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Belsky tengdi líkan sitt við misbrest 

í aðbúnaði barna. Þá skipti Belsky misbresti í aðbúnaði barna í fjögur meginsvið. Innan hvers 

og eins sviðs eru bæði áhættuþættir og verndandi þættir sem geta haft samverkandi áhrif á 

hvorn annan (Belsky, 1980, Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Þessi meginsvið eru 

eftirfarandi:  

1. Einstaklingsþættir (e. individual factors). Áhættuþættirnir geta bæði legið hjá barninu 

sjálfu og foreldrum þess. Hjá barninu geta áhættuþættirnir legið í aldri þess, heilbrigði 

og hegðun en ungur aldur, seinkun á hreyfi- og andlegum þroska auk skapgerðar barns 

geta aukið líkurnar á misbresti í aðbúnaði barna. Lítið barn er háð foreldrum sínum, 

bæði andlega og líkamlega. Það er viðkvæmt og hefur litla stjórn á tilfinningum sínum 

sem getur orðið þess valdandi að foreldri sýni barni sínu óæskilega hegðun. Ef barn er 

fatlað, með greindarskerðingu eða skapgerð þess erfið þá hefur það einnig áhrif. 

Mikilvægt er þó að hafa í huga að þó barn sé ekki með þessi einkenni getur það orðið 

fyrir misbresti í aðbúnaði. Eftir því sem barn verður eldra minnkar hættan á misbresti í 

aðbúnaði þar sem ung börn eru töluvert meira ein með foreldrum sínum (Belsky, 1980; 

1993; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Hjá foreldrum eru áhættuþættirnir þeir að 

hafi foreldri sjálft lent í misbresti hvað varðar aðbúnað í æsku þá er líklegra að barn 

þeirra lendi í sömu aðstæðum þar sem foreldrar beita oftast sömu aðferðum á börn 

sín og notaðar voru á þá sjálfa (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Þannig getur erfið 

reynsla foreldra, til að mynda erfiðleikar við myndun tengsla, þunglyndi og misnotkun 
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á áfengi eða vímuefnum áhrif á aðbúnað barna þeirra (Belsky, 1980; Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005). 

 

2. Fjölskylduþættir (e. family factors). Þættir innan fjölskyldu eru meðal annars 

samsetning fjölskyldunnar og stærð hennar, hvernig samskipti fara fram og hvernig 

tengslin á milli foreldra og barns eru (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004). Meðal 

áhættuþátta eru til dæmis hversu mörg börn eru innan heimilis og hversu stutt er á 

milli systkina í aldri, er togstreita á milli aðila innan fjölskyldunnar eða eru átök milli 

foreldra innan heimilisins. Þá hefur það gríðarlega áhrif hvernig fjölskyldan tekst á við 

streitu og álag (Belsky, 1980).  

3. Félagslegir þættir (e. social factors). Skipta má félagslegum þáttum í fjóra þætti en þeir 

eru; félagslegir áhættuþættir, félagslegur stuðningur, félagsleg einangrun og 

samfélagslegir þættir. Innan félagslegra áhættuþátta má sem dæmi nefna ef barn elst 

upp hjá einstæðu foreldri, menntun foreldris er ekki til staðar, tíðir flutningar eða 

fjárhagsstaða heimilis er slæm (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005) til að mynda vegna 

atvinnuleysis (Belsky, 1980) eða félagslegt net er lítið sem ekkert (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005). Þessir þættir auka hættuna á misbresti í aðbúnaði barna. Sé 

félagslegt net ekki til staðar og skortur er á félagslegum stuðning, hvort sem hann er  

formlegur eða óformlegur þegar vandamál koma upp aukast líkurnar á misbresti í 

aðbúnaði barna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). Allt veltur þetta á því hvort til 

staðar séu verndandi þættir í samfélaginu sem er þessi formlegi og óformlegi 

stuðningur. Til formlegs stuðnings má meðal annars telja þann stuðning sem bæði 

skóla- og velferðarkerfið veitir, eins og til að mynda félagsleg aðstoð, öruggt húsnæði 

og dagvistun barna. Óformlegi stuðningurinn er svo sá stuðningur sem fjölskylda hefur 

frá maka, ættingjum, vinum og jafnvel nágrönnum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2005). 

4. Menningarlegir þættir (e. cultural factors). Menningarlegir þættir eru þau gildi og 

viðmið sem eru ríkjandi í hverju samfélagi fyrir sig (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

Sú hegðun og hugmyndir sem samfélag telur vera æskilegar (Belsky, 1980) og það 

samþykkir eins og til að mynda viðhorf til ofbeldis, trúar eða kynþáttar sem eykur 

líkurnar á að barn verði fyrir misbresti í aðbúnaði (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005).  
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Samkvæmt líkani Belsky verður misbrestur í aðbúnaði barna þegar áhættuþættir eru fleiri en 

þeir verndandi þættir sem til staðar eru. Þá getur eitt svið verið meira ríkjandi en annað sem 

eykur líkurnar á misbresti í aðbúnaði barna en einnig getur verið um að ræða samspil milli 

sviðanna (Belsky, 1993, Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005). 

2.3 Tengslakenning John Bowlby og Mary Ainsworth 

John Bowlby var breskur geðlæknir, sálgreinir og frumkvöðull þegar kom að kenningum um 

tengslamyndun (Berk, 2009). Bowlby er þekktastur fyrir tengslakenningu sína (e. attachment 

theory) sem snéri að tengslum milli umönnunaraðila og barns, sem oftast nær er móðir 

(Bowlby, 1982). Kenninguna byggði hann á rannsóknum sínum á hegðun dýra þar sem hann 

skoðaði tengsl móður og afkvæmis (Vaillant, 1996). Í tengslakenningu sinni (e. attachment 

theory) beinir Bowlby (1982) þar af leiðandi sjónum sínum að því hvernig tengsl 

móður/umönnunaraðila og barns þróast, það er að segja hvort tengslin séu góð eða upplifir 

barn ekki þessi tengsl við móður sína/ umönnunaraðila. Eigi barn í góðum tengslum við 

móður/umönnunaraðila líður því vel í umhverfi sínu sem gerir það að verkum að barnið á 

auðveldara með að upplifa traust til annarra. Með trausti eru meiri líkur á að barn nái að 

mynda ný tengsl. Með góðum tengslum er barn líklegra til þess að búa yfir seiglu og þannig 

verður hæfni þess til að takast á við umhverfi sitt meiri. Séu þessi tengsl hinsvegar ekki til 

staðar eru meiri líkur á að barnið búi yfir minni seiglu og þar af leiðandi verður hæfni barnsins 

til að takast á við umhverfi sitt minni (Bowlby, 1982). 

Bowlby lagði áherslu mikilvægi þess að barn fengi góða umönnun, ást og umhyggju á fyrstu 

árum ævi sinnar, að barn fái frelsi til að kanna umhverfi sitt eitt og óstutt með 

móðir/umönnunaraðila í hæfilegri fjarlægð. Að mati Bowlby er þetta mikilvægur hlekkur í því 

að barn finni fyrir öryggi og eigi auðvelt með að leita til umönnunaraðila sé þess þörf. Þá er 

það einnig mat Bowlby að þarna er verið að leggja grunninn að góðri andlegri heilsu barns og 

getu þess til að mynda tengsl seinna á lífsleiðinni (Berk, 2009; Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007). Í tengslakenningu sinni (e. attachment theory) skipti Bowlby þróun geðtengsla niður í 

fjögur stig en þau eru:  

1. Forgeðtengsl (e. pre-attachment) en það frá fæðingu til tveggja mánaða. Á þessu 

stigi nýtur barnið félagslegra tengsla auk þess sem raddir og andlit vekja áhuga. Á 

þessu tímabili er barnið í raun ekki farið að gera greinarmun á því hver sinnir 

þörfum þess. 
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2. Geðtengsl í mótun (e. attachment in the making) er frá þriggja til sex mánaða. Á 

þessu stigi er barnið farið að bregðast við mismunandi fólki á mismunandi hátt, 

það er að segja þau bregðast frekar við fólki sem það kannast við en ókunnugum. 

Hér er barnið einnig farið að bregðast við móður/umönnunaraðila með hjali og 

brosi og er farið að gera sér grein fyrir að það fær viðbrögð við þörfum sínum. 

3. Skeið nýrra tengsla (e. clear-cut attachment) er frá sjö mánaða til þriggja ára. Á 

þessu stigi er barnið farið að sýna viðbrögð við því þegar móðir/umönnunaraðili 

fer úr augsýn og getur farið að bera á aðskilnaðarkvíða (e. seperation anxiety). 

Barnið fer hér að reyna á sjálfan sig og er farið að sækjast eftir að viðhalda 

tenglsum, nái barnið því minnkar hættan á aðskilnaðarkvíða. 

4. Myndun gagnkvæms sambands (e. reciprocal relationship) er frá þriggja ára aldri 

og uppúr. Hér fer barnið hægt og rólega að átta sig á því að móðir/umönnunaraðili 

fer en kemur aftur. Barnið öðlast þann eiginleika að getað hugsað í tíma og rúmi, 

það er að það getur fundið fyrir móður/umönnunaraðila þó hún/hann sé ekki á 

staðnum. Barnið nær hér einnig að átta sig á sjónarhorni móður/umönnunaraðila 

og hagað þannig hegðun sinni eftir því. Hér verður breyting á sambandi milli barns 

og móður/umönnunaraðila og barnið haft meira með í ákvörðunum (Beckett og 

Taylor, 2010). 

Mary Ainsworth var náin samstarfskona John Bowlby og barnasálfræðingur að mennt. 

Ainsworth þróaði tengslakenningu Bowlby enn frekar með framkvæmd rannsóknar sem bar 

heitið „ókunnar aðstæður“ (e. strange situation) sem hún byggði á undirstöðuatriðum 

tengslakenningar Bowlby. Í rannsókn sinni skoðaði Ainsworth hvernig börn brugðust við 

aðskilnaði frá móður/umönnunaraðila og hvaða viðbrögð þau sýndu þegar 

móðir/umönnunaraðili snéri aftur. Með rannsókn sinni vildi Ainsworth sýna að það færi eftir 

viðbrögðum barnanna hversu góð tengsl barns við móður/umönnunarðaðila væri (Ainsworth, 

Blehar, Waters og Wall, 1978). Ainsworth þróaði fyrst hegðun barnanna við brotthvarf 

mæðra/umönnunaraðila þrjá flokka og síðar bættist fjórði flokkurinn við (Ainsworth o.fl., 

1978; Beckett og Taylor, 2010) en þeir eru: 

1. Örugg tengsl (e. secure attachment). Þegar um örugg tengsl er að ræða sýnir 

barnið bersýnilega löngun til að vera í samskiptum við móður/umönnunaraðila 

fram yfir aðra. Móðir er næm á þarfir barnsins og bregst við þeim. Þegar 
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móðir/umönnunaraðili fer sýnir barnið merki um aðskilnaðarkvíða. Þegar 

móðir/umönnunaraðili kemur aftur þarf barnið smá huggun en er fljótt að jafna 

sig. 

2. Óörugg forðandi tengsl (e. insecure-avoidant attachment). Þegar um óörugg 

forðandi tengsl er að ræða birtist hegðun barnsins í því að það sýnir lítil viðbrögð 

við brotthvarfi móður/umönnunaraðila. Við endurkomu virðist barnið hundsa 

móður/umönnunaraðila, það sækist ekki eftir snertingu eða athygli, er varkárt í 

kringum móður/umönnunaraðila og sýnir ókunnugum svipuð viðbrögð. Þessi 

viðbrögð sýna oftast að móðir/umönnunaraðili er ónæm/ur fyrir þörfum barnsins 

og hefur þar af leiðandi lært að takmarka þörf sína fyrir tengsl til þess að forðast 

höfnun. 

3. Óörugg tvíbend tengsl (e. insecure-ambivalent attachment). Þegar um óörugg 

tvíbend tengsl er að ræða birtist hegðun þess í því að barnið virðist hanga mikið í 

móður/umönnunaraðila. Tengslin á milli móður/umönnunaraðila og barns eru 

sterk en þó ber á  óöruggi hjá barninu. Barnið sýnir merki um streitu við aðskilnað 

og róast ekki þegar móðir/umönnunaraðili snýr aftur. Barn í þessum flokki er hrætt 

við að kanna umhverfi sitt af ótta við að móðir/umönnunaraðila verði ekki til staðar 

þegar þörf er á. Móðir/umönnunaraðili sýnir ósamkvæm viðbrögð gagnvart 

barninu, sýnir stundum næmni gagnvart þörfum barnsins en á það einnig til að 

sýna barninu hafnandi viðbrögð. Hér geta hlutverkaskipti (e. role reversal) átt sér 

stað þar sem barnið fer að sýna þörfum móður/umönnunaraðila meiri athygli en 

sínum eigin. 

4. Óreiðutengsl (e. disorganised attachment). Þegar um óreiðutengsla er að ræða 

sýnir barnið engin tengsl við móður/umönnunaraðila. Það virðist hrætt og óöruggt 

líkt og þegar um er að ræða ofbeldisfullar aðstæður. Þá reynir barnið að komast í 

öruggt fang móður/umönnunaraðila á sama tíma og það ýtir henni í burtu. Barnið 

getur sýnt þau viðbrögð að það frýs eða sýnir hvorki jákvæð né neikvæð viðbrögð 

við aðskilnaði og endurfundum. Hér er barnið óöruggt með viðbrögð 

móður/umönnunaraðila þegar kemur að því að sinna þörfum þess eða barninu er 

sýnt til að mynda ógnandi eða fyrirsjáanleg viðbrögð (Ainsworth o.fl., 1978; 

Beckett og Taylor, 2010). 
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Þrátt fyrir að Bowlby og Ainsworth hafi bæði unnið að tengslakenningum þá má sjá ólíkar 

áherslur í kenningum þeirra. Að mati Bowlby (1988) finnur barn fyrir nægilega miklu öryggi við 

það að finna fyrir líkamlegri nálægð móður sinnar, þá hélt Ainsworth (1978) því fram að það 

færi eftir næmni móður á barn sitt hversu góð tengslin væru. 

2.4 Kenning Díönu Baumrind 

Uppeldishættir foreldra hafa mikið að segja í þróun sjálfmyndar barna og hæfni þeirra til góðra 

samskipta (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Að mati Maccoby og Martin (1983) má skipta 

uppeldisháttum foreldra í tvo þætti, annars vegar er það hversu móttækilegir foreldrar eru 

fyrir barni sínu og hins vegar hversu miklar kröfur foreldrar gera til barn síns. Með því að stuðla 

að góðum samskiptum strax í upphafi er þannig verið að stuðla að góðum tilfinninga-og 

félagsþroska barns. Þau börn sem alast upp við hlýju og hvatningu eru því mun líklegri til að 

ala börn sín upp á sama hátt (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Kenning Díönu Baumrind er eins sú þekktasta þegar kemur að uppeldisháttum foreldra 

(Bee, 2009). Kenningin er sprottin út frá rannsókn Baumrind á því hvort uppeldishættir 

foreldra hafi áhrif á hegðun og líðan barna (Baumrind, 1966). Baumrind (1971) skipti 

uppeldisháttum foreldra niður í þrjá ólíka þætti og hefur hver og einn þáttur mismunandi áhrif. 

Þessa uppeldishætti kallaði Baumrind leiðandi uppeldi (e. authoritative), skipandi uppeldi (e. 

authoritarian) og eftirlátsamt uppeldi (e. permissive). Einnig er oft nefndur fjórði þáttur 

uppeldishátta en það er afskiptalaust uppeldi (e. neglectful) (Maccoby og Martin, 1983). Hér 

á eftir verður gerð nánari grein fyrir þessum flokkum. 

1. Leiðandi uppeldi (e. authoritative). Foreldrar sem beita leiðandi uppeldi eru 

meðvitaðir um þarfir barnsins en setja jafnframt ákveðnar kröfur á barnið, eru með 

skýr mörk og hafa reglur án þess þó að vera of strangir. Leiðandi foreldrar vilja fá 

að heyra sjónarmið barnins og taka mark á skoðunum þess sem eykur sjálfstæði 

barnsins. Þau börn sem alast upp við leiðandi uppeldi eru einnig líklegri til að búa 

yfir meira sjálfsáliti og betri samskiptahæfni en þau börn sem alast ekki upp við 

leiðandi uppeldi.  

2. Skipandi uppeldi (e. authoritarian). Foreldrar sem beita skipandi uppeldi eru oftast 

með fyrirframgefnar ákveðnar hugmyndir um það hvernig uppeldið skal vera og 

mótast þær hugmyndir oft af því uppeldi sem þeir sjálfir ólust upp við. Skipandi 

foreldrar vilja enn fremur stjórna hegðun barna sinna og eru fljótir að dæma bæði 
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þá hegðun sem barnið sýnir og þau viðhorf sem barnið hefur. Ætlast er til þess að 

barnið hlýði foreldrum sínum í einu og öllu og því eru settar strangar reglur. Fari 

barnið ekki eftir þeim reglum sem skipandi foreldrar setja er því refsað sem getur 

valdið því að barn verður fyrir bæði hugrænni og tilfinningalegri truflun. Skipandi 

foreldrar sinna oft á tíðum ekki þörfum barna sinna og hundsa þau sem hægt er að 

tengja við andlegt ofbeldi. Börn skipandi foreldra eru þar af leiðandi í meiri hættu 

á að þjást af kvíða, búa frekar yfir lélegri samskipta- og félagshæfni, eru líklegri til 

að sýna af sér árásargirni og/eða eiga við hegðunarvandamál að stríða. Þá virðast 

börn skipandi foreldra frekar eiga í erfiðleikum þegar kemur að námi þar sem 

refsingar geta dregið úr getu barns til að læra nýja hluti. 

3. Eftirlátsamt uppeldi (e. permissive) – Eftirlátssamir foreldrar eru ólíkir skipandi og 

leiðandi foreldrum. Þessir foreldrar gera ekki kröfur til barns síns og stjórnar barnið 

í raun hverjar þarfir þess eru. Litlar reglur eru á heimilum eftirlátssamra foreldra 

og þar af leiðandi nota eftirlátssamir foreldrar litlar sem engar refsingar gagnvart 

barni sínu. Barnið ræður því að mestum hluta ferðinni þegar kemur að reglum og 

gildum sem eru ríkjandi í samfélaginu hverju sinni. Barn sem elst upp við 

eftirlátsamt uppeldi er þar af leiðandi líklegra til að hafa minni sjálfsstjórn, bera 

minni virðingu fyrir þörfum annarra auk þess sem þau standa verr að vígi þegar 

kemur að námi (Baumrind, 1966, 1971, 1994, 1996). 

Samkvæmt Maccoby og Martin (1983) er fjórði þátturinn afskiptalaust uppeldi (e. neglectful) 

en afskiptalausir foreldrar gera ekki kröfur til barns síns eða setja því reglur. Þó afskiptalausir 

foreldrar sinni grunnþörfum barns síns þá gefa þeir ekki frá sér mikla hlýju og barnið er 

hundsað. Barn afskiptalausra foreldra fær lítinn stuðning og er oft á tíðum vanrækt vegna 

áhugaleysis foreldranna. Þar af leiðandi er barn afskiptalausra foreldra líklegra til að vera 

félagslega einangrað, með lítið sjálfstraust, eftir á í þroska og standa verr að vígi þegar kemur 

að námi. Auk þess getur barn afskiptalausra foreldra átt erfitt með að stofna til tilfinningalegs 

sambands á fullorðinsárum þar sem það á erfitt með að sýna tilfinningar (Baumrind, 1971; 

Chao, 2001; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Maccoby og Martin, 1983; Santrock, 2007). 
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2.5 Sjónarhorn áhættu og seiglu 

Seigla er hugtak sem fyrst kom fram á sjónarsviðið í kringum 1970 við gerð rannsóknar á atferli 

barna sem bjuggu við mjög erfiðar aðstæður. Seigla er í raun yfirhugtak yfir mörg hugtök og 

það flókna samspil sem er milli einstaklingsbundinna þátta auk ytri aðstæðna í umhverfi 

einstaklings, sem tengja má við jákvæða aðlögun einstaklings í kjölfar áfalls eða mótlætis 

(Masten og Obradovic, 2006; Ungar, 2004; 2008). Seigla er þannig vísun í þá persónulegu 

eiginleika einstaklings til að komast í gegnum erfiðleika. Allt er þetta breytilegt eftir kyni, aldri 

og menningarlegum uppruna einstaklings hverju sinni (Davidson, 2008). 

Jenson og Fraser (2011) koma inn á að innan sjónarhorns áhættu og seiglu eru þrír þættir 

en þeir eru: Áhættuþættir (e. risk factors), verndandi þættir (e. protective factors) og seigla (e. 

resilience).  

1. Áhættuþættir (e. risk factors) eru þættir sem einstaklingur getur haft innra með 

sér, vandi í umhverfi  eða félagslegur vandi. Þar af leiðandi eru þær bjargir sem 

barn býr yfir og hversu vel það tekst á við erfiðleika, verndandi þættir barnsins og 

draga þannig úr líkum á áhættuþáttum (Jenson og Frazer, 2011).  

2. Verndandi þættir (e. protective factors) eru svo þeir þættir sem einstaklingur getur 

haft innra með sér eða eru í umhverfi hans sem minnka líkurnar á 

áhættuþáttunum. Utanaðkomandi stuðningur hefur mikið að segja fyrir barn sem 

er beitt andlegu ofbeldi. Það að vita af ekki nema einum utanaðkomandi aðila sem 

veitir barninu styrk, sýnir því jákvætt viðmót og lætur barninu finnast það skipta 

máli er einn mikilvægasti hlekkurinn í því að barnið myndar seiglu gagnvart 

neikvæðum áhrifum ofbeldisins. 

3. Seigla (e. resilience) er síðan hversu hæfur einstaklingurinn er í því að öðlast 

nægilega góðan þroska burtséð frá erfiðleikum. Einstaklingar búa yfir mismikilli 

seiglu. Þeir einstaklingar sem búa yfir minni seiglu geta hins vegar eflt færni sína í 

því að takast á við erfiðleika og áskoranir með því að breyta hugsunum sínum 

(Reivich og Shatte, 2003). Þá benda Jenson og Fraser (2011) á að vistfræðikenning 

Bronfenbrenner henti vel þegar kemur að því að byggja upp stuðning og úrræði í 

skólum útfrá sjónarhorni áhættu og seiglu. Hess, Magnusson og Beeler (2012) 
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koma inn á að með því að veita barni viðeigandi stuðning, í umhverfi sem er 

stöðugt og séð til þess að bjargir séu aðgengilegar í umhverfi þess auðveldar barni 

að takast á við áskoranir og erfiðleika sem geta haft neikvæðar afleiðingar á líf þess, 

vegni því öllu jöfnu vel á fullorðinsárum.   

Í þessum kafla hefur verið farið yfir um kenningar um þroska og uppeldi. Greint hefur verið frá 

áhættu og verndandi þáttum í umhverfi barns, mikilvægi fyrstu tengsla, hvað uppeldishættir 

hafa mikil áhrif og hversu mikilvægur stuðningur í umhverfi barns er þegar kemur að vellíðan 

þess. Sýnt hefur verið fram á að þetta eru þættir sem skipta máli þegar kemur að vellíðan 

barna í æsku. Í næsta kafla verður fjallað um andlegt ofbeldi gegn börnum. Byrjað er á því að 

fjalla almennt um andlegt ofbeldi gegn börnum. Þá verður Skilgreiningar- og flokkunarkerfi 

Barnaverndarstofu gerð skil auk þess sem greint er frá skilgreiningum á tilfinningalegu 

ofbeldi/andlegu ofbeldi. SOF er ætlað að auðvelda fagfólki að greina ætlaðan misbrest í 

uppeldi barna. Að lokum er  komið inn á hvað orsakar andlegt ofbeldi og hvaða afleiðingar 

andlegt ofbeldi gegn börnum hefur í för með sér. 
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3 Andlegt ofbeldi gegn börnum 

Í þriðja kafla er byrjað á þvi að fjalla almennt um andlegt ofbeldi og skilgreiningar- og 

flokkunarkerfi Barnaverndarstofu (SOF) kynnt. Gerð er grein fyrir skilgreiningum á 

tilfinningalegu ofbeldi gegn börnum samkvæmt SOF. Að lokum er sjónum beint að orsökum 

og afleiðingum andlegs ofbeldis.  

3.1 Andlegt ofbeldi 

Andlegt ofbeldi er afar algeng birtingarmynd ofbeldis gegn börnum (Freydís J. Freysteinsdóttir, 

2012) og er talið vera eitt af alvarlegustu tegundum ofbeldis sem börn verða fyrir (Miller-Perrin 

og Perrin, 2007). Áverkar andlegs ofbeldis eru ekki sýnilegir líkt og þegar um er að ræða 

líkamlegt ofbeldi, það getur af þeim orsökum verið mjög falið og því er oft erfitt að sýna fram 

á andlegt ofbeldi. Þessi tegund ofbeldis á sér oftast stað inn á heimilum barna þar sem enginn 

hvorki heyrir sé sér til (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012; Ásta K. Ólafsdóttir, 2003; Jónína 

Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004; Holland, 2016). Talið er að 

andlegt ofbeldi sé ávallt fylgifiskur annars ofbeldis, til dæmis líkamlegu ofbeldis. Andlegt 

ofbeldi getur hins vegar verið til staðar án þess að því fylgi líkamlegt ofbeldi. Það að verða vitni 

að ofbeldi milli foreldra flokkast einnig undir andlegt ofbeldi (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012; 

Froz og Tiwari, 2015; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). Þá koma Miller-

Perrin og Perrin (2007) inn á að aldurshópurinn sjö til sautján ára séu í töluvert meiri hættu á 

að verða fyrir andlegu ofbeldi en þau börn sem eru sex ára og yngri.  

Samkvæmt ársskýrslu Barnaverndarstofu 2014-2015 þá bárust alls 8.924 tilkynningar til 

barnaverndarnefnda árið 2014 á móti 8.595 tilkynningum árið 2015 á landsvísu. Tilkynningum 

fækkaði því á milli ára um 3,7%. Af þeim tilkynningum sem bárust árið 2014 voru 1.986 

tilkynningar vegna ofbeldis, þar af voru 1.082 tilkynningar vegna andlegs ofbeldis. Af þeim 

tilkynningum sem bárust árið 2015 voru 2.216 tilkynningar vegna ofbeldis, þarf af voru 1.282 

tilkynningar vegna andlegs ofbeldis. Tilkynningum vegna ofbeldis fjölgaði því á milli ára um 

11,6% (Barnaverndarstofa, 2017).  

 

3.2 Skilgreiningar- og flokkunarkerfi Barnaverndarstofu 

Skilgreiningar- og flokkunarkerfi Barnaverndarstofu er að hluta til byggt á bandarískri 

fyrirmynd en þar hafa verið þróuð svipuð kerfi. Horft var til tveggja fræðikvenna, Coohey hvað 
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varðar vanrækslu við umsjón og eftirlit og Glaser þegar kom að tilfinningalegum misbresti í 

uppeldi við þróun þessara kerfa. SOF var unnið af Freydísi J. Freysteinsdóttur fyrir 

Barnaverndarstofu og hófst það sem tilraunaverkefni sem fór fram árið 2004 þar sem fimm 

sveitarfélög voru þátttakendur en þau voru Reykjavík, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður 

og Reykjanesbær. SOF er skipt niður í tvo hluta þar sem annars vegar er um að ræða barn sem 

þolanda og hins vegar barn sem sýnir áhætturhegðun. Undir hvorum hluta eru síðan flokkar 

og undirflokkar en þar er komið inn á ólíkar tegundir bæði hvað varðar vanrækslu og ofbeldi 

gegn börnum auk ólíkra tegunda áhættuhegðunar hjá börnum (Freydís J. Freysteinsdóttir, 

2012). 

 Markmið SOF var að auka nákvæmni í skilgreiningum og flokkun á misbresti sem börn 

verða fyrir í uppeldi. Þótti nauðsynlegt að auka samræmi í skráningu barnaverndarmála þar 

sem það kom í ljós að skilgreining á misbresti barna var mismunandi eftir sveitarfélögum. Með 

auknu samræmi var meðal annars talið að misbrestur barna yrði sýnilegri, það yrði skýrara 

hver íhlutun barnaverndaryfirvalda væri og þannig myndu vinnubrögð 

barnaverndarstarfsmanna verða markvissari. Þetta aukna samræmi milli sveitarfélaganna 

myndi þar af leiðandi verða til þess að samanburður milli fjölda mála á Íslandi við fjölda mála 

í öðrum löndum yrði raunhæfari. Með auknu samræmi er auðveldara að vinna að rannsóknum 

sem snúa að barnavernd og þannig gefa vísbendingar um þörf úrræða hjá 

barnaverndaryfirvöldum (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012). 

SOF skilgreinir andlegt ofbeldi á eftirfarandi hátt: „Foreldri eða annar aðili, gerir lítið úr 

barni, geri óraunhæfar kröfur til barns, fær barn til að sinna sínum þörfum eða lætur það verða 

vitni að ofbeldi“ (Freydís J. Feysteinsdóttir, 2012, bls 10). Í SOF er andlegu ofbeldi skipt niður í 

þrjá flokka sem eru eftirfarandi: Barni sýnt viðvarandi neikvætt viðhorf og neikvæðar 

tilfinningar, gerðar óraunhæfar kröfur til barns miðað við aldur þess og þroska, barn verður 

vitni að ofbeldi innan fjölskyldu (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012). Hér verður nánar farið í 

hvern flokk fyrir sig eins og hann er skilgreindur í SOF.  

1. Barni sýnt viðvarandi neikvætt viðhorf og neikvæðar tilfinningar. Þegar foreldri eða 

annar einstaklingur gerir það að vana sínum eða notar það sem refsingu að sýna barni 

ómanneskjulega eða niðurlægandi hegðun. Þegar komið með athugasemdir er varða 

eiginleika barns, útlit eða skapgerð með endurteknum hætti. Ítrekað er gerð 

athugasemd við það sem barn gerir. Barn kallað neikvæðum orðum og/eða því sé sent 
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skilaboð sem innihalda andlegt ofbeldi. Barni neitað um mat eða annað sem því er 

nauðsynlegt í því skyni að ná fram refsingu (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012). 

2. Gerðar óraunhæfar kröfur til barns miðað við aldur þess og þroska. Þegar foreldri eða 

annar einstaklingur ætlast til of mikils af barni með tilliti til aldurs þess og þroska. Þegar 

farið er fram á barn hafi þá færni að klæða sig sjálft án þess að hafa þroska til þess. 

Fullorðinn notar barn til þess að fullnægja sínum eigin þörfum, hvort sem þær eru 

tilfinningalegar eða líkamlegar, til dæmis sjá um stóran hluta húsverka eða hugsa um 

foreldri sem á við erfiðleika að etja. Hér er um að ræða hlutverkasnúning (e. role 

reversal). Barn fær ekki virðingu sem sjálfstæður einstaklingur og ekki tekið tillit til 

þarfa barnsins sem slíks. Frekar er álitið að þarfir barnsins og langanir þess séu þær 

sömu og hjá hinum fullorðna (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012). 

3. Barn verður vitni að ofbeldi innan fjölskyldu. Þegar barn verður vitni að til að mynda 

líkamlegu- og/eða kynferðislegu ofbeldi foreldra gagnvart hvort öðru, gangvart systkini 

þess eða ofangreint ofbeldi milli systkina (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012) 

3.3 Orsakir og afleiðingar 

Hvað er það sem orsakar andlegt ofbeldi foreldra gegn börnum? Ástæður andlegs ofbeldis 

gegn börnum virðast vera margþættar en félagslegur bakgrunnur foreldra og geðheilbrigði 

þeirra skipta þarna miklu máli. Þá sýna rannsóknir að þeir foreldrar sem beita börn sín ofbeldi 

hafa oftar en ekki orðið sjálfir fyrir ofbeldi (Jónína Einarsdóttir o.fl., 2004). 

 Andlegt ofbeldi getur átt sér stað algjörlega óháð stöðu foreldra eða menntun þeirra 

(Miller-Perrin og Perrin, 2007). Streita innan fjölskyldu er stór áhættuþáttur en séu foreldrar 

undir álagi til að mynda vegna fjárhagserfiðleika ýtir það frekar undir að andlegu ofbeldi sé 

beitt. Þá getur mikil neysla áfengis og/eða annarra vímuefna einnig verið orsök andlegs 

ofbeldis (Andershed og Andershed, 2014; Lester, Field, Oliver og Cartwright-Hatton, 2009). 

Þekking á orsökum andlegs ofbeldis gegn börnum er afar takmörkuð. Hins vegar virðist það 

vera að þeir foreldrar sem beita börn sín andlegu ofbeldi hafa litla hæfni í því að að sinna 

grunnþörfum barna sinna (Froz og Tiwiari, 2015).  

Það að verða fyrir andlegu ofbeldi sem barn getur haft gríðarlegar afleiðingar í för með sér 

(Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000) þar sem andlegt ofbeldi getur skilið eftir sig ör á sál barns 

sem enginn sér (Ajake, Bisong og Etuk, 2011). Barn sem verður fyrir andlegu ofbeldi fer að trúa 

þeim niðrandi orðum sem það heyrir í sinn garð og hefur þar af leiðandi sömu sýn á sjálfu sér 
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og sá sem beitir ofbeldinu (Steinunn Bergmann, 2010). Þegar andlegu ofbeldi er beitt er 

gagngert verið að brjóta niður sjálfsmynd barns (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2006). Áhrifin geta verið léleg sjálfsmynd, erfiðleikar í námi, heilsufarserfiðleikar seinna á 

lífsleiðinni og skortur á trú á eigin getu.  Þá er líklegra að barn sem verður fyrir andlegu ofbeldi 

eigi erfiðara með mannleg samskipti og dragi sig þar af leiðandi í hlé sem síðan getur leitt til 

félagslegrar einangrunar (Steinunn Bergmann, 2010).  

Kvíði, þunglyndi, svefnörðugleikar, meltingatruflanir, átröskun, sjálfsvígshugsanir, 

árásarhneigð auk áfengis- og fíkniefnaneyslu eru ekki ólíkleg einkenni andlegs ofbeldis. Þá 

getur langvarandi harðræði eins og andlegt ofbeldi orsakað fjölþætta áfallastreitu (e. comlex 

PTSD). Áfallastreitu geta fylgt erfiðar minningar og hugsanir sem tengjast þeirri ógnun sem 

einstaklingur upplifði sem barn við andlegt ofbeldi. Þetta getur síðan leitt til geðraskana seinna 

á lífsleiðinni  (Guðrún Kristinsdóttir og Margrét Sveinsdóttir, 2014; Guðfinnur P. Sigurfinnsson 

og Kristinn Tómasson, 2001; Hrefna Ólafsdóttir, 1994; Iwaniek, 2006).  Nánar verður fjallað 

um langtímaafleiðingar andlegs ofbeldis í kafla 5.1.1. 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um andlegt ofbeldi og hversu falið það getur verið. Í 

kjölfarið var skilgreiningar- og flokkunarkerfi Barnaverndarstofu kynnt og einnig komið með 

skilgreiningu á tilfinningalegu/andlegu ofbeldi. Að lokum var fjallað um hvað getur orsakað 

andlegt ofbeldi gegn börnum og hvaða afleiðingar það hefur í för með sér. Í næsta kafla  er 

gerð grein fyrir rannsóknum á andlegu ofbeldi gegn börnum og þá einnig með 

langtímaafleiðingar í huga. 

  



25 

4 Rannsóknir 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir  niðurstöðum rannsókna sem gerðar hafa verið á andlegu 

ofbeldi gegn börnum og er rannsóknum á langtímaafleiðingum andlegs ofbeldis gegn börnum 

einnig gerð skil.  

4.1 Rannsóknir á andlegu ofbeldi gegn börnum 

Til að uppfylla grundvallarþarfir barns er mikilvægt að það finni fyrir ást og umhyggju,  

hvatningu, aga og stöðugleika auk jákvæðrar athygli (Froz og Twiari, 2015; Sigrún Júlíusdóttir, 

2001). Við myndun náinna tengsla er verið að stuðla að öryggi barns, góðu sjálfstrausti og 

staðfestingu barns á eigin ágæti. Sé skortur á þessum tengslum er hætta á að barn fyllist 

vonleysi og skorti sjálfstraust sem getur leitt til eyðileggjandi hegðunar. Hegðun sem getur 

beinst inn á við með eigin niðurbroti á sjálfmynd, þunglyndi, kvíða eða annarri sjálfskaðandi 

hegðun. Þá getur hegðunin einnig beinst út á við með reiði og hegðunarerfiðleikum (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2001). Fram kemur í niðurstöðum rannsóknar sem Guðrún Kristinsdóttir gerði á 

árunum 2006-2013 þegar kom að þekkingu barna á ofbeldi inni á heimili að börn sem verða 

fyrir andlegu ofbeldi hljóti af því skaða, hins vegar beri öll börn ekki varanlega skaða af þessari 

erfiðu reynslu (Guðrún Kristinsdóttir, 2014). Hvernig börn hins vegar takast á við andlegt 

ofbeldi fer mikið eftir því hvernig sjálfsmynd þeirra er og hversu vel þau eru í stakk búin til að 

takast á við ofbeldið. Þá skiptir einnig máli hvort börnin eigi í góðum tengslum við það fullorðna 

sem þau umgangast. Hér er verið að tala um aðra en þann sem beitir þau andlegu ofbeldi 

(Higgins, Iwaniek og Larkin, 2006).  

Rannsóknir hafa sýnt að andlegt ofbeldi gegn börnum hefur bæði skammtíma- og langtíma 

afleiðingar þegar kemur að þroska barna. Hafa þessar rannsóknir horft til þátta eins og 

hugræns vanda, félagslegs vanda, tilfinninga- og hegðunarvanda, líkamlegs vanda og 

námserfiðleika (Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2011). Samkvæmt Higgins, Iwaniec og Larkin 

(2006) getur það að búa við andlegt ofbeldi verið barátta sem barn þarf að eiga við alla sína 

ævi. Hverjar afleiðingarnar verða fara meðal annars eftir því hvernig tengslum barns við þann 

sem beitir barnið andlegu ofbeldi er háttað, umfangi og alvarleika ofbeldisins, skapgerð 

barnsins og hvernig viðbrögð utanaðkomandi aðili sýnir. Þá sýna aðrar rannsóknir að foreldrar 

sem beita andlegu ofbeldi skortir þá almennu færni til að ráða fram úr erfiðleikum. 

Foreldrahlutverkið og myndun góðra tengsla auk þess að viðhalda þeim veldur þessum 

foreldrum einnig erfiðleikum (Froz og Twiari, 2015). 
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4.1.1 Langtímaafleiðingar andlegs ofbeldis. 

Að verða fyrir andlegu ofbeldi í æsku hefur áhrif á þroska barna sem getur síðan leitt til 

vandamála seinna á lífsleiðinni (Hanson, Hariri og Williamson, 2015). Þegar kemur að 

rannsóknum sem snúa langtímaafleiðingum  andlegs obeldis gegn börnum á sálfélagslega 

líðan þeirra þá sýna þær tengsl á milli þunglyndis (e. major depressive disorder), kvíða (e. 

anxiety), áfallastreituraskana (e. post traumatic stress disorder), auk 

jaðarpersónuleikaraskanna (e. borderline personality disorder) og andfélagslegrar hegðunar 

(antisocial personality disorder) (Ciccarelli og White, 2014). Þetta styðja niðurstöður 

rannsóknar sem Norman, Byambaa, De, Butchart, Scott og Vos (2012) framkvæmdu. Rannsókn 

þessi snéri að því að kanna langtímaáhrif illrar meðferðar eins og andlegs ofbeldis gegn 

börnum þegar kom að heilsufari seinna á lífsleiðinni. Niðurstöður sýndu að þau börn sem urðu 

fyrir andlegu ofbeldi voru berskjaldaðari fyrir því að þróa með sér geðsjúkdóma. Þessir 

einstaklingar voru í þrisvar sinnum meiri hættu á að eiga við þunglyndi (e. depressive disorder) 

en þeir einstaklingar sem urðu ekki fyrir andlegu ofbeldi í  æsku. 

Enn fremur sýndu niðurstöður Norman o.fl. (2015) að tengsl eru meðal annars á milli 

andlegs ofbeldis í æsku og kvíða, fíkniefnamisnotkunar, sjálfskaðandi hegðunar og átröskunar. 

Þá sýna einnig niðurstöður rannsókna Hanson o.fl. (2015) að það að verða fyrir andlegu ofbeldi 

hefur áhrif á heilastarfsemi einstaklinga en breytingar verða á því svæði heilans sem myndar 

dópamín (e. dopamin). Hversu miklar breytingarnar verða fer síðan eftir því hversu alvarlegt 

andlega ofbeldið er og í hversu langan tíma það varir. Niðurstöður langtímarannsóknar 

Widom, Czaja og Paris (2009) merktu fylgni á milli þess að hafa orðið fyrir andlegu ofbeldi í 

æsku og jaðarpersónuleikaröskunar á fullorðinsárum. Þá sýndu niðurstöðurnar einnig að þeir 

karlar sem höfðu verðið beittir andlegu ofbeldi í æsku voru líklegri til að sýna einkenni 

jaðarpersónuleikaraskanna heldur en konur sem beittar voru sama ofbeldi í æsku.  

Andlegt ofbeldi hefur ekki bara áhrif á sálfélagslega líðan heldur einnig á líkamlega heilsu. 

Í 30 ára langtímarannsókn Widom, Czaja, Bentley og Johnson (2012) var skoðað hvort  líkamleg 

heilsa þeirra barna sem urðu fyrir andlegu ofbeldi væri verri þegar þau komust á fullorðinsár 

en þeirra sem ekki höfðu sögu um andlegt ofbeldi í æsku. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að þeir einstaklingar sem höfðu orðið fyrir andlegu ofbeldi í æsku höfðu ekki einungis verri 

sjón og verri tannheilsu en þeir einstaklingar sem höfðu ekki sögu um andlegt ofbeldi í æsku 

heldur var líkamleg heilsa þeirra einnig töluvert verri.  Niðurstöður annarar rannsóknar sem 
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gerð var af Shin og Miller (2012) sýndu að það að búa við illa meðferð eins og andlegt ofbeldi 

auki líkurnar á því að börn leiðist út í óheilbrigðan lífsstíl og geti þar af leiðandi verið í 

áhættuhóp þegar kemur að offitu vegna mikillar streitu. Niðurstöður  Norman o.fl. (2015) sýna 

einnig tengsl á milli þess að verða fyrir andlegu ofbeldi í æsku og að eiga við krónísk 

heilufarsvandamál eins og offitu að stríða á fullorðinsárum. 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir niðurstöðum rannsókna á andlegu ofbeldi með 

langtímaafleiðingar andlegs ofbeldis gegn börnum í huga. Í næsta kafla er fjallað um hlutverk 

skólans. Gerð er grein fyrir markmiði aðalnámskrá grunnskólanna, lögum og reglugerðum er 

snúa að velferð barna. Sjónum er einnig beint að þátt skólans þegar kemur að velferð barna 

og skólafélagsráðgjöf og upphafi hennar. Að lokum er fjallað um mikilvægi þess að hafa 

skólafélagsráðgjafa innan skólanna og hvernig má koma í veg fyrir brottfall nemenda úr námi. 

  



28 



29 

5 Hlutverk skólans 

Í fimmta kafla er sjónum beint að hlutverki skólans þegar kemur að velferð barna. Byrjað er á 

að skoða markmið aðalnámskrár grunnskólanna, lög um grunnskóla nr. 91/2008 og reglugerð 

um nemendur með sérþarfir í grunnskólum nr. 585/2010. Í kjölfarið er hlutverk  skólans 

skoðað þegar kemur að velferð barna, þá er skólafélagsráðgjöf kynnt, gerð er grein fyrir 

upphafi hennar og tilgangi. Að lokum er bent á mikilvægi þess að skólafélagsráðgjafar séu 

starfandi innan skólakerfisins og hvernig má koma í veg fyrir brottfall nemenda úr námi 

5.1 Aðalnámskrá, lög og reglugerðir  

Markmið Aðalnámsskrár grunnskólanna er að að skapa heildarsýn yfir þá menntun og 

menntastefnu sem tekið er fram í fyrrgreindum lögum og tryggja bæði börnum og unglingum 

kjöraðstæður til náms eins og lög kveða á um. Þá er mikilvægt að þegar kemur að skipulagi 

náms og kennslu að tekið sé tillit til þroska, hæfileika, getu og áhugasviði hvers nemanda og 

að markmið skulu sett í samráði við bæði foreldra og nemanda. Þá segir einnig í aðalnámskrá 

að þar sem nemendahópurinn innan grunnskólanna er mjög fjölbreyttur þá eru þarfir 

nemenda einnig misjafnar. Þar sem börn í grunnskóla eiga rétt á að stunda nám í almennum 

skóla burtséð frá fötlun þeirra, hvort sem hún er af andlegum, líkamlegum eða námslegum 

toga þá skal gæta þess að virðing sé borin fyrir öllum nemendum og náminu hagað eftir því. 

Skóli án aðgreiningar setur sér það markmið að bjóða öllum nemendum menntun og koma í 

veg fyrir mismunun (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2016) 

Markmið laga um grunnskóla nr. 91/2008 er samkvæmt 2. grein að efla þroska barna í 

samvinnu við heimilin og stuðla þannig að þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Þá er skýr áhersla í 

lögunum að það sé réttur hvers nemenda að fá kennslu við hæfi í umhverfi sem er jafnframt 

hvetjandi. Þá er mikilvægt að tekið sé tillit til þarfa hvers nemanda og hugað sé að velferð, 

vellíðan og öryggi hans. Í ofangreindum lögum er jafnframt tekið fram að mikilvægt er að virða 

trúnað þegar kemur að málum sem snúa að nemendum  og foreldrum þeirra. Auk þess kemur 

fram að það er réttur nemenda að þeir njóti náms- og starfsráðgjafar af fagaðilum.  Þá eiga 

þeir nemendur sem eiga erfitt með nám, hvort sem það er vegna andlegra eða félagslegra 

erfiðleika eiga rétt á sérstökum stuðningi þegar kemur að náminu. Foreldrar bera einnig 

ábyrgð á námi barna sinna og því ber þeim sú skylda að fylgjast vel með námsframvindu þeirra 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 
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Í fyrrnefndum lögum segir að skólinn eigi að vera með heildstæða stefnu sem snýr að því að 

koma í veg fyrir að félagslegt, andlegt og líkamlegt ofbeldi eigi sér stað á meðan á skólastarfi 

stendur. Mikilvægt er einnig að stjórnendur skólans og kennarar séu í samráði við foreldra ef 

upp koma mál vegna líðan nemenda í skólanum eða hegðun. Mikilvægt er þegar kemur að 

tilkynningarskyldu að skólinn sé með áætlun um hvernig eigi að bregðast við þegar upp koma 

tilfelli um einelti, félagslega einangrun eða annað ofbeldi. Skólinn á einnig að vinna að 

forvarnarstarfi þegar kemur að nemendum með sálræna eða félagslega erfiðleika sem geta 

haft áhrif á nám þeirra með skimunum frá upphafi náms. Þannig er hægt að tryggja þessum 

nemendum aðstoð með nám alveg frá byrjun (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Reglugerð nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir í grunnskóla snýr að þeim 

nemendum sem þurfa sérstaka aðstoð í námi. Þar er tekið fram hvaða nemendur það eru sem 

eiga rétt á þjónustu en það eru „nemendur með sérþarfir teljast þeir sem eiga erfitt með nám 

sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika og/eða fötlunar, 

sbr. 2. gr. laga um málefni fatlaðra nr. 59/1992, nemendur með leshömlun, langveikir 

nemendur, nemendur með þroskaröskun, geðraskanir og aðrir nemendur með heilsutengdar 

sérþarfir.“ (Reglugerð um nemendur með sérþarfir í skóla nr. 585/2010). 

Samkvæmt ofangreindri reglugerð er það á ábyrgð skólastjóra að bregðast fljótt við 

sérþörfum nemenda og þá einnig stöðu þeirra að öðru leyti þegar við á. Þá er það einnig á 

ábyrgð skólastjóra að þegar mat fer fram þá skuli það vera í samráði við foreldra og kennara 

og ef að við á, sérkennara. Þá á skólastjóri að leitast eftir áliti annarra fagaðila og heilsugæslu 

telji hann það eiga við. Sá stuðningur sem er veittur á að vera í sveigjanlegu og fjölbreyttu 

umhverfi til að koma til móts við þarfir allra nemenda. Breytingar geta orðið á 

námsmarkmiðum eins og þau eru tilgreind í aðalnámskrá, á námsaðstæðum, námsgögnum 

eða þeim aðferðum sem notaðar eru við kennslu þegar nemandi fær sérstakan stuðning. Þá 

getur stuðningurinn bæði verið til lengri eða styttri tíma, allt eftir því hver þörf nemandans er. 

Þá skal einnig útbúa einstaklingsnámskrá fyrir nemandann þar sem fram koma aðstæður hans 

og hvað hefur komið fram úr athugunum og mati á stöðu í námi. Einstaklingsnámsskrána þarf 

síðan að endurskoða eftir því sem við á í samstarfi og samráði við foreldra og nemanda 

(Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010). 
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5.2 Þáttur skólans í velferð barna 

Skólinn er staður sem börn sækja daglega og þar eyða þau stórum hluta æskuára sinna (Kolar, 

2007). Það eru því ákveðnar skyldur sem skólinn hefur gagnvart þeim börnum sem hann sækja, 

meðal annars að veita þeim vernd og stuðning. Aðstæður nemenda geta verið mismunandi 

(Nanna Þóra Andrésdóttir, 2014) en líklegra er að þau börn sem búa við andlegt ofbeldi heima 

fyrir eigi í erfiðleikum bæði tilfinningalega og námslega (Kolar, 2007). Því er það  mikilvægt að 

starfsfólk skólans og þá sérstaklega kennarar hafi augun opin fyrir því sem geti gefið til kynna 

að barn eigi við erfiðleika að stríða, en kennarar eru oft þeir sem taka fyrst eftir því hvað það 

er sem vantar í líf barnsins (Gilligan, 1998; Gretar L. Marinósson og Kristinn Björnsson, 1983; 

Nanna Þóra Andrésdóttir, 2014; Jaffe, Baker og Cunningham, 2004; Sigrún Júlíusdóttir, 1998). 

Börn sem búa við andlegt ofbeldi þurfa á því að halda að starfsfólk innan skólans sé meðvitað 

um þarfir þeirra og að þeim sé sýndur skilningur á þeim vandamálum sem geta komið fram 

samhliða ofbeldinu. Þar af leiðandi er mikilvægt að börn hafi greiðan aðgang að fólki í 

skólanum og þeim veitt það tækifæri að ræða um vandamál sín, erfiðleika og vanlíðan (Byrne 

og Taylor, 2007; Haskett og Willoughby, 2006; Mullender o.fl., 2002; Weinehall, 2005).  

Fjölskyldan það mikilvægasta í lífi barns en þar á eftir kemur skólinn. Erfið lífsreynsla getur 

orðið til þess að börn verði af þeim tækifærum sem til staðar eru í skólanum, því er mikilvægt 

að hugað sé að vellíðan barna á meðan skólagöngu stendur (Byrne og Taylor, 2007; Nanna 

Þóra Andrésdóttir, 2014). Erfitt er fyrir barn að segja frá andlegu ofbeldi og til að það treysti 

sér til að segja frá er mikilvægt að barnið finni fyrir trausti til starfsfólks skólans og á milli þeirra  

ríkir trúnaður. Því þarf fagfólk innan skólans að vera meðvitað um þá erfiðleika sem barn býr 

við auk þess sem kunnáttan í því að spyrja erfiðra spurninga og hvernig best sé að koma orðum 

að þeim þarf að vera til staðar (Frederick og Goddard, 2010; Kay, 2003).  

Í dag koma fleiri en bara fjölskyldan að uppeldi barna, bæst hafa við fjölmargar stofnanir 

sem sinna einnig þessu uppeldishlutverki, þar á meðan skólinn. Sé horft til þess þá þarf að 

skoða samspil milli velferðar barna og þeirra aðstæða sem fjölskyldan býr við í samfélaginu í 

dag. Til að hægt sé að stuðla að góðum þroska og vellíðan barna og að skólagangan beri góðan 

árangur hafa fræðimenn bent á nauðsyn þess að til staðar sé samstarf á milli heimilis og skóla. 

Skýrt er tekið fram í námsskrá hvert sé hlutverk skólans, en það er að veita börnum stuðning 

þegar kemur að mótun sjálfsþekkingar og sjálfsskilnings auk þess að koma til móts við aukinn 

margbreytileika nemenda (Sigrún Júlíusdóttir, 1998,2010).  
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5.3 Skólafélagsráðgjöf 

Félagsráðgjafar á Íslandi fengu lögverndun á starfsheiti sitt árið 1975 og með skilgreiningu sem 

heilbrigðisstétt (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Þá starfa félagsráðgjafar eftir siðareglum en þar er 

lagt upp með að þeir viðhaldi þekkingu sinni með því að kynna sér nýjungar í starfi 

(Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Upphaf skólafélagsráðgjafar má rekja til Bandaríkjanna og 

Bretlands þar sem hún hefur verið við lýði í yfir 100 ár en þá var skólaskylda sett í lög . Í 

Bretlandi var skólaskyldan sett á við lok 19. aldar en í Bandaríkjunum var hún sett í lög um 

1918. Það var síðan árið 1906 sem félagsráðgjafar urðu hluti af bandaríska skólakerfinu með 

hlutverki sínu sem heimsóknarkennarar (e. visiting teachers). Markmið þeirra var að bæta 

mætingu nemenda en við eftirlit kom það í ljós að það sem aftraði því að nemendur mættu í 

skólann var vandi af tilfinningalegum- og félagslegum toga. Starf heimsóknarkennarans 

þróaðist síðan með tíð og tíma yfir í það sem hefur þróast í starf skólafélagsráðgjafa. Það var 

svo árið 1955 sem starf skólafélagsráðgjafa var viðurkennt í Bandaríkjunum (Huxtable og Blyth, 

2002; Jarolmen, 2014). 

Skólafélagsráðgjöf á Norðurlöndunum á sér styttri sögu en þar hófu fyrstu 

skólafélagsráðgjafarnir störf á fimmta áratugnum í bæði Noregi og Svíþjóð. Danmörk og 

Finnland fylgdu síðan eftir þegar fyrstu skólafélagsráðgjafarnir hófu störf þar á sjöunda 

áratugnum (Anderson, Pösö, Väisänen og Wallin, 2002). Ísland rak síðan lestina þegar lögfest 

var í lögum um grunnskóla nr. 63/1974 að stofna ætti Sálfræðideild skóla en samkvæmt 

lögunum var það lagt fram að starfsemin ætti að hafa teymi sem samanstæði af félagsráðgjafa, 

sérkennara og sálfræðingi. Hér var kominn vísir að starfi félagsráðgjafa. Allt fram á áttunda 

áratuginn var gert ráð fyrir stöðugildum félagsráðgjafa innan Sálfræðideildar skóla en vegna 

skorts á félagsráðgjöfum voru með tíð og tíma aðrir aðilar ráðnir inn í stöður félagsráðgjafa 

Gretar L. Marinóssson og Kristinn Björnsson, 1983).  

Í úttekt Menntamálaráðuneytisins árið 1997 var könnuð staða náms- og starfsráðgjafa 

innan grunnskóla, framhaldsskóla og háskóla og hvernig mætti efla hana innan skólanna. 

Nefndin sem skipuð var vegna úttektarinnar kom með þær tillögur að mikilvægt væri að 

nemendur gætu leitað til félagsráðgjafa þar sem náms- og starfsráðgjafar bentu á að 

vinnuálagið væri mikið vegna erfiðra persónulegra vandamála nemenda. 

(Menntamálaráðuneytið, 1998). Vegna þessa þá ná Náms- og starfsráðgjafar minna að sinna 

þeim þáttum sem snúa að vandamálum tengdum námi nemenda  Þess í stað fer mestur tími 

þeirra í að sinna málum vegna fjölskylduvanda, vanlíðan og kvíða en náms- og starfsráðgjafar 
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hafa ekki þá sérþekkingu sem felst í því að greina persónulegan vanda nemenda (Jóhanna 

Lúvísa Reynisdóttir, 2016). Vert er að taka það fram að í gildandi lögum um grunnskóla (nr. 

90/2008) er ekki gert ráð fyrir starfi félagsráðgjafa innan skólanna. 

Þegar kemur að persónulegu lífi barns er ekki ólíklegt að upp geta komið ótal margar 

hindranir hvort sem er innan fjölskyldu þess eða í skólaumhverfinu. Barn er einstaklingur með 

þarfir og á skólinn að horfa á alla nemendur með heildarsýn í huga. Markmið 

skólafélagsráðgjafa er að vinna með þær hindranir sem nemendur standa fyrir með heildarsýn 

að leiðarljósi í þverfaglegri samvinnu með nemendunum sjálfum, fjölskyldu þeirra, kennara og 

þeim fagaðilum sem til staðar eru í skólanum til að tryggja velferð þeirra (Huxtable og Blyth, 

2002; Sigrún Júlíusdóttir, 1998, 2001; Sigrún Harðardóttir, 2015-a).  

5.4 Mikilvægi skólafélagsráðgjafa 

Þegar horft er til velferðar nemenda í skólum er þverfaglegt samstarf (Sigrún Júlíusdóttir, 

2001) og ráðgjöf mjög mikilvægur hlekkur. Í skólanum eiga nemendur að geta leitað eftir bæði 

persónulegri ráðgjöf og síðan ráðgjöf sem snýr að námi. Persónuleg ráðgjöf til nemenda getur 

snúið að viðkvæmum málum eins og slæmra samskipta innan fjölskyldu, andlegu ofbeldi innan 

heimilis, þunglyndis, kvíða eða sjálfsvígshugsana. Þegar um persónuleg erfið mál er um að 

ræða er félagsráðgjafi sá sem bestur er til þess fallinn að veita ráðgjöf. Mikilvægt er að skoða 

mál einstaka nemenda með heildarsýn þar sem aðstæður þeirra eru metnar og skoðað hvaða 

áhrif fjölskyldan, vinirnir og skólinn hefur. Þá hefur félagsráðgjafinn þá kunnáttu sem þarf til 

að beita heildarsýn og notkun kenninga og er því vel til þess fallin að vinna með persónuleg 

mál nemenda innan skólans (Guðrún Helga Sederholm, 2003; Lára Björnsdóttir, 2006, Sigrún 

Harðardóttir, 2015-a).  

Brýnt er að þessi stoðþjónusta sé virk þar sem rannsóknir hafa sýnt mikið brottfall úr 

framhaldsskólum.  Þetta kemur skýrt fram í niðurstöðum rannsóknar Sigrúnar Harðardóttur 

(2015) þar sem hún kannaði tengsl milli líðan framhaldsskólanemenda og námsárangurs hjá 

þremur árgöngum sem hófu framhaldsskólanám haustin 2005, 2006 og 2007. Í rannsókninni 

var gengið út frá því að líðan nemenda við upphaf framhaldsskólanáms hefði áhrif á 

námsárangur og að meiri hætta væri á brotthvarfi nemenda með námserfiðleika úr námi. 

Niðurstöðurnar sýndu að ekki var verulegur munur á heildarerfiðleikum nemendanna þegar 

nám hófst. Hins vegar kom fram verulegur munur á færni þeirra nemenda sem voru á almennri 

braut og þeirra sem voru á bóknámsbraut. Aðeins 16% þeirra nemenda sem hófu nám á 
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almennri braut höfðu lokið námi á móti 72% þeirra sem hófu nám á bóknámsbraut. Þeir 

nemendur sem áttu við námserfiðleika að stríða höfðu fengið sérkennslu í grunnskóla sem 

hafði bersýnilega ekki borið tilskilinn árangur. Þessir nemendur byrjuðu snemma að bera sig 

saman við jafnaldra sem olli því að þeir upplifðu mikla reiði og vanlíðan og eftir því sem 

erfiðleikarnir voru meiri því meiri við upphaf framhaldsskólanámsins því meiri líkur voru á því 

að námið gengi illa  (Sigrún Harðardóttir, 2015-b).  

Niðurstöður sýna því að um tengsl er að ræða milli líðan barna og námsárangurs. Þar af 

leiðandi er mikilvægt að börn fái tækifæri til að tjá sig svo hægt sé að koma til móts við þarfir 

þeirra hverju sinni (Guðrún Kristinsdóttir, 2005; James, Jenks og Prout, 2012; Shier 2001). 

Hlutverk félagsráðgjafa innan skóla er því afar mikilvægt þar sem hann hefur heildarsýn að 

leiðarljósi þegar kemur að velferð nemenda auk þess sem hann á í samstarfi við aðra fagaðila 

innan skólans og getur með starfi sínu haft áhrif þegar kemur að stefnumótun (Sigrún 

Harðardóttir, 2015-a). 

5.5 Hvernig má koma í veg fyrir brottfall nemenda úr námi 

Niðurstöður rannsókna  sýna að  góð sálfélagsleg líðan, góður stuðningur frá bæði foreldrum 

og skóla auk vel heppnaðs samstarfs milli heimilis og skóla ein besta forvörnin til að koma í 

veg fyrir brotthvarf úr námi (Desforges og Abouchaar, 2003; Sigrún Harðardóttir, 2015-a). 

Sigrún Aðalbjarnadóttir og Kristjana Stella Blöndal (2005) framkvæmdu rannsókn til að skoða 

hvort samspil væri á milli uppeldisaðferða foreldra og stuðnings og brotthvarfi nemenda úr 

námi. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að greina mætti mjög sterkt samspil á milli 

þeirra uppeldisaðferða sem foreldrar notuðu og brotthvarf nemenda úr námi. 

Þá sýndu niðustöður rannsóknar Amalíu Björnsdóttur, Baldurs Kristjánssonar og Barkar 

Hansen (2010) um tengsl námsárangurs við viðhorf nemenda og foreldra til skólagöngu og við 

félagslegan bakgrunn, hversu mikilvægur stuðningur foreldra er þegar kemur að námi barna 

þeirra. Mikilvægt er einnig að efla þá foreldra enn frekar sem vita ekki hvernig stuðning og 

hvatningu þeir geta veitt börnum sínum. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir en niðurstöður 

rannsóknar sem Svanfríður Inga  Jónasdóttir (2005) gerði sýndi að það eru hópar sem finna sig 

ekki í skólakerfinu. Þeir finni ekki nám sem hentar og skorti stuðning til að nýta sér það nám 

sem í boði er. Þá höfðu flestir þeirra sem höfðu hætt námi áttu við námserfiðleika að stríða. 

Skólakerfið stuðli þar af leiðandi ekki að jafnrétti til náms þar sem námið er ekki að henta 

öllum. Önnur rannsókn sýndi að bæði líðan og félagsleg staða þeirra nemenda sem hættu í 
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námi var verri en þeirra nemenda sem voru í námi. Innan þessa hóps var stór hluti sem átti 

erfitt með nám á grunnskólagöngunni og þegar í framhaldsskóla var komið buðust engar 

lausnir (Svandís Nína Jónsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Hera Hallbera 

Björnsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003). 

Niðustöður rannsóknar Sigrúnar Harðardóttur (2015) þar sem framhaldsskólanemendur 

með námserfiðleika voru spurðir hvað þeir töldu að hefði áhrif á námsárangur þeirra sýndu að 

það skipti þau gríðarlega miklu máli að hafa stuðning frá foreldrum og kennurum Þessi börn 

upplifðu áhugaleysi innan grunnskólans og fannst þau standa dálítið ein.  Erfitt hefði verið að 

byrja í framhaldsskóla þar sem það vakti upp kvíða. Innan framhaldsskólans hefði síðan verið 

hægt að fá stuðning sem þau voru hvött til að nýta sér. Enn fremur sýndu niðurstöður að með 

stuðningi frá foreldrum og kennurum hafi þau skref fyrir skref náð trúnni á sjálfan sig  sem 

styrkti þau í að halda náminu áfram og þau náð að klára námið Hér kemur skýrt fram hversu 

mikilvægur stuðningur nærumhverfis er fyrir börn sem eiga í erfiðleikum þegar kemur að námi. 

Með góðum stuðningi er hægt að styrkja sjálfstraust þessara barna og um leið auka seiglu 

þeirra sem síðan minnkar hættuna á því að þau flosni úr skóla. 

Í þessum kafla var fjallað um hlutverk skólans þegar kemur að velferð barna. Gerð var 

grein fyrir markmiði aðalnámskrá grunnskólanna, lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og 

reglugerð nr. 585/2010 um nemendur með sérþarfir í grunnskólum . Sjónum var beint að þátt 

skólans þegar kemur að velferð barna auk þess sem gerð var grein fyrir skólafélagsráðgjöf og 

upphafi hennar. Að lokum var fjallað um mikilvægi þess að hafa skólafélagsráðgjafa innan 

skólanna og hvernig má koma í veg fyrir brottfall nemenda úr námi. Í næsta kafla er gerð grein 

fyrir helstu niðurstöðum, þær ræddar í fræðilegu ljósi og ályktanir af þeim dregnar. 
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6 Niðurstöður og umræða 

Í þessari ritgerð er fjallað um andlegt ofbeldi gegn börnum. Markmið ritgerðarinnar er að vekja 

athygli á orsökum, birtingarmyndum og þeim afleiðingum sem andlegt ofbeldi gegn börnum 

getur haft í för með sér. Þá er einnig sjónum beint að hlutverki skólans þegar kemur að velferð 

barna. Þeim spurningum sem leitast var eftir að svara eru eftirfarandi: Hverjar eru 

langtímaafleiðingar andlegs ofbeldis gegn börnum? Hefur andlegt ofbeldi til langs tíma áhrif á 

námsárangur barna?   Hvernig er hægt að koma í veg fyrir brottfall nemenda úr námi?  

Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að langtímaafleiðinar andlegs ofbeldis geta haft miklar 

afleiðingar í för með sér. Þessar afleiðingar geta birst í  hinum ýmsu myndum, meðal annars í 

andlegum, líkamlegum og námslegum erfiðleikum (Ciccarelli og White, 2014; Norman, 

Byambaa, De, Butchart, Scott og Vos, 2012; Norman o.fl., 2015; Widom, Czaja og Paris, 2009; 

Widom, Czaja, Bentley og Johnson, 2012; Shin og Miller, 2012; Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 

2011; Higgins, Iwaniec og Larkin, 2006). Af þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að 

mikilvægt sé að koma í veg fyrir andlegt ofbeldi til að mynda með því að auka forvarnir. Það 

mætti gera með því að auka þekkingu foreldra á því hversu mikilvæg fyrstu tengsl þeirra við 

börn sín eru, hvernig best sé að bregðast við þörfum barns og á mikilvægi góðra uppeldishátta 

(Bowlby, 1982; Ainsworth o.fl., 1978; Baumrind, 1966, 1971, 1994, 1996). Má til að mynda 

setja inn foreldrafærninámskeið sem hluta af mæðraverndinni og þannig upplýsa foreldra 

betur um ábyrgð þeirra í hlutverki sínu. Mikilvægt er að þau nærkerfi sem að barninu koma  

eins og heimili, leikskólinn og skólinn nái að vinna saman (Bronfenbrenner, 1979,1994) en með 

því má að öllum líkindum koma í veg fyrir að andlega ofbeldisins hafi þessi langtímaáhrif.   

Niðurstöður sýna enn fremur að langtíma afleiðingar andlegs ofbeldis til langs tíma getur 

leitt til lélegrar sjálfmyndar og vantraust barna á eigin getu. Áhrifin geta þar af leiðandi 

endurspeglast í lélegum námsárangri (Byrne og Taylor, 2007; Kolar, 2007; Nanna Þóra 

Andrésdóttir, 2014; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). Barn sem á í 

erfiðleikum með nám á rétt á nauðsynlegum stuðningi til að komast í gegnum skólagönguna á 

sem farsælastann hátt. Það þýðir að barn sá stuðningur sem barnið fær í grunnskóla á að vera 

það góður að hann undirbúi barnið nægilega vel undir áframhaldandi nám. Hlutverk skólans 

er að veita barni stuðning hvort sem sá stuðningur snýr að persónulegum, andlegum eða 

félagslegum erfiðleikum án þess að til aðgreiningar komi með aðlöguðu námsefni eða 
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breyttum kennsluháttum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008; Menntamálaráðuneytið, 2016, 

reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskólum nr. 585/2010). 

 Góð andleg líðan barna og að þörfum þeirra sé sinnt er því mikilvæg þegar kemur að 

góðum námsárangri og vellíðan í skóla (Baumrind, 1966, 1971, 1994, 1996; Steinunn 

Bergmann, 2010). Mikilvægt er að geta greint orsakir andlegs ofbeldis gegn börnum, hver eru 

einkenni þess og  þá áhættuþætti sem geta aukið líkurnar á andlegu ofbeldi gegn börnum 

(Jónína Einarsdóttir, Geir Gunnlaugsson og Sesselja Th. Ólafsdóttir, 2004, Jensen og Fraser, 

2011) með því að auka þekkingu fagólks og almennings á þessu vel falda vandamáli (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2004). Til að hægt sé að veita þeim börnum sem búa við 

andlegt ofbeldi þá aðstoð sem þau þurfa á að halda er mikilvægt að efla þekkingu þeirra sem 

koma að daglegu lífi barns á hversu alvarlegar afleiðingar andlegs ofbeldis geta orðið. Hér er 

því enn og aftur mikilvægt að efla foreldra og styrkja í hlutverki sínu. Skólinn verður einnig að 

vera tilbúinn til að koma til móts við misjafnar þarfir allra nemenda skólans og tryggja farsæla 

skólagöngu nemenda sinna. Þetta á einnig við um þau börn sem verða fyrir andlegu ofbeldi. 

Starfsfólk skólanna þarf því að vera meðvitaðra um þær námslegu afleiðingar sem andlegt 

ofbeldi getur haft í för með sér og einnig hvað  einkennir börn verð verða fyrir andlegu ofbeldi. 

Þá benda niðurstöður ritgerðarinnar til þess að ef koma á í veg fyrir brottfall nemenda úr 

námi er mikilvægt að börn fái þann stuðning sem þeim er nauðsynlegur bæði frá foreldrum og 

skóla.  Niðurstöður sýna jafnframt að með góðum stuðningi er hægt að stuðla að meiri seiglu 

sem getur komið þeim í gegnum erfiða lífsreynslu og skólagöngu. Oft þarf ekki nema einn aðila 

hvort sem það er kennari eða vinur til að veita líðan barns athygli til að það fái þann styrk sem 

það þarf til að komast í gegnum erfiðleika. Samstarf milli þeirra kerfa sem standa barninu næst 

er mikilvægt og þá þarf að vera gott upplýsingaflæði á milli heimilis og skóla þegar kemur að 

námi barnsins, líðan og árangri (Jenson og Fraser, 2011; Sigrún Harðardóttir og Guðrún 

Kristinsdóttir, 2016; Sigrún Harðardóttir, 2015-a; Desforges og Abouchhar, 2003; Magnusson 

og Beeler, 2012). Enn fremur sýna niðurstöður að tengsl eru á milli líðan nemenda og árangurs 

í námi sem hefur svo áhrif á brottfall úr námi (Sigrún Harðardóttir, 2015-b). 

 Hér má álykta að miðað við brottfallstölur úr framhaldsskólum að sá stuðningur sem til 

staðar er í skólum er ekki nægilega góður og þarf því að efla hann til muna. Sú aðferð sem 

skólarnir nota í starfi sínu virðast ekki höfða til allra nemenda og því ekki verið að tryggja jafnan 

rétt allra til náms. Þó til staðar séu náms- og starfsráðgjafar þá er það ekki þeirra hlutverk að 
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sinna persónulegum vandamálum barna (Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, 2016). Mikilvægt er að 

mati höfundar að starf félagsráðgjafa sér bundið í lög. Má því álykta að þannig geti 

grunnskólinn eflt velferðarhlutverk sitt enn frekar og veitt nemendum sínum enn betri 

persónulegan stuðning. Stuðning sem er þeim nauðsynlegur til að komast í gegnum 

grunnskólann og stuðla þannig að bættri líðan barna sem dregur enn frekar úr brottfalli þeirra 

úr námi.  
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