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Útdráttur 

Heimilisofbeldi er alvarlegt samfélagsvandamál í heiminum í dag sem ógnar öryggi barna. 

Réttur barna og vernd þeirra er bundin í lög og sáttmála víða um heiminn en samt eru 

einhver börn sem búa á heimilum í ótta og öryggisleysi þar sem ofbeldi er viðvarandi. 

Heimilisofbeldi á sér stað á heimilum óháð stétt, stað eða stöðu fólks og getur verið með 

ýmsum hætti. Ekki er langt síðan fyrsta rannsókn var gerð hérlendis á heimilisofbeldi en 

síðan þá hefur áhugi vaxið jafnt og þétt yfir árin fyrir málefninu og í dag hefur þáttur barna 

í rannsóknum er varða heimilisofbeldi aukist til muna.  

Markmið þessarar ritgerðar er annars vegar að skoða hver áhrif heimilisofbeldis er á 

börn og hins vegar að skoða hvaða aðgerðir eru að finna í íslensku samfélagi í dag, sem 

beita sér gegn heimilisofbeldi og áhrifum þess á börn.  

Helstu niðurstöður eru að það þarf að huga að mörgu svo veita megi börnum góð og 

þroskavænleg uppvaxtarskilyrði. Góð tengsl, öryggi á heimili, ást og umhyggja fer þar með 

lykilhlutverk. Heimilisofbeldi hefur mikil áhrif á börn bæði tilfinningalega, andlega, 

líkamlega og félagslega. Áhrifin koma strax fram og fylgja gjarnan börnum eftir fram á 

fullorðinsár. Hins vegar, með góðum forvarnarverkefnum er hægt að draga úr áhrifum 

heimilisofbeldis á börn og koma jafnvel í veg fyrir að heimilisofbeldið eigi sér stað. Nokkur 

sveitarfélög á Íslandi hafa sett af stað forvarnarverkefni í samstarfi við lögreglu og 

barnaverndir í von um að koma börnum og þolendum heimilisofbeldis fyrr til hjálpar og 

veita þeim betri eftirfylgni. Félagsráðgjafar sem starfa í barnaverndarnefndum eru þá 

kallaðir á vettvang með lögreglu. Verkefnið er stórt  skref fram á við í málefnum barna 

sem búa við heimilisofbeldi og hefur vakið heimsathygli. Fylgt hefur verið eftir þörfinni á 

samræmdari verklagsreglum stuðningskerfa sem hafa snertifleti við málefni þessara 

barna og hefur árangur samstarfsverkefnisins sannað sig. Út frá niðurstöðum þessarar 

ritgerðar má ætla að mikilvægt sé að lögbinda samstarfsverkefni lögreglu og 

barnaverndarnefnda til að tryggja megi jafna þjónustu óháð búsetu fólks.   
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni til BA prófs í félagsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Hún var unnin vorið 2019 undir leiðsögn leiðbeinanda míns dr. Sigrúnar 

Harðardóttur, lektors við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. Ég vil færa henni kærar 

þakkir fyrir góða leiðsögn, veitta aðstoð, uppbyggilega gagnrýni og mikla þolinmæði við 

gerð ritgerðarinnar. Árin 2017-2018 var ég sjálfboðaliði í Kvennaathvarfinu og var í miklu 

samneyti við börn sem dvöldu þar. Sú reynsla leiddi til þess að ég valdi að skrifa um 

heimilisofbeldi í þessari ritgerð. Sérstakar þakkir og hrós vil ég færa systur minni Bergdísi 

Ýr Guðmundsdóttur félagsráðgjafa fyrir að vera frábær fyrirmynd, hafa sýnt mér 

þolinmæði við yfirlestur ritgerðarinnar og veitt mér ómetanlegan stuðning og hvatningu 

í gegnum allt námið. Einnig vil ég þakka góðum vinum fyrir dýrmæta samfylgd í gegnum 

BA námið.   



5 

Efnisyfirlit 

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

Formáli ....................................................................................................................... 4 

Efnisyfirlit ................................................................................................................... 5 

1 Inngangur .............................................................................................................. 6 

2 Fræðileg umfjöllun ................................................................................................. 9 

2.1 Frumtengsl .......................................................................................................... 9 

2.2 Kerfiskenning .................................................................................................... 10 

2.3 Tengslakenningar .............................................................................................. 12 

2.3.1 John Bowlby ............................................................................................... 12 

2.3.2 Mary Ainsworth ......................................................................................... 13 

2.4 Vistfræðikenning Bronfenbrenner .................................................................... 15 

2.5 Vistfræðilíkan Belskys ....................................................................................... 16 

2.6 Skilgreining á heimilisofbeldi ............................................................................ 18 

2.7 Félagsráðgjöf ..................................................................................................... 19 

2.8 Skólar ................................................................................................................ 20 

2.9 ACE – Adverse Childhood Experiences ............................................................. 22 

3 Heimilisofbeldi ..................................................................................................... 27 

3.1 Fræðileg umfjöllun um heimilisofbeldi ............................................................. 27 

3.2 Börn sem verða vitni að heimilisofbeldi ........................................................... 29 

3.3 Rannsóknir á börnum sem verða vitni að heimilisofbeldi ................................ 30 

4 Íslensk löggjöf ...................................................................................................... 35 

4.1 Saga barnaverndarlöggjafar .............................................................................. 35 

4.2 Barnaverndarlög ............................................................................................... 36 

4.3 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna ................................................................ 39 

4.4 Verklagsreglur lögreglu um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála ........ 40 

5 Samstarfsverkefni lögreglu, Barnaverndarstofu og sveitarfélaga ........................... 41 

6 Umræður og lokaorð ............................................................................................ 47 

Heimildaskrá ............................................................................................................ 51 

 



6 

1  Inngangur  

Réttur barna til þroskavænlegra uppeldisskilyrða er bundinn í lög og sáttmála hérlendis 

og víðast hvar um heim allan. Því miður búa þó ekki öll börn við góðar og þroskavænlegar 

aðstæður og upplifa sig mögulega í hættu í því umhverfi sem ætla mætti að veitti þeim 

frið og öryggi. Erfiðar aðstæður í nærumhverfi barna eru margvíslegar, en sem dæmi má 

nefna heimilisofbeldi sem á sér stað á of mörgum heimilum og snertir hag barna hvað 

mest. Heimilisofbeldi virðist eiga sér stað í öllum löndum og menningarkimum óháð stöðu 

fólks í þjóðfélaginu, menntun, tekjum, aldri og uppruna. Heimilisofbeldi er 

mannréttindabrot gegn börnum og getur leitt af sér neikvæð áhrif, m.a. á félagstengsl 

barna, líðan, heilsufar og námshæfni. Með miklum trega hefur tilvist heimilisofbeldis loks 

verið viðurkennd og þeir erfiðleikar sem því fylgir fengið talsverða umfjöllun síðustu ár. 

Umfang, áhrif og afleiðingar á börn hafa þó lítið verið rannsakaðar hérlendis (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2014). 

Félagsráðgjafar eru heilbrigðisstétt og hafa starfsleyfi frá landlækni. Þeirra störf falla 

oft undir velferðarsvið og barnaverndarnefndir sveitarfélaga. Meginþungi í starfi 

félagsráðgjafa er meðal annars að vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála, 

sporna við félagslegu ranglæti og vinna gegn mannréttindabrotum. Því falla málefni þeirra 

barna sem búa við óviðunandi aðstæður á borð við heimilisofbeldi vel að áherslum og 

siðareglum félagsráðgjafa. 

Í þessari ritgerð er lögð áhersla á málefni barna sem alast upp við heimilisofbeldi. 

Fjallað verður um áhrif þess á börn að búa við heimilisofbeldi í uppvexti sínum og gerð 

verður grein fyrir forvarnarverkefnum sem unnið er að á Íslandi í dag. Markmið 

ritgerðarinnar er að leita við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hvaða áhrif hefur það á börn að vera vitni að heimilisofbeldi? 

 Hvernig er unnið að því að hjálpa börnum sem verða vitni að heimilisofbeldi á  

Íslandi? 

Ritgerðarefnið var valið vegna mikilvægis þess, en ekki síður vegna áhuga 

rannsakanda á málefnum umræddra barna. Heimilisofbeldi hefur skipað stóran sess í 

samfélagslegri umræðu á síðustu árum og rannsakendur hafa í auknum mæli beint 

sjónum sínum að börnum í þessari viðkvæmu stöðu. Snertifletir stofnana samfélagsins við 
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börn eru margir og mikilvægt er að varpa ljósi á hlutverk þeirra allra fyrir börn sem hafa 

orðið vitni að ofbeldi og ekki síður forvarnargildi þeirra og uppeldisaðstæðna barnanna. 

Ritgerðin skiptist í 6 kafla. Í kafla 2 er fjallað um tengslakenningar, kenningar Urie 

Bronfenbrenner og John Bowlby um sálfélagslegan þroska barna og ungmenna. Auk þess 

er fjallað um kerfiskenningar, skilgreiningu á heimilisofbeldi og sérþekkingu 

félagsráðgjafa á þessu sviði. Greint verður frá forvarnarverkefninu ACE (e.adverse 

childhood experiences) og rætt um aðkomu skóla að málefninu. Í kafla 3 verður fjallað 

um börn sem verða vitni að heimilisofbeldi og fjallað um áhrif heimilisofbeldis á börn og 

rætt um niðurstöður íslenskra rannsókna á málefninu. Í kafla 4 verður greint frá lögum og 

sáttmálum sem íslensk yfirvöld hafa samþykkt og stofnunum ber að fara eftir til að tryggja 

réttindi og vernd barna. Má þar nefna barnaverndarlög og lögbundinn barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. Í kafla 5 verður staða málaflokksins á Íslandi tekin fyrir og fjallað 

um nokkur samstarfsverkefni lögreglu og félagsþjónustu, og þróun á landsvísu út frá 

þeim. Í kafla 6 verða niðurstöður dregnar saman, þær ræddar í fræðilegu ljósi og ályktanir 

af þeim dregnar.
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2 Fræðileg umfjöllun  

Í þessum kafla er fjallað um nokkrar kenningar sem tengja má við umræðu um 

heimilisofbeldi og börn. Fjallað er kerfiskenningu, tengslakenningar Bowlby og Ainsworth, 

vistfræðikenningu Bronfenbrenners og vistfræðilíkan Belskys. Auk þess er heimilisofbeldi 

skilgreint og tengt við umræðu um félagráðgjöf og skóla. Loks er fjallað um 

forvarnarverkefnið ACE.  

2.1 Frumtengsl  

Lífsskilyrði barna eru ávallt háð aðstæðum umsjáraðila sem í flestum tilfellum eru 

foreldrar þeirra. Börn ráða í raun litlu um tíma sinn en foreldrar geta skapað börnum 

sínum tíma og aðstæður eftir því sem forsendur þeirra og umhverfi leyfa. Sorglegar 

aðstæður skapast ef barni er ekki ætlaður tími og rými og er jafnvel óvelkomið í heiminn. 

Ást og umhyggja foreldra er eitt af grundvallarþörfum barna. Til að barni vegni vel, 

þroskist og nánd skapist þarf tími, friður og ró að vera til staðar (Sigrún Júlíusdóttir, 2010). 

Áhrif fyrstu áranna eru viðamikil á börn og fullorðna einstaklinga. Í dag er mun meiri 

vitneskja um hvað hefur áhrif á þroska, samskiptahæfni og sjálfsmynd barna en áður. Til 

dæmis er meiri þekking á því hve mikil hætta býr að börnum ef foreldrar þeirra eru sjálf 

fórnalömb vanrækslu, misnotkunar, fátæktar eða heimilisofbeldis á barnsárum sínum 

(Sæunn Kjartansdóttir, 2010).  Viðhorf og venjur samfélags í gegnum tíðina hafa haft áhrif 

á uppeldisaðferðir og aðstæður barna. Ofbeldi og vanræksla fyrstu æviárin getur haft 

viðamikil áhrif á lífsgæði barna og á fullorðinslíf þeirra (Steinunn Bergmann, 2010).  Þó að 

margir telji að örugg tengsl skapist sjálfkrafa á milli foreldra og barns er það ekki svo. 

Foreldrahlutverk er ákveðinn streituvaldur og geta ytri og innri álagsþættir haft áhrif á 

hæfni foreldra til að sinna hlutverki sínu. Umhverfið og samfélagið kemur líka að þroska 

og persónumótun einstaklinga og þau kerfi þurfa að vera viðbúin að taka við ef ábyrgð 

foreldra bregst börnum á einhvern hátt. Því er mikilvægt að huga að börnum og foreldrum 

á öllum sviðum samfélagsins (Steinunn Bergmann, 2010).  

Frumtengslin fylgja einstaklingum í gegnum allt lífið og hafa mótandi áhrif á gjörðir 

og myndun tengsla síðar á lífsleiðinni. Samkvæmt tengslakenningum eru frumtengsl 

barns og umönnunaraðila undirstaða tengslamyndunarhæfni einstaklinga og þess að geta 
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myndað traust til annarra seinna í lífinu. Afleiður frumtengsla geta birst í mismunandi 

myndum og samhengi. Í frumtengslunum þróast einkum siðvitund barna og hæfni þeirra 

til að njóta góðs lífs sem virkir samfélagsþegnar. Ábyrgð foreldra og velferðakerfis 

samfélagsins móta hversu vel börnum tekst að tileinka sér þessa eiginleika. Velferðakerfið 

þarf þess vegna að beita sér fyrir viðunandi afkomu allra fjölskyldna og aukinni þekkingu 

og skilningi á þörfum barna (Sigrún Júlíusdóttir, 2010; Gunnar E. Finnbogason, 2010).  

Er kemur að siðferðisþroska barna er mikilvægt að huga að nokkrum þáttum. 

Foreldrar, leikskólar og grunnskólar þurfa að ýta undir siðferðilegan þroska barna með því 

að skapa þeim þroskavænlegar aðstæður. Gildi og norm í samskiptum fullorðna fólksins 

yfirfærist gjarnan til barnanna. Foreldrar, kennarar eða hver sem á í hlut þarf því að huga 

að því hvernig taka eigi á aðstæðum og haga atferli sínu þar sem börn eru þátttakendur 

eða viðstödd. Í hjónabandsfræðum er fjallað um að samband milli móður og barns, eða 

föður og barns getur mótað ástarsambönd barnsins þegar það myndar sín eigin seinna 

meir (Sigrún Júlíusdóttir, 2010; Gunnar E. Finnbogason, 2010).  

Það er margt í hinum barnslega veruleika sem mikilvægt er að halda í og varðveita. 

Ímyndunarafl, sköpunargáfa, núvitund og óttaleysi eru eiginleikar sem börn búa yfir og 

eiga til að hverfa ef ekki er hlúð að þeim. Börn eru þó líka tilfinningalega og líkamlega 

viðkvæm, hjálparlaus og háð öðrum til að lifa af. Tilfinningar barna koma og fara án þess 

að þau hafi stjórn á þeim og getur það reynst þeim erfitt að skilja þær og vita hvert eigi 

að beina þeim. Óttaleysi barna er nátengt trausti en þau eru óhrædd við að vænta alls 

hins besta af lífinu. Traust er barnslegur eiginleiki og í grunninn treysta börn því umhverfi 

sem þau búa í. Því getur verið mikið áfall fyrir barn að upplifa vantraust gagnvart þeim 

sem stendur því næst, til dæmis foreldrum. Börn eru einlæg, trúgjörn og nægjusöm og 

því getur reynst auðvelt að misnota traust þeirra og telja þeim trú um að þær aðstæður 

sem þau búa við séu eðlilegar. Börn treysta því sem lífið færir þeim, þau verða örugg í 

öryggisleysinu og þora að takast á við lífið í þeim aðstæðum sem þau búa við (Gunnar E. 

Finnbogason, 2010). 

2.2 Kerfiskenning 

Ludwig von Bertalanffy lagði grunn að kerfiskenningum (e. general system theory) 

snemma á síðustu öld með því að setja fram kenninguna um að öll kerfi samfélagsins 

tengdust á einhvern hátt og væri hægt að nota þau til að átta sig á einstaklingum í 
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umhverfi sínu (Skyttner, 2001). Kerfiskenningar eru með elstu kenningum er snúa að 

vinnuaðferðum félagsráðgjafa. Kerfiskenningin hefur það sjónarhorn að greina sambönd 

og tengsl milli félagslegra kerfa og einstaklingsins. Með sjónarhorni kerfiskenninga er allt 

umhverfið skoðað, frá félagslegum stórum kerfum niður í lítil kerfi eins og fjölskylduna og 

samskipti og tengsl einstaklinga innan hennar. Lögð er áhersla á einstaklinginn og allt 

umhverfi hans og hvernig það samspil hefur áhrif á hegðun hans. Félagsráðgjöf sem 

fræðigrein notar þessa kenningu með það að markmiði að vinna með og bæta sambönd 

milli skjólstæðings og kerfa samfélagsins. Talið er að góð tengsl einstaklings við umhverfi 

sitt stuðli að virkni og velferð. Í kerfiskenningum sem og í öllu starfi félagsráðgjafans er 

heildarsýn beitt. Með því að beita heildarsýn er leitast við að skilja einstaklinginn í öllu 

sínu félagslega samhengi.  Í því skyni má nefna kerfi eins og fjölskylduna, menninguna, 

gildi samfélagsins og velferðarkerfið sem einstaklingurinn býr við. Með heildarsýn er reynt 

að stuðla að ákjósanlegri stöðu fyrir einstaklinginn og líkamlegri, andlegri og félagslegri 

velferð hans (Healy,2014).  

Til að sjá allar hliðar einstaklingsins í kerfiskenningum og allt umhverfi hans þarf að 

horfa á litlu myndina og stóru myndina. Þá eru notuð hugtökin míkró (e. micro), mesó (e. 

mezzo) og makró (e. macro) yfir þau sjónarhorn sem félagsráðgjafar geta nýtt sér til að 

skoða einstaklinginn. Í míkró kerfinu er horft á áhrif líkamlegra, sálfræðilegra, 

tilfinningalegra og félagslegra þátta á einstaklinginn. Undir mesó kerfið fellur 

nærumhverfi einstaklinga, til dæmis fjölskylda, starfsfélagar og vinir. Makró kerfið 

inniheldur stofnanir samfélagsins og menningu þess, til dæmis skóla og velferðarkerfi, og 

hvernig þau hafa áhrif á einstaklinginn (Healy, 2014; Farley, Smith og Boyle, 2011). 

Helsti styrkleiki kenningarinnar er í fyrsta lagi að hún býr til grundvöll að skilningi og 

viðbrögðum félagsráðgjafa í starfi gagnvart einstaklingi í sínu eigin umhverfi. Aðferðir 

kenningarinnar snúa ekki einungis að einstaklingnum eða umhverfi hans heldur báðum 

þessum atriðum í einu. Í öðru lagi þá hefur kerfiskenningin einfaldan og skýran 

hugtakagrunn og því auðvelt fyrir til dæmis skjólstæðinga að skilja meðferðaraðila, eins 

og félagsráðgjafa í nálgun sinni. Í þriðja lagi hvetur kenningin félagsráðgjafa til þess að 

nýta sér viðeigandi vinnuaðferðir hverju sinni (Healy, 2014). 

Þrátt fyrir að kerfiskenningin sé víða notuð í starfi félagsráðgjafa hefur hún verið 

gagnrýnd. Gagnrýnin snýr aðallega að því að kenningin hafi ekki nógu skýrar 
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grunnhugmyndir og skilgreiningar. Kerfiskenningin fellur vel að skipulagi skjólstæðings í 

umhverfi sínu en uppbygging hennar er ekki byggð upp á niðurstöðum rannsókna. Einnig 

snýr gagnrýnin að þeim áherslum sem kenningin beinir að samspili einstaklings og 

umhverfis sem getur dregið úr getu og ábyrgð einstaklingsins í að gera breytingar hjá 

sjálfum sér. Aðaláherslan sé að vinna með kerfin en ekki einstaklinginn og hans 

persónulegu tilfinningar og líðan. Gagnrýnendur kenningarinnar hafa einnig áhyggjur af 

því að kerfiskenningin sé dregin upp frá öðrum fræðigreinum sem eru ólíkar félagsráðgjöf, 

til dæmis líffræðigreinum. Kerfiskenningin segir okkur ekki hvernig skal fara í frekari 

málamiðlanir. Þó að hún varpi ljósi á vandann með því að skoða samspil einstaklings og 

kerfanna, þá gerir hún ekki grein fyrir því hvernig á að vinna með og nálgast einstaklinginn. 

Í hnotskurn þá er kerfiskenning notuð í starfi félagsráðgjafa til að finna út hver vandinn 

er, en gagnlegt getur verið að styðjast við aðrar kenningar til þess að finna út hvernig best 

er að nálgast vandann til að finna mögulega lausn (Healy, 2014).  

Kerfiskenningar skoða samskipti einstaklinga við kerfin í gegnum tíð og tíma og jafnvel 

í gegnum kynslóðir. Kerfiskenningar varpa ljósi á margs konar tegundir ofbeldis sem geta 

orðið á vegi barna og ungmenna.  Til þess að vinna bug á ofbeldi þarf að horfa á heildrænt 

samhengi allra kerfa, þar á meðal viðhorf samfélagsins til ofbeldis og hvernig fjallað er um 

það í fjölmiðlum (Anderson og Cramer- Benjamin, 1999). 

2.3 Tengslakenningar  

2.3.1 John Bowlby  

John Bowlby (1907-1990) er þekktastur fyrir tengslakenninguna (e. attachment theory) 

sem hann setti fram árið 1969. Kenningin skýrir þau tengsl sem verða til á milli barns og 

umönnunaraðila strax í frumbernsku og áhrif tengslanna á atferli fólks á fullorðinsárum. 

Samkvæmt kenningunni upplifir barn öryggi og vellíðan í góðum tengslum og mikilvægt 

er að mynda traust milli umönnunaraðila og barns (Beckett og Taylor, 2016; Ludolph og 

Dale, 2012).  

Fyrstu tengsl barns eru yfirleitt við móðurina þar sem hún gengur með barnið og fæðir 

það frá upphafi. Með aldrinum eykst hæfni barna til frekari tengslamyndunar og hægt og 

rólega fara þau að tengjast fleiri aðilum (Sadock og Sadock, 2007). Tilfinningalegur þroski 

og félagsleg hæfni barns eykst við góð tengsl móður og barns. Samkvæmt Bowlby getur 

aðskilnaður barns við móður til langs tíma haft skaðleg áhrif á það og leitt til óöruggra 
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tengsla. Slík tengsl auka hættuna á skertum vitsmuna- og félagsþroska barna (Ludolph og 

Dale, 2012; Thome, 1998).  

Bowlby talar um fjögur stig tengslamyndunar milli móður og barns. Á fyrsta stigi 

þekkir barnið lykt og rödd móður sinnar. Á öðru stigi, sem nær til 6 mánaða aldurs, eru 

tengsl að þróast og börn mynda tengsl við fleiri aðila í umhverfi þess. Á þriðja stigi, sem 

nær frá 6 mánaða til 2 ára aldurs, sýnir barnið ótta og grátviðbrögð við aðskilnað frá 

umönnunaraðilum og bregst við með brosi við komu þeirra aftur. Fjórða og síðasta stigið 

varir frá 2 til 3 ára aldurs. Á því stigi átta börnin sig á því að móðirin er önnur og sjálfstæð 

manneskja og þá hefst flóknari tengslamyndun þeirra á milli (Sadock og Sadock, 2003).  

Manneskjan hefur mikla þörf fyrir náin tilfinningatengsl strax við fæðingu og 

öryggiskennd er grundvöllur tilfinningatengsla. Varanleg áhrif geta orðið á líf barns ef 

öryggiskennd þeirra hverfur og getur það haft með sér í för erfiðleika fram á fullorðinsár. 

Sem dæmi má nefna afbrotahegðun, þróun geðsjúkdóma og félagslegra erfiðleika. Tengsl 

barns við móður sína fyrstu tvö ár ævinnar er samkvæmt Bowlby dýrmætustu tengslin 

þar sem þau hafa öðrum fremur áhrif á þroska barns síðar um ævina. Góð tengsl hafa 

jákvæð áhrif á þroska og heilsu einstaklinga til framtíðar. Góð umönnun og ást í barnæsku 

er lykilatriði ef barn á að vaxa og dafna með góðan þroska (Bowlby, 1969).  

Tengslamyndun barna er háð samskiptum þeirra við umsjónaraðila sína, því þau nota 

eigin reynslu sem viðmið í samskiptum við annað fólk. Þannig hefur tengslamyndun barns 

við umsjónaraðila áhrif á val á vinum og lífsförunautum. Tengslamyndun fullorðins 

einstaklings við maka og eigin börn eru talin mótast út frá eigin tengslamyndun hans úr 

æsku við móður. Kenning Bowlby var gagnrýnd vegna áherslu hans á móður barna í 

tengslamyndun og þeim sjónarmiðum að barn bæri skaða af ef það myndi alast upp hjá 

öðrum en kynmóður þess. Rannsóknir hafa síðar sýnt fram á að tilfinningaleg tengsl og 

góð umönnun tryggir velferð barna óháð umönnunaraðila (Beckett og Taylor, 2016; 

Sadock og Sadock, 2007). 

2.3.2 Mary Ainsworth  

Mary Ainsworth var sálfræðingur sem í samstarfi við Bowlby þróaði kenningu hans enn 

frekar. Framlag Ainsworth hafði töluverð áhrif á tengslakenningar sem síðar komu fram 

en í kenningu sinni var meðal annars varpað ljósi á mismunandi tegundir tengsla. 

Ainsworth er þekkt fyrir rannsókn sína um ókunnar aðstæður barna í tengslum við 
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samskipti og tengsl milli barns og móður. Þar greindi hún tengsl ungbarna við mæður sínar 

í leikherbergi. Í herberginu var barnið, einstaklingur sem var þeim ókunnug og móðir 

barns. Móðirin yfirgefur síðan herbergið og skilur barn sitt eftir hjá ókunnugri manneskju. 

Meginatriði í rannsókninni eru viðbrögð barnanna þegar móðir þeirra kemur aftur inn í 

herbergið eftir að hafa verið fjarverandi stutta stund. Ainsworth varpaði ljósi á fjóra flokka 

tengsla barns við móður; örugg tengsl, óörugg tengsl, tvíbend tengsl og óreiðukennd 

tengsl (Sadock og Sadock, 2003; Beckett og Taylor, 2016).  

Í öruggum tengslum (e. secure attachment) sýnir barnið skýra löngun eftir 

samskiptum við umönnunaraðila frekar en aðra. Umönnunaraðilar eru þá næmir fyrir 

þörfum barna sinna og þörfum þeirra er svarað. Barnið bregst illa við og sýnir vanlíðan við 

aðskilnað umönnunaraðila í ókunnugu umhverfi en verður glatt og leitar í fang þess eftir 

huggun er aðilinn snýr aftur. Reynsla barns telur því trú um að það geti ætíð leitað til 

umönnunaraðilans og er öryggiskennd barnsins í nánd hans mikil. Rík samkennd, 

umhyggjusemi, öryggi og heilbrigt tilfinningaróf einkennir þá fullorðnu sem ólust upp í 

öruggum tengslum (Beckett og Taylor, 2016; Sæunn Kjartansdóttir, 2015).  

Í forðunartengslum (e.insecure avoidant) sýnir barn ekki mikil viðbrögð er 

umönnunaraðili yfirgefur herbergið. Leikur barns er gjarnan þvingaður og viðbrögð þeirra 

eru ekki ólík gagnvart umönnunaraðila og ókunnugu manneskjunnar. Þessi viðbrögð 

benda til þess að börn hafi ekki fengið umhyggju og huggun við vanlíðan hjá 

umönnunaraðila og eru sjálfstæð þegar kemur að því að róa sig í óöruggum aðstæðum. 

Slík tengsl bera merki um vanrækslu og ber að líta alvarlegum augum. Fullorðnir 

einstaklingar sem hafa slíka reynslu að baki eiga gjarnan í erfiðleikum með 

tilfinningatengsl við aðra og getur tekið þá langan tíma að treysta sér út úr skelinni í 

samskiptum við fólk (Beckett og Taylor, 2016; Sæunn Kjartansdóttir, 2015).  

Tvíbend tengsl (e. insecure-ambivalent) eru oft ruglandi þegar verið er að meta tengsl 

milli foreldris og barns. Barn sýnir mikla vanlíðan við aðskilnað en nær þó ekki að róa sig 

við sameiningu. Barnið verður gjarnan reitt og sýnir ofbeldisfulla hegðun gagnvart 

umönnunaraðila þegar hann snýr aftur. Ainsworth taldi að slík tengsl gætu bent til þess 

að eitthvað angri barnið og því líði ekki vel. Fullorðnir sem hafa slíka tengslamyndun að 

baki þurfa oft viðurkenningu frá maka um eigið ágæti og ef slík viðurkenning fæst ekki 
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eykst óöryggi þeirra og kvíði. Viðbrögð geta leiðst út í líkamlegt ofbeldi (Beckett og Taylor, 

2016; Sæunn Kjartansdóttir, 2015).  

Ringluð tengsl (e. insecure-disorganized) er talin alvarlegasta tegund tengsla. Börn 

upplifa ótta gagnvart eða hjá umönnunaraðila. Umönnunaraðilinn er þá mögulega sá eini 

sem barn getur leitað til, sem er þó á sama tíma ófær um að sinna þörfum þess. Börnin 

hlaupa þá gjarnan í áttina að umönnunaraðilanum, en hika svo og hætta við. Þau bæla 

gjarnan tilfinningar sínar og þarfir fyrir umönnun vegna óljósra viðbragða 

umönnunaraðilans. Rót vandans getur til dæmis verið hræðsla í samskiptum við foreldra 

vegna ofbeldis á heimili. Þá eru umönnunaraðilar og heimilið rót hættunnar en á sama 

tíma eini staðurinn þar sem barnið getur leitað eftir huggun og stuðningi. Miklar líkur eru 

á að börn sem búa við ofbeldi á heimili sínu og fá lítinn stuðning vegna þess þrói með sér 

frávikshegðun eins og afbrotahegðun eða kljást við geðræn vandkvæði á fullorðinsárum  

(Beckett og Taylor, 2016; Sæunn Kjartansdóttir, 2015). 

2.4 Vistfræðikenning Bronfenbrenner  

Urie Bronfenbrenner var sálfræðingur sem gaf út visfræðikenninguna árið 1979. Hann 

taldi kynbundið ofbeldi eiga sér stað vegna áhrifa margvíslegra þátta í umhverfi fólks (Ali 

og Naylor, 2013). Vistfræðikenning Bronfenbrenners rýnir í samband þroska og 

fjölbreytileika umhverfisins og gengur kenningin út frá því að þroski sé gagnkvæmt ferli 

og samspil þátta einstaklings og umhverfis hans (Bronfenbrenner, 1979). Kenningin fjallar 

um þróun einstaklinga í tengslum við félagslega-, sögulega- og líffræðilega þætti og gengið 

er út frá því að heilt samfélag þurfi að koma að uppeldi barns, þar með talin fjölskylda, 

nærumhverfið, menning, gildi og stefna hins opinbera (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Sjónarmið Bronfenbrenners gengur út frá því að samfélagið allt þurfi að vera meðvitað 

þegar kemur að málefnum og uppeldi barna og á því vel við í umræðu um börn sem búa 

við ofbeldi á heimilum og þurfa jafnvel að treysta á önnur kerfi en fjölskylduna til að bæta 

aðstæður sínar.  

Bronfenbrenner stillir upp nokkrum kerfum í kenningu sinni til að skýra betur þættina 

sem hafa áhrif á og lita líf barns. Þættir sem standa barninu næst kallast nærkerfi (e. micro 

system) og má þar finna fjölskyldu, heimilið, vini, skóla og tómstundir. Miðkerfin (e. meso 

system) eru þau samskipti sem fara á milli nærkerfanna og verða kerfin að búa yfir 

sterkum tengslum, uppbyggjandi samskiptum og hlýju til að tryggja góða aðlögun 



16 

einstaklinga í þeim. Stofnanakerfi liggur utan um miðkerfið (e. exo system) og þar má 

finna helstu stofnanir sem mynda samfélagið og hafa viðamikil áhrif á líf barna eins og 

fjölmiðlar, menntakerfi og velferðarkerfi. Það sem einkennir miðkerfið er að börn geta 

ekki haft bein áhrif á kerfin, en kerfin hafa bein áhrif á þau. Í ysta hring er stofnanakerfi 

(e. macro system) sem umlykur öll hin kerfin. Það vísar til þjóðmenningar, siða og gilda 

samfélagsins og stjórnkerfis. Fimmta kerfið kallast lífkerfi (e. chrono system) og fjallar um 

áhrif atburða í lífi og umhverfi barna. Lífkerfið gengur þvert á öll hin kerfin 

(Bronfenbrenner, 1979; Bronfenbrenner og Evans, 2000; Bronfenbrenner 1986; Jónína 

Einarsdóttir, 2007). Visfræðikenningin skýrir með víðtækum hætti samspil einstaklings og 

umhverfis án takmarkana við einstaklingseinkenni og í því felst styrkleiki kenningarinnar. 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir gagnkvæmum áhrifum foreldra, skóla og samfélags á 

líðan barna útfrá þessari kenningu (Sigrún Harðardóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2016).  

Í nærkerfinu lærir barnið af umhverfi sínu með stuðningi nákominna og myndar í 

kjölfarið gagnkvæmt traust. Fjölskylda hefur mest áhrif á börn og tengslamyndun þeirra 

og er börnum dýrmæt svo þau geti borið traust til annarra. Atvik sem eiga sér stað á 

heimili barns hefur áhrif á námshæfni þeirra, og því getur skólaganga þeirra verið í húfi ef 

þau verða vitni að heimilisofbeldi. Í miðkerfinu á fjöldi fólks það sameiginlegt að huga að 

velferð barna og tengjast innbyrðis í von um að skapa fjölskyldu sterkt tengslanet við 

stofnanir í kring. Sem dæmi má nefna samstarf foreldra við skóla barna sinna. Í 

stofnanakerfi má finna áhrif vinnustaða foreldra á líf barnsins. Til dæmis eru sumir 

foreldrar undir miklu álagi í starfi sem getur leitt til þess að börn verða óörugg vegna 

ástands foreldra þeirra. Fjölskylduvænn vinnustaður stuðlar að jafnvægi í lífi barna með 

því að huga að vinnuálagi foreldra þeirra (Bronfenbrenner, 1986; Swick og Williams, 

2006). 

2.5 Vistfræðilíkan Belskys  

Vistfræðilíkan Belsky er eins konar yfirkenning sem aðrar þrengri kenningar falla undir. 

Það gengur út á að skoða þurfi áhrif ólíkra þátta sem eru skilgreindir sem áhættuþættir 

eða verndandi þættir fyrir líf barna. Samkvæmt vistfræðilíkani Belsky er um vanrækslu 

og/eða ofbeldi að ræða þegar áhættuþættir eru umfram eðli og magn verndandi þátta í 

lífi barns.  Hann setur upp vistfræðilíkan til þess að meta þessa þætti en því er skipt upp í 

fjögur stig. Á þessum stigum er hægt að meta þá þætti sem hafa áhrif á barnið og hægt 
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er að nota líkanið til þess að spá fyrir um vanrækslu barna. Innsti hringurinn eru 

einstaklingsbundnir þættir (e. individual factors) á borð við foreldra, uppeldisaðferðir og 

hvernig líffræðilegir þættir á borð við hegðun barns og greiningar þess hafa áhrif. Næst er 

horft til fjölskylduþátta (e. family factors), hvernig samskiptin eru á milli barns og foreldra. 

Hvort foreldrarnir séu starfi sínu vaxnir og hver foreldrafærni þeirra er. Þegar kemur að 

félagslegum þáttum (e. social factors) má nefna dæmi um tengslanet barnsins og stuðning 

þess í skóla. Menningarþættir (e. cultural factors) segja til um þá menningu sem ríkir í 

samfélagi barnsins. Vísað er til trúar og þeirra gilda og viðmiða samfélagsins sem barnið 

elst upp við (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005a).  

 Áhættuþættir geta birst á öllum mismunandi stigum í vistfræðilíkaninu. 

Áhættuþætti einstaklinga getur verið að finna bæði hjá foreldrum og hjá börnum. Ef 

foreldri hefur sjálft verið beitt ofbeldi í barnæsku eru auknar líkur á að það beiti barn sitt 

ofbeldi eða vanrækslu að einhverju tagi. Erfiðleikar við tengslamyndun, greindarskortur, 

áfengis- og vímuefnavandamál, þunglyndi og áfallastreituröskun eru dæmi um einkenni 

foreldra sem eiga til að beita börn sín ofbeldi eða vanrækslu. Ungur aldur barns, 

fyrirburar, líkamleg veikindi eða fötlun, hegðunarvandamál og greindarskortur eru 

einkenni barna sem gætu aukið líkur á misbresti í uppeldi. Spenna og ofbeldi á milli maka 

á heimili er viðamesti áhættuþáttur fjölskyldna. Aðrir fjölskylduþættir sem geta aukið 

líkur á misbrest í uppeldi er ef foreldrar eru einstæðir eða mörg börn eru á heimili. Fátækt, 

atvinnuleysi, lágt menntunarstig og skortur á félagslegum stuðningi eru samfélagslegir 

þættir sem auka líkur á ofbeldi, vanrækslu og misbrest í uppeldi. Menningarþættir sem 

geta valdið misbresti í uppeldi barna er til dæmis trú og viðhorf samfélags til ofbeldis. 

Hugmyndir og hegðun fólks vegna menningargilda geta leitt til vanrækslu og ofbeldis á 

börnum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir 2004; 2005a).  

Verndandi þættir eru einkum hluti af vistfræðilíkan Belsky. Þeir draga úr áhrifum 

áhættuþátta og draga úr misbresti sem af þeim stafar. Formlegir verndandi þættir eru 

inngrip stofnana til dæmis með fjárhagsaðstoð til barnafjölskyldna eins og barnabætur og 

fæðingarorlof, meðlög og stuðningur við einstæða foreldra. Leikskólar og grunnskólar 

teljast einnig formlegir verndandi þættir og þeir geta stuðlað að tækifæri foreldra til að 

afla tekna. Verndandi þættir geta einnig verið óformlegir. Þar má nefna góðan og 
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uppbyggilegan vinahóp, tilfinningalegan stuðning frá fjölskyldu og aðstoð við 

barnapössun (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2000).  

Samspil ýmissa áhættuþátta geta verið fleiri en verndandi þættir í lífi barna og leitt af 

sér misbrest í uppeldi. Til dæmis flokkast það undir einstaklingsþátt ef foreldri er sjálft 

þolandi misbrests úr æsku og það er samfélagslegur þáttur ef sama foreldrið missir starf 

sitt. Samspil þessara áhættuþátta getur aukið líkur á að ofbeldi eigi sér stað inná heimili. 

Ef barn gengur í leikskóla og foreldrið hefur gott tengslanet vina og ættingja, þá gæti það 

þó dregið úr áhrifum áhættuþáttanna og í kjölfarið minnka líkur á að beitt sé barni ofbeldi 

eða vanrækslu (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004; 2000). 

2.6 Skilgreining á heimilisofbeldi 

Heimilisofbeldi hefur verið skilgreint á margan hátt vegna fjölbreytilegra birtingamynda 

þess þó svo að í grunninn feli þær í sér svipaða merkingu. Sem dæmi má nefna að gjarnan 

er talað um ofbeldi í nánum samböndum eða kynbundið ofbeldi sem einnig gerist innan 

veggja heimilis. Þær skilgreiningar beisla aðallega ofbeldi milli fullorðinna en ná ekki 

nægilega vel að gera grein fyrir þeim börnum sem verða vitni að því (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2014). Heimilisofbeldi er ekki einstakur atburður heldur ferli sem inniheldur 

yfirleitt sömu grundvallaratriðin. Gerandi ofbeldis beitir valdi sínu í kúgunarskyni gagnvart 

einstaklingi sem er tengdur honum tilfinningaböndum. Um getur verið að ræða m.a. 

núverandi eða fyrrverandi maka, barn, foreldri eða systkini (Ingólfur V. Gíslason, 2008; 

Samtök um kvennaathvarf, 2017).  

Yfirleitt er ekki um að ræða eina tegund ofbeldis í hverju tilfelli fyrir sig þegar um er 

að ræða heimilisofbeldi, það felur gjarnan í sér ferli þar sem mismunandi ofbeldi er beitt, 

t.d. fjárhagslegu og líkamlegu. Heimilisofbeldi er samkvæmt tölulegum gögnum og 

rannsóknum kynbundið ofbeldi, en það er þegar þolendur eru í miklum meirihluta af 

ákveðnu kyni. Ofbeldið getur verið allt frá hegðun sem felur í sér ógn, hótun, stjórnun og 

þvinganir yfir í alvarlegt líkamlegt, andlegt og kynferðislegt ofbeldi. Vegna þess hve 

sterkum böndum þolandi og ofbeldisaðili tengjast, verður ofbeldið enn sársaukafyllra og 

getur það reynst þolendum mjög erfitt að koma sér úr aðstæðum og slíta tengslum 

(Samtök um kvennaathvarf, 2017). Misbrestur í uppeldi barna er ein af mörgum 

birtingarmyndum heimilisofbeldis (Guðrún Kristinsdóttir, 2014). 
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Ofbeldi á heimilum einkennist oft af ákveðnum vítahring, stundum nefndur 

ofbeldishringur. Vítahringurinn lýsir sér þannig að í kjölfar ofbeldis byrjar tímabil 

geðshræringar og sektarkenndar þar sem allt snýst um að bæta upp fyrir það slæma og 

sýna væntumþykju og hlýju, svokallaðir hveitibrauðsdagar (e. honeymoon phase). Að því 

loknu fer að byggjast upp spenna og þá byrjar þolandi iðulega að beita andlegu ofbeldi. 

Þolandi getur þá sýnt mikla afbrýðisemi, haft eftirlit með þolanda sínum, átt í niðrandi 

samskiptum og hótunum uns reiðin brýst út og líkamlega ofbeldið hefst á ný (Walker, 

1979).  

Samkvæmt verklagsreglum lögreglunnar á Íslandi sem tóku gildi árið 2015 er 

heimilisofbeldi  hvers konar ofbeldi sem aðili verður fyrir af hendi annars nákomins aðila. 

Þó orðið feli í sér að ofbeldið eigi sér stað á heimili getur það átt sér stað hvar sem er og 

er allt frá ærumeiðingum og brotum gegn friðhelgi einkalífsins til kynferðisbrota, 

líkamsmeiðinga og manndráps. Með setningu verklagsreglnanna hlaut hugtakið 

heimilisofbeldi skýrari túlkun og hlutverk hvers og eins aðila er kom að hverju máli varð 

skýrara (Ríkislögreglustjórinn, 2014).   

 

2.7 Félagsráðgjöf  

Heimilisofbeldi getur haft gríðarlegar afleiðingar í lífi einstaklinga. Því er mjög mikilvægt 

að til séu gagnleg meðferðarúrræði svo draga megi úr hugsanlegum skaða sem fólk getur 

orðið fyrir (Hansen, Eriksen og Elklit, 2014). Algengt er að börn sem eiga við einhverskonar 

vanda að stríða hafi upplifað ofbeldi, þar á meðal heimilisofbeldi. Félagsráðgjafar sem 

starfa við barnavernd, í heilbrigðisþjónustu eða með fötluðum, áfengis- og 

vímuefnasjúkum, flóttamönnum og fólki með geðræn vandkvæði fá ósjaldan frásagnir af 

ofbeldi í störfum sínum (Laing, Humphreys og Cavanagh, 2013). 

Svo að unnt sé að koma auga á börn sem búa við ofbeldi á heimilum er mikilvægt að 

fagfólk sem starfar hjá barnaverndarnefndum, í félagsþjónustu og heilbrigðisþjónustu gefi 

þeim börnunum tækifæri á að segja frá ofbeldinu með því að spyrja um ofbeldi og gefa 

frásögn þeirra vægi. Einnig er mikilvægt að spyrja foreldra opinna spurninga um ofbeldi, 

svo hægt sé að veita börnum þá aðstoð sem þörf er á (Mullender, 2006). Ekki má gera 

lítið úr mikilvægi þess að byggja upp traust samband við barn sem grunur leikur á um að 

búi við heimilisofbeldi, en það getur verið mjög erfitt og krefjandi fyrir barn að segja frá 
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sínum aðstæðum. Fagaðilar, félagsráðgjafar í þessu samhengi, eiga að vera hæfir til að 

mynda slíkt traust og þekkja úrræði sem standa til boða í samfélaginu (Mullender, 2004).  

Valdefling er mikilvægt verkfæri sem félagsráðgjafar beita gjarnan í vinnu sinni með 

fólki og ekki síst þeim sem eru þolendur heimilisofbeldis. Félagsráðgjafi eflir þá notanda í 

að taka þátt í að bæta aðstæður sínar sjálfur og öðlast aukið vald. Styrkleikanálgun er 

einnig þekkt í starfi félagsráðgjafa og er gagnleg í vinnu samhliða valdeflingu. 

Félagsráðgjafi beitir sér fyrir því að finna styrkleika notenda og hjálpa þeim að bera kennsl 

á styrkleika sína. Með þessari nálgun er áherslan ekki á vandamál viðkomandi heldur á 

styrkleika hans og mögulegar leiðir til þess að bæta aðstæður sínar (Wood, 2015). 

Félagsráðgjöf sem fagstétt hefur ávallt byggt störf sín á heildarsýn og í flóknu 

nútímasamfélagi er mikil þörf á að beita þeirri sýn í vinnu með fólki. Félagsráðgjafar starfa 

náið með einstaklingum í umhverfi sínu. Umhverfið allt er því þungamiðja í starfi 

félagsráðgjafa er þeir beita sér fyrir bættum lífsskilyrðum einstaklinga, hópa og 

samfélaga. Með heildarsýn býr fagstéttin yfir umfangsmiklum og fjölbreytilegum 

þekkingargrunni, nálgun og starfsaðferðum. Félagsráðgjafar eru oft fyrstir til að greina 

mynstur og koma auga á vandamál í samfélaginu og beita sér fyrir því að uppræta það, 

því í faginu búa þeir yfir aðferðum og kenningum til þess að átta  sig á áhrifum 

umhverfisins einstaklinginn (Farley, Smith og Boyle, 2011). 

2.8 Skólar 

Leikskólar og grunnskólar eru mikilvægar stofnanir þegar kemur að því að koma auga á 

börn sem verða vitni af heimilisofbeldi. Hins vegar er skortur á rannsóknum á reynslu, 

þekkingu og hæfni starfsmanna í skólaumhverfi varðandi börn sem eru vitni að 

heimilisofbeldi. Leik- og grunnskólum ber að sinna ákveðnum lagaskyldum og eru þeir 

meðal annars ábyrgir fyrir uppeldi og menntun barna í landinu. Markmið skólanna, í 

samstarfi við foreldra, er jafnan það að tryggja börnum menntun og stuðla að velferð 

þeirra. Þá er þess einnig krafist að í skólaumhverfi sé borið kennsl á það ef börn eiga við 

hvers konar vandamál að stríða og að þeim sé veittur viðeigandi stuðningur. Niðurstöður 

rannsókna hafa sýnt að starfsmenn leikskóla og skóla telja sig ekki búa yfir nægri þekkingu 

á fyrirbærinu eða hvernig eigi að bera kennsl á einkenni eða merki sem birtast vegna 

ofbeldis á heimilum barna (Münger og Markström, 2018). 



21 

Sú umræða rís oft í fjölmiðlum að börn fái ekki þá vernd sem þau hafa rétt á vegna 

þess að starfsmenn skóla bregðast skyldum sínum. Það er að segja, að starfsmenn ættu 

að fylgja tilkynningarskyldu sinni samkvæmt barnaverndarlögum betur eftir til að börnin 

fái þá vernd sem þau þurfa. Því miður hafa rannsóknir sýnt fram á að skólastarfsmenn 

skortir þekkingu og almennt næmi fyrir einkennum ofbeldis og þá sérstaklega 

heimilisofbeldi (Münger og Markström, 2018; Eriksson, Bruno og Nasman 2013).  

Í rannsókn Münger og Markström (2018) var skoðað hvernig fagaðilar í sænskum leik- 

og grunnskólum koma auga á börn sem búa við heimilisofbeldi. Tekin voru viðtöl við 

leikskólakennara, grunnskólakennara, skólafélagsráðgjafa, skólahjúkrunarfræðinga og 

sérkennara. Það einkenndi rannsóknina að ekki var talað um börn sem urðu vitni af 

heimilisofbeldi sem tegund af ofbeldi. Starfsfólkið var meðvitað um ábyrgð sína á að koma 

auga á ofbeldi á skólatíma og einkenni þess að börn hafi orðið fyrir ofbeldi en friðhelgi 

einkalífsins fannst þeim truflandi í þessu skyni. Sumir töldu að ofbeldi milli foreldra kæmi 

hvorki barninu við né tilkynningarskyldu sinni sem fagaðila. Sumir viðmælendanna töldu 

að það væri ekki jafn alvarlegt fyrir börn að verða vitni að heimilisofbeldi og að verða sjálf 

fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi. Viðmælendur töldu það almennt alvarlegt að 

verða vitni af ofbeldi en gáfu þó til kynna að það væri mun alvarlegra að verða sjálfur 

beint fyrir ofbeldi.  

Börn sem búa við heimilisofbeldi bera ólík einkenni með sér og því getur verið erfitt 

að koma auga á þau. Reynslumiklir og úrræðagóðir kennarar sem hafa eytt miklum tíma 

með börnum og eru í góðum samskiptum við foreldra, eru líklegri til að bera kennsl á börn 

sem búa við heimilisofbeldi. Að mati Münger og Markström (2018) er mikilvægt að 

kennarar sinni tilkynningarskyldu barnaverndarlaga og leiti til sérfræðinga skóla til dæmis 

skólafélagsráðgjafa eða starfsmanns barnaverndar ef upp kemur grunur um slíkt. Svo 

koma megi auga á börn sem búa við ofbeldi er mikilvægt að opin umræða um 

heimilisofbeldi sé í skólum. Í rannsókn Münger og Markström (2018) töldu starfsmenn 

skóla sig ekki nógu hæfa til að sinna umræðunni og vissu ekki hvernig bæri að bregðast 

við ef börn búa við heimilisofbeldi (Münger og Markström, 2018). 

Í vinnu með börnum sem sýna erfiða hegðun eða fást við erfiðleika álykta starfmenn 

skóla sjaldan að viðkomandi barn búi við heimilisofbeldi (Münger og Markström, 2018). 

Það leiðir til þess að umræða um mögulegt heimilisofbeldi er ekki velt upp þegar kemur 
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að því að leysa vandamál í skóla. Mikilvægt er að taka til greina að breyting á hegðun 

barns getur verið afleiðing einhvers sem gerist á heimili barnsins en ekki einungis einhvers 

sem á sér stað innan veggja skólans. Hætta er á mistúlkun á þörfum barna ef ekki er tekið 

til greina að ástæða breyttrar hegðunar barns eða erfiðleika þess í skóla liggi á heimili 

þeirra en ekki í skólanum. Þá er hætta á að litið sé á vandamálið sem námsörðugleika eða 

tengslavanda við jafnaldra, og litið sé framhjá raunverulega vandanum heima fyrir. Hafi 

barn fengið greiningu, svo sem ADHD, þá er einnig hætta á að horft sé framhjá þeim 

möguleika á að barn búi við heimilisofbeldi (Münger og Markström, 2018).  

Þekking starfsmanna í skóla og skilningur þeirra á börnum sem eru vitni að 

heimilisofbeldi er mikilvægur grunnur til þess að bera kennsl á og bregðast snemma við 

slíkri tegund af ofbeldi. Á þeim grunni og ekki síst niðurstöðum rannsóknar Münger og 

Markström (2018) er mikilvægt að auka þekkingu starfsfólks í skóla enn frekar. Íslensk 

rannsókn á vegum Barnaheilla um börn sem eru vitni að heimilisofbeldi sýndi fram á að 

auka þurfi þekkingu og hæfni aðila sem vinna með börnum og hvernig stuðning þeir geta 

veitt börnunum. Þá er einnig þörf á að hafa betra aðgengi að sérhæfðu fagfólki sem vinnur 

í málefnum barna og fjölskyldna, til dæmis skólafélagsráðgjafa (Örnólfur Thorlacius, 

2011). Guðrún H. Sederholm (2009) ræddi í rannsókn sinni við 10 skólastjóra í 

grunnskólum víðsvegar um landið með það að markmiði að kanna viðbrögð starfsfólks 

skólanna þegar upp kemur grunur um að barn búi við heimilisofbeldi. Viðbragðsverklag 

skólanna var mjög óljóst og töldu flestir að engin slík mál væru til staðar í sínum skólum. 

Hins vegar mátti greina að almennt tali kennari við skólastjóra sem tekur ákvörðun um 

hvort tilkynna eigi grun um að barn búi við heimilisofbeldi til barnaverndar. Niðurstöður 

sýndu að greinilegan vandræðagang mátti finna í málaflokknum í grunnskólum landsins. 

Skýr merki komu fram um stefnuleysi í málaflokknum í grunnskólum hérlendis og alls ekki 

greiður aðgangur í öllum skólum að fagaðilum sem láta persónuleg vandamál barnanna 

sig varða, eins og skólafélagsráðgjafa. 

2.9 ACE – Adverse Childhood Experiences 

Rannsóknin Adverse Childhood Experience (ACE) eða erfið áföll í barnæsku er 

umfangsmikil langtímarannsókn á afleiðingum áfalla í æsku á heilsufarsvanda fólks á 

fullorðinsárum. Rannsóknin tók til félagslegra og læknisfræðilegra afleiðinga sem áföll í 

æsku geta valdið. Rannsóknin þróaðist út frá niðurstöðum sem komu í ljós við þróun 
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úrræðis fyrir fólk í ofþyngd. Rannsakendur rýndu vel í gögnin til að leita svara við háu 

brottfalli þátttakenda í ofþyngd og bættu við viðtölum við þau. Þá kom í ljós að ofþyngd 

væri líkleg afleiðing áfalla í barnæsku. Það ýtti rannsakendum út í að hefja ACE 

rannsóknina með það að markmiði að auka skilning á áhrifum áfalla í barnæsku á heilsufar 

þeirra á fullorðinsárum (Felitti o.fl., 1998).  

Áföllunum var skipt í þrjá flokka með fleiri undirflokkum sem skýrðu nánar út tegund 

áfalls. Aðalflokkarnir voru misnotkun, vanræksla og bágar heimilisaðstæður. Meðal þess 

sem var spurt út í var hvort viðkomandi hafi orðið í æsku vitni að heimilisofbeldi eða orðið 

fyrir andlegu, líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi eða vanrækslu, hafi átt foreldri í 

fangelsi eða misst foreldri. Svo lesa mætti niðurstöður skipulega voru gefin 0 – 10 ACE stig 

út frá fjölda áfalla. Því fleiri áföll sem þátttakandi upplifði því fleiri ACE stig voru honum 

gefin. Eitt ACE stig jafngildir einni tegund af áfalli og því fleiri stig sem einstaklingur fær 

því meiri líkur eru á slæmu heilsufari síðar meir. Því má segja að einstaklingur sem bjó við 

heimilisofbeldi, varð fyrir líkamlegu ofbeldi og missti foreldri sitt hafi þrjú ACE stig og er 

líklegri en þeir sem voru án stiga að fá krabbamein, hjarta- og æðasjúkdóm eða 

heilablóðfall (Felitti o. fl., 1998).  

Fleiri vísindamenn fóru að sýna ACE rannsókninni áhuga og héldu áfram að þróa og 

dýpka skilning á áhrifum áfalla í barnæsku á heilsufar fullorðinsára. Goodwin og Stein 

(2004) skoðuðu tengsl áfalla í æsku við líkamleg vandkvæði fullorðins fólks. Meðal 

niðurstaðna voru að börn sem bjuggu við streituvaldandi aðstæður voru viðkvæm fyrir 

þroskabreytingum á tauga-, innkirtla- og ónæmiskerfi og gæti það leitt af sér skerta 

vitsmunalega, félagslega og tilfinningalega virkni. Slík áhrif leiddu til ójafnvægis í 

líkamsstarfsemi fólks. Hughes o. fl. (2017) tóku saman fjölda ACE rannsókna og 

framkvæmdu kerfisbundna fræðilega samantekt (e. systematic review) með það að 

markmiði að greina hvort og hve mikil áhrif hvert ACE stig hefði fyrir sig á heilsutengd 

vandamál. Niðurstöður leiddu í ljós að aðilar sem búa yfir fjórum eða fleiri ACE stigum eru 

í töluvert meiri áhættu á heilsutengdum vandkvæðum en þeir sem hafa engin ACE stig. 

Þá kom jafnframt í ljós að áhrifin eru mismunandi eftir tegundum áfalla. Lang sterkustu 

tengslin milli áfalla í æsku og lýðheilsuvandamála mátti sjá ef börn bjuggu við 

fíkniefnaneyslu, eða ofbeldi gegn þeim eða öðrum á heimili (Hughes o.fl., 2017). Erfiðar 

upplifanir eins og ofbeldi, vanræksla og streituvaldandi aðstæður á uppvaxtarárum geta 
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því haft viðamikil áhrif til langs tíma á félagslega velferð, lýðheilsu og lífsgæði fólks. Í 

kjölfarið lifir fólk lífi sínu almennt með öðrum hætti og býr við verri lífsgæði en ef þau 

hefðu enga slíka reynslu að baki. Fólk sem á sögu um vanrækslu og ofbeldi í æsku hafa 

ívið verri heilsu en einstaklingar sem ekki hafa upplifað slíkt (Felitti o. fl., 1998; Corso, 

Edwards, Fang og Mercy, 2008).  

Rannsókn McGavock og Spratt (2017) á nemendum sýndi fram á að það að vera vitni 

að heimilisofbeldi eykur líkurnar á að börn hafi fleiri en eitt ACE stig. Það er að segja, að 

ef barn býr við heimilisofbeldi þá er líklegra að fleiri áföll eigi sér stað í lífi þess. Nemendur 

í rannsókn McGavock og Spratt sem höfðu fjögur eða fleiri ACE stig voru 23 sinnum líklegri 

að hafa átt samskipti við félagsráðgjafa en þeir sem höfðu engin ACE stig. Niðurstöðurnar 

benda til þess að rýna þurfi betur í tilkynningar vegna heimilisofbeldis því líkur eru á því 

að fleiri vandamál séu til staðar. Ennfremur má færa rök fyrir því að áframhaldandi 

rannsóknir á langtímaáhrifum áfalla flýti fyrir því að unnt sé að búa til gagnreyndar 

aðferðir sem félagsráðgjafar geta nýtt sér og veitt fjölskyldum og börnum betri þjónustu 

(McGavock og Spratt, 2017).  

Önnur rannsókn skoðaði samband milli áfalla í barnæsku (ACE) og ofbeldis í nánum 

samböndum á fullorðinsárum. Flest áföll höfðu ekki sterkt forspárgildi um ofbeldi í nánu 

sambandi seinna í lífinu. Hinsvegar voru veruleg tengsl milli þess að vera vitni að 

heimilisofbeldi í barnæsku og þess að vera árásarhneigður eða vera fórnalamb líkamlegrar 

árásar og hljóta meiðsli á fullorðinsárum (Nikulina, Gelin og Zwilling, 2017).  

Bellis og félagar rannsökuðu hvort saga áfalla úr æsku sé tengd við slæma heilsu barna 

og skólagöngu þeirra í Wales. Þátttakendur voru velskir íbúar á aldrinum 18-69 ára. 

Skoðað var eigið mat þátttakenda á slæmri heilsu í æsku, líkamlegt ástand eins og astma, 

ofnæmi eða meltingarvandamál, og skróp í skóla. Tíðni slæmrar heilsu, líkamlegra 

einkenna og fjarveru í skóla jókst með hverju ACE stigi. Hins vegar voru atriði í umhverfi 

einstaklinga sem drógu úr áhrifum og juku betri útkomu, eins og góð fyrirmynd, góður 

vinahópur og traust til fullorðins aðila. Einstaklingar sem höfðu fjögur eða fleiri ACE stig 

fóru úr 59,8% líkum á slæmri heilsu í æsku niður í 21.3% ef slík atriði voru til staðar (Bellis 

o. fl., 2018).  

Það getur reynst fagaðilum mikil áskorun að bera kennsl á börn sem búa við mikið 

mótlæti og hafa mörg ACE stig. Mikilvægt er að koma auga á þau sem fyrst svo unnt sé að 
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beita snemmtækri íhlutun, til að draga úr áhrifum mótlætis og áfalla á börn og efla seiglu 

þeirra áður en líkamlegri og andlegri heilsu þeirra er stofnað í hættu (McGavock og Spratt, 

2017). Að mati Bellis o.fl. (2018) gætu betri forvarnir gegn áföllum í æsku barna (ACE) 

með samheldnum aðgerðum opinberra stofnanna dregið úr tíðni algengra vandkvæða 

barna, bætt mætingu í skóla og jafnvel létt á álagi á félagsþjónustu og öðrum slíkum 

opinberum stofnunum. Þó erfitt sé að útrýma áföllum barna þá er hægt að marka stefnu 

um aðgerðir í von um að draga úr áhrifum og afleiðinga þeirra (Bellis o.fl., 2018). 

Niðurstöður sýndu að draga má úr áhrifum vegna áfalla í æsku barna (ACEs) með aukinni 

faglegri þekkingu og opinberri umræðu, gagnreyndum aðferðum, sértækum og 

áhrifaríkum úrræðum og með eftirliti á umfangi og eðli íhlutunar stofnanna (Bellis o. fl., 

2015). 
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3 Heimilisofbeldi  

Hér á eftir er fjallað fræðilega um heimilisofbeldi hér á landi og rýnt verður í þróun í 

rannsóknum á málefninu hérlendis. Greint verður frá börnum sem verða vitni af 

heimilisofbeldi og áhrifum þess á þau. Þá verður fjallað um rannsóknir sem hafa verið 

gerðar á Íslandi í tengslum við börn og heimilisofbeldi.  

3.1 Fræðileg umfjöllun um heimilisofbeldi 

Ofbeldi er vandamál sem fylgt hefur mannkyninu frá upphafi. Umræða um ofbeldi og börn 

hefur þó verið þögguð niður í áraraðir í skjóli friðhelgi einkalífs fjölskyldna (Kempe og 

Kempe, 1986). Í sögulegu samhengi er ekki langt frá því að umræða um börn sem verða 

fyrir eða búa við ofbeldi á Íslandi kom fram. Rannsókn Ásgeirs Karlssonar geðlæknis árið 

1971 snéri að tilvist heilkenna barnameiðinga á Íslandi. Niðurstöður sýndu að lítið sem 

ekkert ofbeldi gegn börnum væri til staðar hér á landi (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. 

Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004). Rannsókn Hildigunnar Ólafsdóttur, Sigrúnar 

Júlíusdóttur og Þorgerðar Benediktsdóttur (1982) var fyrsta rannsóknin hérlendis sem 

beindi sjónum sínum sérstaklega að heimilisofbeldi. Niðurstöður, sem byggðar voru á 

sjúkraskrám slysavarðsstofu Borgarspítala, gáfu til kynna að augljósar vísbendingar væru 

um það að heimilisofbeldi ætti sér stað á Íslandi líkt og í öðrum löndum. Árið 1985 stóðu  

fræðsluhópar félagsráðgjafa og sálfræðinga fyrir námsstefnu sem fjallað um ofbeldi gegn 

börnum hérlendis (Hrefna Ólafsdóttir, 1994). Í kjölfarið vaknaði meðvitund samfélagsins 

á málefninu og á þeim veruleika að ofbeldi gegn börnum væri staðreynd á Íslandi og að 

eitthvað þyrfti að gera til að bæta lífsgæði þolendanna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 

2005b).  

Árið 1982 voru samtök um Kvennaathvarf stofnuð og höfðu að leiðarljósi að koma á 

athvarfi fyrir konur og börn þeirra sem höfðu þurft að flýja heimili sín vegna ofbeldis. 

Athvarfið starfar enn í dag og dvelja þar bæði konur og börn þeirra.  Árið 2016 voru 43% 

dvalarkvenna með börn með sér í athvarfinu, og árið 2017 voru þær 41%. Árið 2016 sóttu 

79 börn dvöl í athvarfinu með mæðrum sínum og árið 2017 voru þau 103 talsins (Samtök 

um kvennaathvarf, 2017). Könnun sem var framkvæmd árið 2011 um dvöl barna í 
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kvennaathvarfinu gaf til kynna að þjónusta þar miðast þó við þarfir kvenna frekar en barna 

þeirra (Anni G. Haugen og Bergdís Ýr Guðmundsdóttir, 2013). 

Ríkisstjórn Íslands samþykkti árið 2006 aðgerðaráætlun um ofbeldi gegn konum. 

Áætlunin var sett fram til að koma í veg fyrir heimilisofbeldi og bæta kjör kvenna og barna 

sem voru þolendur. Fram að þeim tíma að sú áætlun var samþykkt voru ekki til nein gögn 

sem vörpuðu ljósi á aðbúnað barna sem búa við heimilisofbeldi (Anni G. Haugen, 2009).  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var fullgiltur á Íslandi árið 1992 og lögfestur árið 

2013. Með því skuldbatt Íslands sig til þess að virða og uppfylla ákvæði sáttmálans sem 

þá varð partur af íslenskri löggjöf. Litið er á Barnasáttmálann sem ákveðið upphaf í 

baráttunni fyrir réttindum barna því fyrst þá var komin alþjóðleg viðurkenning á því að 

börn væru óháð réttindum fullorðinna og hefðu sín eigin sjálfstæðu réttindi. Sáttmálinn 

á að tryggja börnum vernd og umönnun (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.-b).  

Byrjað var að skrá tilkynningar um börn sem verða vitni að ofbeldi á heimilum í 

sérstakan undirflokk árið 2009 svo aðgreina mætti þann hóp frá öðrum tilkynningum sem 

féllu undir sama flokk ofbeldis (Örnólfur Thorlacius, 2011). Áður voru þessi atriði öll skráð 

í sama flokkinn, tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi, án frekari flokkunar og þótti þá erfitt að 

átta sig á réttum fjölda tilkynninga er snéru að börnum sem bjuggu við heimilisofbeldi 

(Anni G. Haugen, 2009).  

Nýlega hafa aðgerðir varðandi heimilisofbeldi einnig beinst að börnum sem verða 

vitni að heimilisofbeldi, en áður fyrr beindust aðgerðir fyrst og fremst að fullorðna fólkinu 

(Ragna Björg Guðbrandsdóttir og Steinunn Bergmann, 2014).  Á árunum 2010 – 2012 var 

til staðar úrræði á vegum Barnaverndarstofu fyrir börn sem höfðu reynslu af 

heimilisofbeldi (Barnaverndarstofa, 2012a). Árin 2011-2013 hóf Barnaverndarstofa 

samstarf með lögreglu til að kanna hvort og hvernig væri hægt að bæta þjónustu við þann 

hóp og í framhaldi af því var sett á laggirnar tilraunaverkefni sem ætlað var að veita 

stuðning til barna sem búa við heimilisofbeldi. Nánar er fjallað um tilraunaverkefnið í kafla 

5. Verklagsreglur voru mótaðar sem gera grein fyrir því hvenær  starfsmaður 

barnaverndar skuli vera kallaður út á vettvang af lögreglu. Í kjölfar þessa tilraunaverkefnis 

hófst bætt samstarf milli lögreglu og barnaverndarnefnda. Ljóst var að þetta aukna 

samstarf var afar þarft og skýra þyrfti stefnu þess enn betur (Örnólfur Thorlacius, 2011; 

Ragna B. Guðbrandsdóttir, 2013). 
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3.2 Börn sem verða vitni að heimilisofbeldi 

Barn er vitni að ofbeldi á heimili sínu ýmist þegar það sér ofbeldisverknaðinn, heyrir í 

honum eða upplifir eftirmála þess. Eftirmálar ofbeldis lýsa sér til dæmis í skemmdum á 

húsgögnum og munum á heimilinu, vanlíðan brotaþolans og áverkum hjá viðkomandi. 

Með öðrum orðum geta börn orðið vitni að heimilisofbeldi án þess að sjá 

ofbeldisverknaðinn með eigin augum, þau geta bæði heyrt hann í gegnum veggi eða séð 

ummerki atburðsins (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2006, McClennen, 2010). Börn heyra 

niðurlægjandi ummæli, öskur, grátur og brothljóð og getur það leitt til áfalla fyrir börnin 

(Meltzer, Doos, Vostanis og Goodman, 2009; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2006).  

Börn sem verða vitni að ofbeldi milli foreldra eru fórnalömb sem hafa fallið í skuggann 

í allri vinnu með þessa tegund ofbeldis, þrátt fyrir að leitt hafi verið í ljós að þau geti þjáðst 

af líkamlegum og tilfinningalegum erfiðleikum sem leiða má til reynslu þeirra (Øverlien, 

2010; McClennen 2010). Í dag telst það andlegt eða sálrænt ofbeldi gagnvart barni að 

verða vitni að slíkum atburði og er talið að um 2000 börn á Íslandi verði vitni að 

heimilisofbeldi á hverju ári (Örnólfur Thorlacius, 2011). Öryggi og jafnvægi barna sem búa 

við heimilisofbeldi er ógnað og ekki er víst að þau geti lifað lífi sínu eins og önnur börn 

(Pinheiro, 2006). 

Börn sem búa við heimilisofbeldi búa í raun líka við vanrækslu þar sem skortur er á 

líkamlegri og tilfinningalegri umönnun. Vanrækslan veldur auknu álagi og getur einnig 

birst í skertum umhverfis-, menntunar- og þroskaskilyrðum (Guðrún Kristinsdóttir, 

Margrét Ólafsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2014). Öll börn upplifa vanlíðan og ótta 

í ofbeldisumhverfi. Líf þeirra er litað af ótta, óöryggi og varnarleysi og sum glíma þar af 

leiðandi við líkamleg og/eða andleg veikindi í kjölfarið. Börn búa þó yfir ýmsum hollráðum 

sem sýnir seiglu þeirra og styrk. Takmörkuð yfirsýn og skilningur hefur verið á stöðu barna 

sem búa við heimilisofbeldi. Það má meðal annars sjá í aðgerðarleysi skóla og vantraust 

barna til starfsmanna skólans þrátt fyrir að eyða tíma með þeim nær daglega (Guðrún 

Kristinsdóttir, Ingibjörg H. Harðardóttir og Margrét Ólafsdóttir, 2014).  

Sýnt hefur verið fram á að börn bregðist við ofbeldisfullum aðstæðum sínum á ólíkan 

máta. Á meðan sum börn þegja, flýja eða forðast heimili og upplifa sig valdalaus grípa 

önnur börn til aðgerða í von um að færa móður sinni vernd og hafa áhrif á aðstæður. 

Börnin lifa í ótta, lífshræðslu, eru hrædd og vonlaus gagnvart ofbeldismanni og upplifa 
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skömm og sektarkennd vegna ofbeldis (Weinehall, 2005). Rannsóknir gefa til kynna að 

börn sem búa við heimilisofbeldi óski sér betri aðstæður, öryggi og farsæls fjölskyldulífs 

(McGee, 2000; Mullender o.fl., 2002; Weinehall, 2005). Sameinuðu þjóðirnar hafa gefið 

út skýrslu sem fjallar um ofbeldi gegn börnum á heimsvísu. Í henni er ítrekað að veita skuli 

börnum sem verða vitni af heimilisofbeldi stuðning og tækifæri til að vinna úr þeirri 

reynslu sem ofbeldið hefur haft á þau (Pinheiro, 2006).  

Börn sem eru vitni að ofbeldi heima hjá sér bera ekki endilega skýr ummerki þess. 

Einkenni geta verið mjög ólík en til dæmis má nefna veika sjálfsmynd, slök félagsleg 

samskiptafærni, átraskanir, líkamleg vanlíðan, þunglyndi, svefntruflanir og 

áfallastreituröskun. Andfélagsleg hegðun og sjálfsvígshugleiðingar má einkum sjá hjá 

strákum frekar en stelpum (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  Barnaheill hefur velt upp þörfinni 

á markvissri skimun inn á stofnunum sem vinna með börn og fjölskyldur þeirra með það 

að leiðarljósi að auka möguleikann á því að koma auga á þau börn sem búa við 

heimilisofbeldi (Örnólfur Thorlacious, 2011).  

3.3 Rannsóknir á börnum sem verða vitni að heimilisofbeldi 

Mikil leynd býr yfir heimilisofbeldi og er oft falið þeim sem eiga ekki þátt í því. Þó hafa 

rannsóknir bent til þess að börn verði oft vitni að því (Guðrún Kristinsdóttir, 2014). Áður 

fyrr var mikið lagt uppúr því að greina á milli áhrifa þess að barn verði sjálft fyrir ofbeldi 

og verði vitni af ofbeldi annarra aðila á heimili. Í dag er hins vegar viðurkennt að barn sem 

býr við og verður vitni af heimilisofbeldi sé ofbeldi í sjálfu sér og áhrif þess sé til jafns við 

beinar árásir og ofbeldi gegn því sjálfu (Edleson, 1999a; Shipway, 2005).  

Allar tegundir ofbeldis hafa áhrif á börn en með ólíkum hætti, en það fer meðal annars 

eftir eiginleikum í fari barnanna sjálfra og þess umhverfis sem það býr við. Sem dæmi um 

það má nefna þroska þeirra, kyn og aðstæður eins og búsetu, fjárhag fjölskyldu, uppruna, 

fötlun og menningu (Bronfenbrenner 1979; Humphreys og Stanley, 2006; Mullender, 

2006). Börn sem verða vitni að ofbeldi upplifa gjarnan hræðslu, valdleysi og ógnun en þó 

reyna sum hver að stöðva ofbeldið og/eða hringja á hjálp. Þeir erfiðleikar sem börn geta 

þróað með sér í kjölfar þess að vera vitni að heimilisofbeldi eru víðtækir og geta verið af 

félagslegum, hugrænum og/eða tilfinningalegum toga. Sem dæmi um það má nefna 

námsörðugleika, kvíða, athyglisbrest og hegðunarvandkvæði (Stiles, 2002; Herrenkohl, 
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Sousa, Emiko, Herrenkohl og Moylan, 2008; Kitzmann, Gaylord, Holy og Kenny, 2003; 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2006; Mullender o.fl., 2002). 

Rannsókn sem tók á frásögnum íslenskra barna um ofbeldi á heimilum varpar ljósi á  

tilfinningaróf barnanna og þau áhrif sem heimilisofbeldið getur haft. Ótti, skelfing, sorg, 

reiði, leiði og vonleysi er þeim ofarlega í huga. Þá lýstu þau því að óttinn væri viðvarandi 

í daglegu amstri löngu eftir að ofbeldismaðurinn er búinn að yfirgefa heimilið. Börnin 

sögðu einnig frá afleiðingum heimilisofbeldisins á þau. Í því skyni greindu þau frá miklu  

líkamlegu og andlegu álagi, svefntruflunum, erfiðleikum í skóla og félagslegri einangrun. 

Fram kom að börn á heimilum þar sem ofbeldi er beitt upplifa vonbrigði og máttleysi í 

garð fagaðila, stofnana og hinna fullorðnu sem vissu af aðstæðum þeirra. Þau upplifa 

mörg hver að það hafi enginn komið þeim til bjargar á meðan á ofbeldinu stóð. Mikilvægt 

er þó að taka það fram að einhver barnanna höfðu fengið aðstoð hjá fagaðilum í skóla og 

ein fjölskyldan nefndi sérstaklega þakklæti til félagsráðgjafa sem veitti aðstoð (Guðrún 

Kristinsdóttir, Margrét Ólafsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2014). 

Íslensk rannsókn sem gerð var árið 2009 og náði til 3500 unglinga á 14 – 15 ára aldri 

skoðaði átök innan fjölskyldna í tengslum við tilfinningalega líðan. Markmið rannsakenda 

var að varpa ljósi á algengi átaka í fjölskyldum og líkamlegu ofbeldi heima fyrir meðal 

íslenskra unglinga og að skoða samband þess að vera vitni af átökum í fjölskyldu við 

breytur sem tengjast geðheilsu og vellíðan. Niðurstöður leiddu í ljós að þunglyndi, reiði 

og kvíði meðal unglinga væri algengari hjá þeim sem bjuggu við erfiðar aðstæður svo sem 

heimilisofbeldi. Sjö prósent unglinganna höfðu orðið vitni að líkamlegu ofbeldi heima hjá 

sér (Geir Gunnlaugsson, Álfgeir Kristjánsson, Jónína Einarsdóttir og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

2011). Börn sem búa við stöðug átök foreldra sinna neyðast oft til þess að taka ábyrgð á 

eigin lífi og mótast oft af því. Rannsóknir hafa leitt í ljós að þessi börn séu 30-60% líklegri 

til að verða fyrir misbeitingu sjálf en önnur börn sem ekki búa við ofbeldisaðstæður 

(Steinunn Bergmann, 2010). Ýmsir verndandi þættir geta leitt af sér að sumum börnum 

takist betur en öðrum að spjara sig í ofbeldisaðstæðum. Í því skyni má nefna gott samband 

við foreldri, stuðning frá öðrum fullorðnum eða vinum og sterkt hugarfar og persónuleiki 

barns. Neikvæður hugsunarháttur er þáttur sem getur valdið börnum erfitt fyrir að 

eignast vini, upplifa kvíða og þunglyndi eða vonleysi (Örnólfur Thorlacious, 2011). 
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Mullender o.fl. (2002) skoðuðu í rannsókn sinni þekkingu barna sem hafa orðið vitni 

að heimilisofbeldi. Rannsóknin tók til 1395 breskra skólabarna á aldrinum 8 – 16 ára. Um 

30% þátttakenda  vissu um einhvern sem bjó við heimilisofbeldi. Niðurstöður sýndu að 

börnin lögðu áherslu á að hlustað væri á sögu þeirra, að þau væru álitin þolendur án þess 

að verða beint fyrir ofbeldinu og að þau fengju að taka þátt í ákvörðunum er varða lausnir. 

Telja þá börnin að ef þau hefðu fengið rödd í sínum málum, þá hefði þeim gengið betur 

að vinna úr reynslu sinni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fyrst og fremst fram á 

mikilvægi þess að taka skuli mark á því sem börn segja og gefa þeim tækifæri til þess að 

tjá sig um ofbeldi á heimilum.  

Svipuð rannsókn var gerð hérlendis árið 2014 þar sem skoðaðar voru hugmyndir og 

skilningur íslenskra barna í 4-10. bekk á heimilisofbeldi og hvar þau hafi heyrt um það. 

Niðurstöður spurningalistakönnunar gáfu til kynna að töluverður fjöldi barna og unglinga 

þekktu til ofbeldis á heimilum og um fjórðungur barnanna, þekktu einhvern sem bjó við 

heimilisofbeldi. Áður en rannsóknin var framkvæmd var lítil sem engin vitneskja til 

hérlendis á þekkingu barna og unglinga á hugtakinu, en í ljós kom að hún er talsverð og 

eykst með hækkandi aldri (Ingibjörg H. Harðardóttir, Steinunn Gestsdóttir og Guðrún 

Kristinsdóttir, 2014). Rannsókn Ingibjargar H. Harðardóttur o.fl. (2014) var fyrsta 

rannsóknin hérlendis þar sem hugmyndir barna og unglinga á Íslandi um heimilisofbeldi 

komu fram. Í rannsókn frá árinu 2010 um reynslu kvenna á ofbeldi kom í ljós að þrjár af 

hverjum fjórum konum sem höfðu orðið fyrir heimilisofbeldi greindi frá því að barn hafði 

verið viðstatt þegar síðasta ofbeldisverk átti sér stað á heimili (Elísabet Karlsdóttir og Ásdís 

Aðalbjörg Arnalds, 2010). Eftir því sem fleiri börn eru á heimilum er líklegra að ofbeldi eigi 

sér stað, auk þess sem ofbeldi er algengara á heimilum þar sem börn eru undir fimm ára 

aldri (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2006; Kitzmann o.fl., 2003). Þegar litið er til barna sem 

búa við heimilisofbeldi er ljóst að þau vita almennt meira af ofbeldinu en foreldrar þeirra 

gera sér grein fyrir (Ingibjörg H. Harðardóttir, o.fl., 2014).  

Hlýr og næmur kennari getur verið sterk forvörn og því er starfsfólk í skólum í kjörinni 

stöðu til að beita sér fyrir börnum sem búa við ofbeldi á heimilum en rannsóknir hafa bent 

til þess að fá börn leiti til kennara til að segja frá (Guðrún Kristinsdóttir, Ingibjörg H. 

Harðardóttir og Margrét Ólafsdóttir, 2014). Í rannsókn Nönnu Þóru Andrésdóttur (2014) 

um líðan unglinga í skóla sem búa við heimilisofbeldi mátti sjá að unglingarnir töldu 
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skólann vera sitt skjól frá ofbeldinu. Unglingunum þótti dýrmætt að fá tækifæri til að tala 

um reynsluna við vini, fjölskyldu og fagaðila en þótti það þó líka mikill kostur að geta bægt 

frá erfiðum hugsunum tengdum heimilisaðstæðum. Segja má að unglingarnir upplifðu 

skólann sem skjól vegna þess að skólinn var aðgerðarlaus gagnvart ofbeldinu og þá þurftu 

þau ekki að nefna ofbeldið á nafn eða hugsa um það. Unglingarnir upplifðu úrræðaleysi 

skólans að því leyti á jákvæðan hátt. 

Frásagnir barna sem hafa tekið þátt í rannsóknum á heimilisofbeldi á undanförnum 

árum ættu að hvetja til frekari rannsókna og aðgerða af þessu tagi. Börn eru fær um að 

segja frá erfiðri reynslu og í samræmi við barnasáttmálann ætti að leita enn frekar til 

barna er varðar málefnið. Börn í skólum hafa óskað eftir aukinni fræðslu um 

heimilisofbeldi, hvað það er og hvernig hægt sé að koma í veg fyrir það eða stöðva það. 

Með augljósum vilja barna fyrir sjónum ætti menntakerfið að bregðast við og sinna 

fræðsluhlutverki sínu um þetta málefni (Guðrún Kristinsdóttir, Ingibjörg H. Harðardóttir 

og Margrét Ólafsdóttir, 2014). 

Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig Þórisdóttir (2010) skoðuðu umfang og eðli 

ofbeldismála milli tengdra í lögreglugögnum á árunum 2006-2007. Í 88% tilfella var 

lögregla kölluð á heimili þar sem ofbeldi var tilkynnt. Í 39% tilvika var að minnsta kosti eitt 

barn undir 18 ára aldri viðstatt atburðinn, eða í 388 tilvikum. Af sömu 388 málum voru 

börnin í 71% tilvika hvorki skráð sem gerendur né þolendur eða aukaþolendur. Í 88 málum 

voru börn skráðir þolendur og höfðu þau þá orðið fyrir líkamlegu ofbeldi sjálf. Af þessum 

sömu 388 málum var barnavernd einungis kölluð á vettvang í 1% tilvika. Þessar 

niðurstöður gáfu til kynna að ástæða var til að hafa áhyggjur af háu hlutfalli af óafskiptum 

börnum sem urðu vitni að ofbeldi, m.a. í ljósi þess að bent hefur verið á að þau börn eru 

líkleg til að beita ofbeldi seinna sjálf (Murrell, Christoff og Henning, 2007; Guðbjörg S. 

Bergsdóttir og Rannveig Þórisdóttir, 2010).  

Í könnun á barnaverndartilkynningum sem bárust til fjögurra sveitarfélaga árið 2004 

er varða ofbeldi á milli foreldra mátti sjá að í um 30% tilfella var veittur stuðningur að 

einhverju tagi. Í eingöngu þremur tilfellum var barni veittur beinn stuðningur (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2006). Í niðurstöðum rannsóknar Barnaheilla sem kom út árið 2011 

kom í ljós að alla jafna var börnum ekki veitt tækifæri á að taka til máls hjá lögreglu, 

barnavernd og í félagsþjónustu í heimilisofbeldismálum. Lögregla ræddi þá ekki við börn 
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sem voru vitni í útköllum á vettvangi fyrr en með tilkomu nýrra verklagsreglna árið 2015 

(Örnólfur Thorlacius, 2011; Ríkislögreglustjórinn, 2014). Um 90% tilkynninga sem 

barnaverndarnefndum berast á landsvísu koma frá lögreglu. Mjög sjaldgæft er að 

tilkynningar komi frá félagsþjónustu, leikskólum, grunnskólum, heilbrigðisstofnunum eða 

dómskerfinu (Örnólfur Thorlacius, 2011). Það eru áhugaverðar tölur þar sem skólinn er 

hluti af daglegu amstri í lífi barna í mörg ár.   

Rannsókn Barnaheilla (2011) sýndi fram á mikilvægi þess að börn sem eru vitni að 

heimilisofbeldi í einhverri mynd væru álitin þolendur þess. Þörf er á samhæfðri, markvissri 

og þverfaglegri þjónustu frá barnavernd, lögreglu, heilbrigðisstofnunum, dómskerfi og 

félagsþjónustu. Allir ættu að vinna saman í því að hlusta á börnin og veita þeim viðeigandi 

öryggi og þjónustu með heildstæða stefnu að leiðarljósi. Fagfólk sem vinnur bæði með 

börnum og konum sem eru þolendur heimilisofbeldis gætu með þeim hætti aukið 

þekkingu sína á aðstæðum barnanna og áttað sig betur á sjónarhorni þeirra (Örnólfur 

Thorlacius, 2011). Í rannsókn Anni G. Haugen (2009) á ofbeldi gegn konum og viðbrögðum 

félagsþjónustu og barnaverndar, var einnig augljóst að þörf væri á verklagsreglum innan 

félagsþjónustu og barnaverndar varðandi málaflokkinn. Upplýsingar um viðbrögð fagaðila 

skorti og verklagsreglur um hvernig skima á eftir þessum málum. Þá var einnig nefnt að 

auka mætti markvisst samstarf milli barnaverndarnefnda, barnaverndarstofu, 

sveitarfélaga, Kvennaathvarfs og Barnaheilla. Í áðurnefndri rannsókn Guðrúnar 

Kristinsdóttur o.fl. (2014b) voru margar fagstéttir nefndar sem komu að málum barna og 

mæðra þeirra. Athyglisvert er að sjá hversu margar stofnanir og fagaðilar gripu inní en þó 

hver fyrir sig og einungis tímabundið. Skortur var á markvissu samstarfi og þörf fyrir því 

var bersýnileg. Góð þjónusta við þolendur virðist því vera háð starfsmönnum en ekki 

verklagi stofnananna. 
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4 Íslensk löggjöf  

Íslensk löggjöf hefur tekið breytingum og þróast í takt við tímann og samfélagsbreytingar, 

til dæmis með aukinni umræðu um aðbúnað barna. Hér verður stuttlega rakin saga og 

helstu áherslur íslenskrar löggjafar er varðar vernd barna.   

4.1 Saga barnaverndarlöggjafar 

Árið 1746 var lögfest tilskipun um húsaga á Íslandi sem fjallaði meðal annars um 

uppeldisaðferðir foreldra. Áður en tilskipunin um húsagann var gefin út voru engin lög 

sem náðu til uppeldis og aga barna. Tilskipunin kveður meðal annars á um hvaða 

líkamlegu refsingar voru leyfilegar gagnvart barni en svo dæmi sé tekið, þá var högg í 

höfuð með öllu bannað (Alþingisbækur Íslands, 1973).  

Árið 1932 voru samþykkt fyrstu eiginlegu barnaverndarlög hér á landi. Lögin beindu 

sjónum sínum á að sporna gegn barnafátækt og tryggja sæmileg uppeldisskilyrði (Anni G. 

Haugen, 2004). Breytingar voru gerðar á 86. löggjafarþingi á árunum 1965 til 1966, meðal 

annars var aukið eftirlit á högum barna í landinu (Þingskjal 393, 1965-1966). Ný lög um 

vernd barna og ungmenna litu dagsins ljós árið 1992 vegna undirritunar á Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna sem var fullgildur sama ár. Í lögunum var mikill þungi settur í að 

innleiða ákvæði Barnasáttmálans og sérstaklega þau er snéru að réttarstöðu barna (Lög 

um vernd barna nr. 58/1992; Barnasáttmálinn, e.d. -a; Anni G. Haugen, 2009).  

Árið 1998 voru gerðar breytingar á lögunum og heiti þeirra. Hétu nú lögin 

barnaverndarlög. Meðal breytinga var hækkun sjálfræðisaldur úr 16 ára aldri í 18 ára aldur 

(Þingskjal 616, 1998). Árið 2002 fór fram heildarendurskoðun á barnaverndarlögum í 

kjölfar aukinna krafna á faglegri meðferð í málaflokknum. Til dæmis var börnum 15 ára 

og eldri veitt full aðild að málum sínum hjá barnavernd  í samræmi við Barnasáttmálann 

og sett ákvæði um að gætt yrði betur að rétti þeirra gegn ofbeldi og vanrækslu 

(Steingrímur J. Sigfússon, 2002; Þingskjal 403, 2001 – 2002).  

Í íslenskri löggjöf má hvergi finna sérstaka skilgreiningu á heimilisofbeldi en það fellur 

undir mörg ákvæði til dæmis í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 (Örnólfur 

Thorlacious, 2011). Samkvæmt 71. gr. stjórnarskráarinnar skal virða friðhelgi einkalífsins, 

heimilis og fjölskyldu. Hins vegar er kveðið á um í 76. grein stjórnarskrárinnar að börnum 
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skuli vera tryggð sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Þó heimilisofbeldi eigi 

sér stað innan heimilisins þá fer ekki á milli mála að þegar ofbeldi ógnar vernd barna 

gengur 76. gr. framar öðrum lagagreinum (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944). 

Samkvæmt 1. gr. barnalaga nr. 76/2003 er líkamlegt og andlegt ofbeldi gegn barni og 

önnur vanvirðandi háttsemi óheimil. Þá eiga ákvarðanir um málefni barna að vera teknar 

með það að leiðarljósi hvað barninu sé fyrir bestu. Lögin kveða einnig á um ríka 

forsjárskyldu foreldra til að vernda börn sín gegn ofbeldi af hvaða tagi sem er og annarri 

slíkri háttsemi. Út frá barnalögunum virðist ábyrgð á vernd barna liggja fyrst og fremst hjá 

foreldrunum sjálfum (Barnalög nr. 76/2003).  

Markmið laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 er meðal annars að stuðla 

að velferð allra íbúa viðkomandi sveitarfélags og tryggja þroskavænleg uppeldisskilyrði 

barna og ungmenna. Í VIII. kafla laganna er kveðið á um málefni barna og ungmenna. 

Félagsmálanefnd er skylt að gæta hagsmuna og velferð barna í samvinnu við foreldra, 

forráðamenn og opinberar stofnanir. Einnig ber þeim að tryggja eins góðan og 

hættulausan aðbúnað barna og kostur gefst (Lög nr. 40/1991 um félagsþjónustu 

sveitarfélaga m.s.b. með þeim breytingum auðkenndum sem taka gildi 1. október 2018). 

Þó er það á ábyrgð hvers sveitarfélags fyrir sig að útfæra þá þjónustu sem veitt er til að 

mæta þeim kröfum sem lögin setja þeim. 

4.2 Barnaverndarlög  

Barnaverndarlög nr. 80/2002 eru núgildandi lög um vernd barna á Íslandi. Þau kveða  á 

um að börnum eigi að vera sýnd virðing og umhyggja og óheimilt sé að beita þau ofbeldi 

eða sýna þeim vanvirðingu. Markmið Barnaverndarlaga er að tryggja börnum sem búa við 

óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu, fái þá aðstoð 

sem nauðsyn er á. Auk þess hafa þau það að markmiði að tryggja öllum börnum á Íslandi 

þroskavænleg uppeldisskilyrði (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Í grófum dráttum fjalla 

barnaverndarlög um réttindi barna gagnvart hinu opinbera þegar foreldrar hafa brugðist 

uppeldisskyldum sínum á einn eða annan hátt (Örnólfur Thorlacius, 2011).  

Í 4. gr. bvl. nr. 80/2002 er kveðið á um að í barnaverndarstarfi skuli ávallt beita 

ráðstöfunum sem ætla má að barninu sé fyrir bestu með hagsmuni þeirra í fyrirrúmi. Auk 

þess er lögð áhersla á að ná fram sjónarmiðum barna í samræmi við aldur þeirra og 

þroska. Í samræmi við meðalhófsreglu stjórnsýslulaga nr. 37/1993 skal 



37 

barnaverndarnefnd gæta meðalhófs og beita vægustu ráðstöfunum til að ná fram 

markmiðum, ef völ er á, áður en til annarra úrræða er gripið (Barnaverndarlög nr. 

80/2002; Stjórnsýslulög nr. 37/1993). Almenn hlutverk barnaverndarnefnda eru þrenn 

samkvæmt 12. gr. bvl. nr. 80/2002. Í fyrsta lagi ber þeim að sinna eftirliti með börnum og 

aðbúnaði þeirra, í öðru lagi að beita úrræðum til verndar þeirra og í þriðja lagi að sinna 

öðrum verkefnum er varðar aðstæður barna og ungmenna (Barnaverndarlög nr. 

80/2002).   

Barnaverndalög gera ráð fyrir samstarfi milli barnaverndarnefnda og þeirra 

starfsmanna sem stöðu sinnar vegna hafa afskipti af börnum og málefnum þeirra. Auk 

þess ríkir mikil áhersla í lögunum á samvinnu við foreldra, eins og hægt er, með því að efla 

foreldrahæfni þeirra. Mikilvægt er að grípa snemma inní líf barna ef áhætta er til staðar 

og líkleg þörf er á stuðningi frá yfirvöldum, svo bregðast megi við með skipulögðu 

samstarfi félagsþjónustu, heilsugæslu og barnaverndar (Steinunn Bergmann, 2010).  

Hlutverk barnaverndarnefnda er að taka við tilkynningum skv. IV. kafla 

barnaverndarlaga nr. 80/2002 um misfellur í aðbúnaði barna og vinna tilkynningarnar 

eftir ákveðnu ferli sem gerð er grein fyrir í lögunum. Til að málin skili sér inná borð til 

nefndanna hefur tilkynningarskylda verið fest í lög hérlendis. Tilkynningaskyldan er 

meginforsenda þess að hægt sé að veita fjölskyldum og börnum sem búa við óviðunandi 

aðstæður vegna ofbeldis og/eða vanrækslu hjálp. Tilkynningarskyldan tekur einnig 

ábyrgðina af börnunum sjálfum á því að þurfa að gæta sinna hagsmuna (Steinunn 

Bermann, 2010; Barnaverndarlög nr. 80/2002; Þingskjal 403, 2001-2002).  

Tilkynningarskyldu almennings má finna í 16. gr. laganna. Ef ástæða er til að halda að 

barn búi við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir ofbeldi eða annarri vanvirðandi 

háttsemi eða stofni heilsu sinni og þroska í hættu þá er almenningi skylt að tilkynna til 

barnaverndar. Í 17. og 18. gr. er kveðið á um tilkynningarskyldu fagfólks og lögreglu sem 

hafa afskipti af börnum vegna starfs þeirra. Í upptalningu lagaákvæðisins á því hverjir eru 

skilgreindir sem fagaðilar eru meðal annars nefndir leikskóla- og grunnskólakennarar, 

hjúkrunarfræðingar, félagsráðgjafar og sálfræðingar. Tilkynningarskyldan gengur framar 

ákvæðum annarra laga eða siðareglna um þagnarskyldu. Lögregla skal tilkynna slíkt hið 

sama ef hún verður þess vör og ef brot hefur verið framið gegn eða af barni 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Bent hefur verið á að í ákvæðum barnaverndarlaga sé of 



38 

mikil áhersla á túlkun hvers og eins hvenær aðstæður barna sem eru vitni að 

heimilisofbeldi séu óviðunandi uppeldisaðstæður. Kallað hefur verið eftir nánari 

skilgreiningu á því hvað flokkist sem óviðunandi aðstæður (Örnólfur Thorlacius, 2011).  

Almenningur sem tilkynnir skv. 16. gr. bvl. nr. 80/2002 getur óskað eftir nafnleynd í 

von um að þeir sem vilja tilkynna þurfi ekki að vera smeykir við að nafn sitt komi upp í 

ferli máls (Þingskjal, 403, 2001-2002). Hins vegar nær ákvæðið ekki yfir þá sem tilkynna 

skv. 17. og 18. gr. þar sem tilkynning er á vegum opinberrar stofnunar eða fagaðila 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). Nafnleyndin gæti því hvatt almenning að koma áhyggjum 

sínum af bágum aðstæðum barna , til dæmis þeirra sem búa við heimilisofbeldi, í hendur 

fagfólks sem hafa þekkingu og lög sér við hlið til að koma barninu og fjölskyldu þeirra til 

hjálpar.  

Vert er að benda á ákvæði 37. gr. bvl. nr. 80/2002 í þessu samhengi, um brottvikningu 

heimilismanns og nálgunarbann. Barnaverndarnefnd hefur með þessu ákvæði vald til að 

krefjast fyrir dómi að koma á nálgunarbanni. Ef barni eða þungaðri konu ber háski af 

háttsemi eða framferði manns vegna ofbeldis, ógnana eða hótana getur nefndin farið 

fram á að banna ofbeldismanninum að heimsækja tiltekna staði, veita eftirför, heimsækja 

eða setja sig í samband við barn eða þungaða konu. Með sama ákvæði er nefndinni einnig 

heimilt að krefjast þess að ofbeldismanni sé bönnuð dvöl á heimili (Barnaverndarlög nr. 

80/2002).  

Barnaverndarstofa fól Dr. Freydísi Jónu Freysteinsdóttur það hlutverk að búa til 

skilgreiningar- og flokkunarkerfi (SOF) til notkunar í barnaverndarmálum, sem var tekið í 

notkun á landsvísu árið 2005. Barnaverndaryfirvöld hér á landi nota SOF sér til aðstoðar 

við að kortleggja innihald tilkynninga, auka samræmi í skráningum mála og gera vandamál 

sem tilkynnt eru sýnilegri fyrir barnaverndarstarfsmenn, foreldra og börnin sjálf. Auk þess 

eykur SOF kerfið skilvirkni og bætir þjónustu og málsmeðferð (Barnaverndarstofa, 

2012b). 

Í SOF kerfinu er barn flokkað annars vegar sem þolandi og hins vegar með 

áhættuhegðun. Í þeim hluta þar sem barn er þolandi, þá skiptist það enn frekar í annars 

vegar vanrækslu og hins vegar ofbeldi gagnvart barni. Undir vanrækslu og ofbeldi eru 

síðan fleiri undirflokkar. Undir flokkinn ofbeldi falla tilfinningalegt, kynferðislegt og 

líkamlegt ofbeldi ásamt flokknum heilsu og lífi ófædds barns stefnt í hættu. Barn sem býr 
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við heimilisofbeldi og verður vitni af ofbeldi aðila innan fjölskyldu fellur undir 

tilfinningalegt ofbeldi í SOF kerfinu (Barnaverndarstofa, 2012b).  

4.3 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (SÞ) var undirritaður af Íslands hálfu 1990, fullgiltur í 

október 1992 og lögfestur árið 2009 af Alþingi. Sáttmálinn er dýrmætur grundvöllur og 

forsenda í umræðu um málefni barna og unglinga. Í honum er barn sjálfstæður 

einstaklingur með eigin réttindi óháð öðrum. Hugmyndafræði barnasáttmálans gengur út 

á að tryggja skuli rétt allra barna til að fá grundvallarþörfum sínum fullnægt og rétt þeirra 

til verndar gegn ofbeldi, misnotkunar og mismununar. Auk þess er rík áhersla á að tekið 

sé tillit til skoðanna barna (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, e.d.-a; Gunnar E. 

Finnbogason, 2010). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna felur í sér fjögur grundvallarákvæði sem eru 

rauður þráður í gegnum allan sáttmálann. Fyrst má nefna 2. grein sáttmálans sem fjallar 

um að börn skulu njóta jafnræðis og réttinda án mismununar. Í öðru lagi er 3. grein sem 

leggur áherslu á að allar ákvarðanir sem teknar eru í málefnum barna séu börnunum fyrir 

bestu. Í þriðja lagi er það 6. grein sem kveður á um að hvert og eitt barn hafi rétt til lífs og 

skulu fá að lifa og þroskast. Fjórða grundvallarreglan er 12. grein, sem gjarnan er kölluð 

lýðræðisákvæði, fjallar um að veita skuli börnum rétt til að láta skoðanir sínar í ljós og 

hafa áhrif á mál er þau varða, í samræmi við aldur og þroska (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, e.d.-b; Gunnar E. Finnbogason, 2010). 

Nítjánda grein barnasáttmálans er nátengd allri umræðu er varða ofbeldi og börn. 

Samkvæmt henni skulu stjórnvöld beita sér á öllum mögulegum sviðum fyrir ráðstöfunum 

er varða vernd barna sem verða fyrir hvers konar líkamlegu og andlegu ofbeldi, 

meiðingum, misnotkun, vanrækslu, illri meðferð eða annarri notkun, á meðan þau eru í 

umsjá annars eða beggja foreldra, lögráðamanns eða annarra sem hefur börnin í umsjá 

sinni. Slíkar verndarráðsstafanir fela til dæmis í sér að koma á félagslegri þjónustu, veita 

börnum og umsjáraðilum þeirra nauðsynlegan stuðning og koma á forvörnum (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns nr. 18/1992).  

Í 18. grein barnasáttmálans er fjallað um sameiginlega ábyrgð foreldra á 

þroskavænlegum uppeldisskilyrðum barna sinna og að það sem barni er fyrir bestu skuli 

vera forsjáraðilum efst í huga. Svo tryggja megi og efla þau réttindi barna sem sáttmálinn 



40 

kveður á um eiga aðildaríki að veita viðeigandi stuðning til foreldra og þjónustu til 

umönnunar barna (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns nr. 18/1992). 

4.4 Verklagsreglur lögreglu um meðferð og skráningu heimilisofbeldismála  

Nýjar verklagsreglur lögreglu tóku gildi 1. janúar 2015. Þær voru endurskoðaðar í kjölfar 

tilraunaverkefnisins Að halda glugganum opnum og laga um nálgunarbann og brottvísun 

af heimili nr. 85/2011. Í 6. grein reglnanna er fjallað um almenn atriði í útköllum. Þar 

kemur skýrt fram að ef útkall vegna heimilisofbeldis er á heimili geranda og/eða þolanda 

þar sem börn eru skráð til heimilis, verði að upplýsa starfsmann 

félagsþjónustu/barnaverndar um stöðu mála og óska eftir komu hans á vettvang. Hlutverk 

hans er fyrst og fremst að veita þolanda ofbeldis og börnum markvissan stuðning og 

aðstoða lögreglu ef flytja þarf brotaþola á slysadeild. Þá er ítrekað mikilvægi þess að börn 

sem eru vitni að heimilisofbeldinu skulu vera skráð sem aukaþolendur í málinu. Ganga 

skuli frá öllum vafa á því hvort viðkomandi aðilar máls hafi börn á sínu framfæri, sé með 

forsjá eða umgengi við börn. Ef aðilar máls hafa einhverja tengingu við börn, þá er 

lögreglu skylt að tilkynna til barnaverndar, óháð því hvort barn hafi verið viðstatt á 

vettvangi eður ei. Þá er gerð grein fyrir mikilvægi upplýsingaöflunar varðandi börn á 

þessum vettvangi. Áður en þessar verklagsreglur voru settar skorti verulega skráningu og 

upplýsingar um börn sem voru viðstödd ofbeldisverknað á heimilum. Samstarf lögreglu 

og barnaverndar hefur aukist til muna með nýju verklagsreglunum (Ríkislögreglustjórinn, 

2014; Guðbjörg S. Bergsdóttir og Rannveig Þórisdóttir, 2010). Í næsta kafla verður vikið 

að forgrunni þróunar nýrra verklagsreglna og fjallað um tilvist samstarfsverkefnis vegna 

heimilisofbeldis milli lögreglu og ýmissa sveitarfélaga. 
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5 Samstarfsverkefni lögreglu, Barnaverndarstofu og sveitarfélaga 

Barnahús var stofnað árið 1998 og þá bauðst börnum sem voru þolendur kynferðislegs 

ofbeldis sérhæfður stuðningur. Árið 2008 hóf Barnaverndarstofa að athuga málefni og 

þjónustu barna sem verða fyrir annars konar ofbeldi, til dæmis heimilisofbeldi. Stuttu 

seinna hófst endurskoðun á vegum Barnaverndarstofu á vinnulagi vegna heimilisofbeldis 

og hvort bæta mætti samstarf aðila sem koma að málaflokknum. Barnavernd Reykjavíkur, 

fagdeild félagsráðgjafa í barnavernd og Barnaverndarstofu og lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu skipuðu hópinn er vann að verkefninu. Kom í ljós að veruleg þörf var 

á breyttu vinnulagi og í kjölfarið var sett af stað tilraunaverkefni árið 2011 til að bæta 

þjónustu við börn sem búa við heimilisofbeldi. Tilraunaverkefnið kom á samheldnu 

samstarfi lögreglu, barnaverndarnefnda, Kvennaathvarfs og við meðferðaúrræðið Karlar 

til ábyrgðar sem nú kallast Heimilisfriður. Megináhersla Heimilisfriðs er að þeir sem beita 

ofbeldi taki ábyrgð á ofbeldishegðun sinni. Heimilisfriður býður uppá meðferð og sinnir 

fræðslu til fagfólks um heimilisofbeldi og afleiðingar þess. Við lok tilraunarverkefnis var 

talið mikilvægt að starfsrækja áframhaldandi samstarf og að verklag haldi áfram að þjóna 

hagsmunum barnanna því sjá mátti áframhaldandi þörf á þjónustunni (Ragna B. 

Guðbrandsdóttir, 2013; Heimilisfriður, e.d.). Nánar verður vikið að tilraunaverkefninu hér 

á eftir en fyrst verður fjallað um brautryðjandaverkefnið Að halda glugganum opnum.  

Stofnuð var Velferðarvakt í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008, sem skoða átti áhrif 

og þróun þess á heimili landsins. Vegna slæms ástands á Suðurnesjum þótti ástæða til að 

skipa sérstaka Suðurnesjavakt árið 2011. Markmið hennar var að efla samstarf 

velferðamála í sveitarfélögum á Suðurnesjum. Rannsókn á vegum Rannsóknarstofnunar 

barna- og fjölskylduverndar um ofbeldi gegn konum sýndi fram á að hærri tíðni ofbeldis 

gegn konum var til staðar á Suðurnesjunum en í öðrum landshlutum. Í kjölfarið hóf 

starfshópur innan Suðurnesjavaktarinnar að sinna árverkniverkefni gegn heimilisofbeldi. 

Markmið verkefnisins var að fyrirbyggja ofbeldi gegn konum. Komið var á aðgerðaráætlun 

árið 2012 með stuðningi stjórnenda allra sveitarfélaga Suðurnesja. Haldið var málþing 

fyrir fagaðila á svæðinu sem eiga í samskiptum við þolendur ofbeldis. Einnig var gefin út 

bæklingur til upplýsingar almennings um úrræði sem til staðar eru, einkenni 

ofbeldissambanda og um ofbeldi almennt. Í aðgerðaráætluninni var lögð mikil áhersla á 
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bætt samstarf félagsþjónustu, heilbrigðisstofnanna og lögreglu á Suðurnesjum með 

skýrari verklagsreglur og fagleg vinnubrögð í fararbroddi (Velferðarráðuneytið, 2013).  

Í kjölfar góðs árangurs árverkniverkefnisins hóf lögregluembættið á Suðurnesjum að 

skoða sérstaklega verklagsreglur sínar varðandi meðhöndlun heimilisofbeldismála og 

kom í ljós að margt mátti bæta svo meiri árangur fengist. Lögregluembættið taldi 

málaflokkinn ekki vera tekinn nógu alvarlega innan embættisins og þörf væri á 

breytingum á orðræðu og viðhorfum í samfélaginu. Í febrúar 2013 hófst samstarf 

lögregluembættisins á Suðurnesjum og félagsþjónustu í Reykjanesbæ, Grindavík, 

Sandgerði, Garðs og Voga. Samstarfsverkefnið var nefnt Að halda glugganum opnum og 

markmið þess var að bæta rannsóknir í málum er varða heimilisofbeldi, búa yfir 

markvissari viðbrögðum og viðeigandi aðstoð, draga úr endurteknum atvikum, efla 

tölfræði, nýta úrræði um nálgunarbann og brottvísun af heimili betur og fylgja málum 

frekar eftir í gegnum refsivörslukerfið (Velferðarráðuneytið, 2013).  

Verkefnið Að halda glugganum opnum bar mikinn og áhrifaríkan árangur og er það 

talið hafa sterkt forvarnargildi, sérstaklega er kemur að börnum. Lögð var áhersla á að 

taka strax á heimilisofbeldismálum, framkvæma vettvangsrannsókn, kalla til 

félagsþjónustu og kynna úrræði fyrir aðilum máls. Koma starfsmanns félagsþjónustu á 

vettvang veitti börnum og þolendum mikinn stuðning. Í verklagi er kveðið á um komu 

rannsóknarlögreglumanns og starfsmanns félagsþjónustu á heimili innan við viku frá 

atviki sem sinna eiga eftirfylgni máls. Í kjölfar verkefnis taldi lögregluembættið að fleiri 

nýttu sér lagaákvæði um nálgunarbann og brottvísun en áður, aukinn framgangur var á 

heimilisofbeldismálum innan réttarvörslukerfisins, fleiri leituðu sér aðstoðar í 

Kvennaathvarf eða í meðferðarúrræði og  aukin umræða í samfélaginu hafði skapast um 

ofbeldi og áhrif þess. Árangur verkefnisins varð til þess að ríkislögreglustjóri gaf út nýjar 

verklagsreglur á landsvísu um skráningu heimilisofbeldismála, sem fjallað hefur verið um 

í þessari ritgerð. Vonir eru bundnar við að verkefni sem slík auki traust almennings til 

lögreglu og öryggisnet vegna heimilisofbeldis eflist í samfélaginu (Velferðarráðuneytið, 

2013; Sigríður Björk Guðjónsdóttir, e.d.; Lögreglustjórinn á Suðurnesjum 2015; 

Ríkislögreglustjórinn, 2014). 

Tilraunaverkefni á vegum Barnaverndarstofu stóð yfir árin 2011 - 2013. Verkefnið bar 

heitið „Þjónusta við börn sem búa við heimilisofbeldi“ og markmið þess var að koma 
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sjónarhorni barna á framfæri og  veita þeim sérhæfða þjónustu strax í kjölfar 

ofbeldisatviks. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og barnaverndarnefndir Reykjavíkur, 

Kópavogs, Hafnafjarðar, Garðabæjar, Seltjarnarness, Mosfellsbæjar og Álftaness tóku 

þátt í verkefninu auk Barnaverndarstofu sem hafði umsjón með því.  Lögreglan á 

höfuðborgarsvæðinu kallaði út sérfræðing frá Barnaverndarstofu í útköll sín vegna 

heimilisofbeldis þar sem börn voru á vettvangi og lagði hann mat á þörf áfallahjálpar. 

Bakvaktir voru skipulagðar hjá barnaverndarnefndum sveitarfélaganna eftir að 

Barnaverndarstofa kallaði eftir auknum starfskrafti. Þær tryggðu að aðalmarkmiði 

verkefnisins var náð, þ.e. að ræða við börnin, kanna líðan þeirra og upplifun á ofbeldinu 

strax eftir atvik þeirra og veita þeim viðeigandi meðferð. Bakvaktir barnaverndar ræddu 

þá við foreldra og sérfræðingur Barnaverndarstofu við börnin (Ragna Björg 

Guðbrandsdóttir og Steinunn Bergmann, 2014; Ragna B. Guðbrandsdóttir, 2013). Í útkalli 

kynnti lögregla nýtt verklag um komu sérfræðings fyrir foreldrum og þeim gert kunnugt 

að málið yrði tilkynnt til barnaverndarnefndar. Aukið samstarf myndaðist milli lögreglu og 

starfsfólks barnaverndarnefnda á höfuðborgarsvæðinu í málaflokknum. Börnum fannst 

tækifærunum sem þeim var veitt til að segja frá dýrmæt og voru þau almennt viljug að 

ræða strax við sérfræðing Barnaverndarstofu er hann kom á vettvang. Við mat á 

verkefninu komu fram augljós merki um að verkefnið bauð uppá einstakt tækifæri til að 

ná til foreldranna, koma þeim til skilnings á neikvæðum afleiðingum ofbeldisins á börn 

þeirra og bjóða þeim strax í kjölfarið viðeigandi hjálp. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi 

þess að grípa sem allra fyrst inn í aðstæður og koma barni til hjálpar. Því er mikilvægt að 

efla samstarf á milli lögreglu, félagsráðgjafar og annars starfsfólks barnaverndarnefnda 

svo unnt sé að bregðast rétt og á samheldin hátt við því þegar börn eru vitni að 

heimilisofbeldi (Ragna Björg Guðbrandsdóttir og Steinunn Bergmann, 2014). 

Mat á tilraunaverkefni Barnaverndarstofu var framkvæmt þar sem gagna var aflað 

annars vegar með símakönnun við þolendur ofbeldis og hins vegar með viðtölum við 

mæður og ungmenni sem bjuggu við heimilisofbeldi, lögreglumenn og félagsráðgjafa 

barnaverndarnefnda sem tóku þátt í tilraunaverkefninu. Reynsla þolenda af þjónustunni 

var skoðuð og taldi mikill meirihluti svarenda það afar mikilvægt að félagsráðgjafi 

Barnaverndarstofu hafi verið kallaður til á vettvang. Um 80% svarenda voru ánægðir með 

framkomu lögreglunnar, starfsmanns barnaverndar og lang flestir ánægðir með 

framkomu félagsráðgjafans. Um þriðjungur gerenda leitaði sér hjálpar til dæmis í geð- eða 
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áfengsmeðferð og helmingur þeirra var fluttur af heimili í kjölfar ofbeldis. Þolendur töldu 

líkamlega heilsu sína í kjölfar verkefnisins betri í 45% tilvika og í 67% tilvika betri andlegri 

heilsu. Einnig var vinnufærni og námsgeta þolanda talin betri en áður, áður en þau hittu 

félagsráðgjafa Barnaverndarstofu. Allir viðmælendur voru sammála um að koma þyrfti á 

skipulögðu samstarfi barnaverndar og lögreglu sem meginreglu í ofbeldismálum þar sem 

barn er á heimili. Í mati tilraunaverkefnis var greint frá styrkleikum og veikleikum þess. 

Helstu styrkleikar var að barni var tryggð vernd, samheldni og samstarf myndaðist á milli 

stuðningskerfa með auknum árangri í áframhaldandi málaferli. Veikleika mátti helst 

tengja við að hugmyndin var ekki fullmótuð þegar henni var hent í framkvæmd sem bjó 

þó til grunn til að þróa hana áfram og auka gæði þjónustunnar á landsvísu. Einnig mátti 

sjá þörf fyrir auknum starfskrafti og á áframhaldandi aðstoð við börn og mæður, sem 

höfðu greint frá því að þjónusta félagsráðgjafa hefði valdeflt þær. Það eru skýrar 

vísbendingar til þess að vinnuaðferðir félagsráðgjafa skili sér til notendanna. 

Tilraunaverkefnið hefur fylgt þeirri þörf eftir að koma sjónarhorni til þeirra barna sem búa 

í ofbeldisaðstæðum. Um ótvíræðan árangur er að ræða þar sem markmiði verkefnis um 

að bæta þjónustu við börn sem verða vitni að ofbeldi var náð og mikil ánægja var meðal 

notenda þess og starfsmanna. Heimsókn félagsráðgjafa var ekki einungis mikilvægur 

börnunum heldur varð hún vendipunktur í lífi fjölskyldna því þeim var komið til skilnings 

á alvarleika máls sem varð til þess að staða barna og mæðra bættist (Elísabet Karlsdóttir 

og Sólveig Sigurðardóttir, 2015). 

Í kjölfar tilraunaverkefnis Barnaverndarstofu og verkefnisins Að halda glugganum 

opnum má sjá ýmsar viðhorfsbreytingar í samfélaginu og stefnubreytingar í öðrum 

sveitarfélögum. Til dæmis setti Reykjavíkurborg af stað verkefni í samstarfi við lögregluna 

á höfuðborgarsvæðinu sem bar heitir Saman gegn ofbeldi (Elísabet Karlsdóttir og Sólveig 

Sigurðardóttir, 2015; Erla Hlín Hjálmarsdóttir, Kristín I. Pálsdóttir og Rannveig 

Sigurvinsdóttir, 2016). 

Samstarfsverkefnið Saman gegn ofbeldi hófst í janúar 2015 og átti það að sporna við 

heimilisofbeldi í Reykjavíkurborg. Rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum (RIKK) vann 

úttekt á verkefninu fyrir Reykjavíkurborg og lögregluna á höfuðborgarsvæðinu. Mat RIKK 

er byggt á viðtölum við starfsfólk er kom að verkefninu og annarra sérfræðinga, 

sjónarmiði þolenda og tölulegum gögnum. Í viðtölum lýsti starfsfólk ánægju sinni og 
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jákvæðni yfir verkefninu en einnig komu ýmis ummæli í ljós um hvernig framkvæmd þess 

hefði getað farið betur. Starfsmenn lögreglu sammældust um að verkefnið stuðli að 

viðhorfsbreytingum á heimilisofbeldi innan embættis þeirra og samstarf félagþjónustu 

var talið mikilvægt. Lögregla greindi frá skorti á fræðslu á málaflokknum. Í viðtölum við 

þolendur mátti almennt sjá jákvæðni í garð lögreglu, framkomu hennar og vinnubragða. 

Þolendur þótti mjög mikilvægt að fá félagsráðgjafa á vettvang, sér og barna sinna til 

stuðnings. Óánægja þolenda sneri að skorti á eftirfylgni og brást Reykjavíkurborg strax við 

því með breyttu verklagi. Starfsfólk Reykjavíkurborgar höfðu tileinkað sér verklagið og um 

80.9% þeirra töldu verkefnið fækka heimilisofbeldismálum til framtíðar. Starfsmenn 

barnaverndar greindu frá verulega auknu vinnuálagi vegna lengri útkalla og töldu sig þurfa 

sérhæfðari fræðslu. Í umræðu um börn við mat á verkefninu voru allir aðilar jákvæðir og 

töldu starfið sérstaklega mikilvægt þeirra vegna. Greint var frá ánægju vegna nýrra 

áherslna á góðri þjónustu til barna og snemmtækri íhlutun. Þá var talið að styrkja mætti 

sálfræðiþjónustu barnaverndar. Átaksverkefnið Saman gegn ofbeldi hefur áorkað miklu í 

málaflokknum. Rík trú ríkir um nýtt verklag og aukið samstarf lögreglu, starfsmanna 

þjónustumiðstöðva og barnaverndar (Erla Hlín Hjálmarsdóttir, Kristín I. Pálsdóttir og 

Rannveig Sigurvinsdóttir, 2016). 

Fleiri sveitarfélög fóru að veita samstarfsverkefnunum athygli og þó nokkur hafa nú 

þegar skipulagt og gefið út samstarfsyfirlýsingu um átak gegn heimilisofbeldi. Árið 2015 

undirrituðu mörg sveitarfélög slíka samstarfsyfirlýsingu við lögreglu og má þar nefna 

Kópavogsbæ, Garðabæ, Hafnafjörð, Akureyrarbæ, Fjallabyggð, Dalvíkurbyggð og 

Norðurþing (Auðun Georg Ólafsson, 2015; Páll Jóhannesson, 2015; Lögreglan, 2015; 

Ingólfur Stefánsson, 2017). Í mars 2018 hófst samstarf á milli lögreglustjórans á 

Austurlandi og sveitarfélaga Fjarðabyggðar og Fljótsdalshéraðs. Nýlega var komið ár síðan 

verkefnið þar hófst, en þá var hafist handa við að afla gagna til að meta árangur verkefnis 

(Fljótsdalshérað, 2018; Fjarðabyggð, 2018). Úttektir á átaksverkefnum eftirfarandi 

sveitarfélaga hafa hins vegar ekki verið gefnar opinberlega út á þessum tíma. 

Ofangreind samstarfsverkefni lögreglunnar og sveitarfélaganna hefur einnig vakið 

athygli út fyrir landssteina og fengið alþjóðlega viðurkenningu. Í skýrslu Efnahags- og 

framfarastofnunar Evrópu (OECD) er fjallað sérstaklega um verkefnið sem rutt var af stað 

upphaflega á Suðurnesjunum. Samstarfsverkefnið er álitið framúrskarandi 
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nýsköpunarverkefni sem aðrar þjóðir ættu að taka til fyrirmyndar til að breyta og bæta 

rótgrónum velferðarkerfum. Í skýrslunni er fjallað sérstaklega um árangur lögreglunnar 

og sveitarfélaganna vegna stefnubreytinga í málaflokknum. Með nýju verklagi voru þau 

skilaboð send út að heimilisofbeldi sé ekki liðið og að það sé félagslegt vandamál á 

landsvísu sem ber að vekja umræðu á. Í dag er lögregla, félagsþjónusta og 

barnaverndarnefndir í góðu samstarfi, og jafnframt skólar og heilbrigðisþjónusta að 

bætast við hópinn (Lögreglan, 2017; OECD, 2017). 
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6 Umræður og lokaorð  

Markmið þessarar ritgerðar var að leita svara við eftirfarandi spurningum: hvaða áhrif hefur 

það á börn að vera vitni að heimilisofbeldi og hvernig er unnið að því að hjálpa börnum sem 

verða vitni að heimilisofbeldi á Íslandi.  

Heimilisofbeldi er ekki eitt atvik heldur ferli sem einkennist af vítahring ofbeldis, yfirleitt á 

milli maka. Áhrif og afleiðingar þess á börn sem búa á sama heimili höfðu lítið verið 

rannsakaðar en á síðustu árum hefur áhugi á aðstæðum þessara barna farið vaxandi. Ekki er 

langt síðan börn urðu skráðir aðilar í heimilisofbeldismálum hjá lögreglu og það er ekki nema 

nær hálf öld frá fyrstu rannsókn um heimilisofbeldi á Íslandi. Frá þeim tíma hefur þáttur barna 

í rannsóknum hins vegar aukist hægt og rólega og börn hlotið viðurkennd sjálfstæð réttindi á 

borð við vernd gegn ofbeldi með fullgildingu Barnasáttmálans árið 1992 og lögfestingu hans 

árið 2013. Einungis eru um fimm ár frá því að hugmyndir og vitneskja íslenskra barna um 

heimilisofbeldi komu fyrst fram í íslenskum rannsóknarniðurstöðum (Ingibjörg H. 

Harðardóttir, Steinunn Gestsdóttir og Guðrún Kristinsdóttir, 2014). Börn vita af ofbeldinu sem 

fram fer á heimili þeirra, þau finna fyrir spennunni sem því fylgir eða verða vitni að beitingu 

ofbeldisins þó svo að foreldrar telji að þau viti ekki af því. Vitneskja, reynsla og eftirspurn 

íslenskra barna um fræðslu á heimilisofbeldi ætti að hvetja til frekari rannsókna, aukinnar 

fræðslu í skólum, aukinna forvarna og annarra öryggisráðstafana með það að markmiði að 

koma auga á og uppræta heimilisofbeldi. Barnasáttmálinn styður slíka vinnu enn frekar. 

Þegar unnið er með einstaklingum og fjölskyldum er mikilvægt að beita heildarsýn á stöðu 

þeirra svo unnt sé að vinna að lausn sem hentar hverju sinni. Mikilvægt er fyrir þroska barna 

og framtíðarvelferð að búa við öryggi og gott atlæti í uppvexti (Bowlby, 1969; Sigrún 

Júlíusdóttir, 2010) og rannsóknir hafa varpað ljósi á að fyrri reynsla hefur áhrif á möguleika 

einstaklinga til þess að takast á við þau verkefni sem þeir mæta, þar með talið erfiðleikum á 

borð við ofbeldi (Felitti o.fl., 1998; Goodwin og Stein 2004; Hughes o.fl., 2017; Nikulina, Gelin 

og Zwilling, 2017; Bellis o. fl., 2018). Aðkoma fagfólks að málaflokknum hefur aukist í sögulegu 

samhengi og skilningur á eðli heimilisofbeldis og afleiðingum þess orðið meiri og dýpri. Í lögum 

og sáttmálum er börnum tryggð ákveðin réttindi (Barnaverndarlög nr. 80/2002; Samningur 

Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barns nr. 18/1992) en þrátt fyrir það búa mörg börn við 
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erfiðar aðstæður eins og heimilisofbeldi. Afar mikilvægt er að velferðarkerfið og skólinn láti 

þessi börn sig varða og bregðist við (Münger og Markström, 2018, McGavock og Spratt, 2017) 

en þessi kerfi hafa breiðan snertiflöt við börn á meðan á uppvexti þeirra stendur. Ljóst er að 

börn og ungmenni eru meðvituð um að ofbeldi eigi sér stað á sumum heimilum, en þau fara 

leynt með það og segja ekki svo gjarnan frá slíkum heimilisaðstæðum. Þessi vitneskja býr til 

grundvöll fyrir fagfólk til að stuðla að auknu öryggi þeirra barna sem búa við ofbeldi og 

þjónustu við þau með aukinni fræðslu, opinni umræðu og forvörnum.  

Niðurstöður sýna að áhrif heimilisofbeldis á börn geta verið umtalsverð og margvísleg. 

Áhrifin geta verið af andlegum, tilfinningalegum, líkamlegum og félagslegum toga. Börnin lifa 

í ótta og öryggisleysi heima hjá sér og geta áhrifin fylgt þeim fram á fullorðinsár, löngu eftir að 

ofbeldinu lýkur á heimili (Stiles, 2002; Øverlien, 2010; McClennen 2010; Ingólfur V. Gíslason, 

2008; Gunnar E. Finnbogason, 2010). Þó áhrif heimilisofbeldis á börn séu mikil og ber að taka 

alvarlega, þá eru þau ekki endilega skýr og augljós þeim sem ekki vita af heimilisofbeldinu. Af 

þeim sökum má ætla að mikilvægt sé að veita börnum tækifæri til að segja frá og að fagaðilar 

séu undir það búnir að hlusta þegar börn vilja segja frá. Eftir að barn sem býr eða hefur búið 

við heimilisofbeldi segir frá reynslu sinni er mikilvægt að til séu gagnleg meðferðarúrræði sem 

geta lágmarkað þann skaða sem börnin hafa orðið fyrir.  

Hérlendis hefur skort samstarf á milli kerfa sem á einhvern hátt hafa snertiflöt við börn 

sem búa við heimilisofbeldi. Þörf hefur verið á meiri þekkingu og samhæfðara og markvissara 

þverfaglegu samstarfi milli stofnanna landsins með skýrar verklagsreglur að leiðaljósi (Anni G. 

Haugen, 2009). Sýnt hefur verið fram á að draga megi úr áhrifum áfalla úr æsku með 

snemmtækri íhlutun, aukinni þekkingu, skýrari og samræmdari aðferðum og opnari umræðu.  

Í nokkrum sveitarfélögum hérlendis hefur mikil vinna verið lögð í að efla aðkomu og 

stuðning við heimilisofbeldismál með auknu samstarfi við lögreglu og með snemmtækri 

íhlutun. Við útkall lögreglu kemur einnig fulltrúi frá barnavernd eða félagsþjónustu strax inn í 

aðstæður við upphaf tilkynningar, komið er á samvinnu lögreglu og barnaverndar. Þessi nálgun 

ber með sér þau skilaboð að ofbeldi sé ekki liðið og mikilvægi þess að opna umræðu um 

heimilisofbeldi. Félagsráðgjafar eru meirihluti starfsmanna í barnaverndarnefndum 

sveitarfélaga og eru mjög mikilvægir starfsmenn í málefnum barna sem búa við 

heimilisofbeldi. Auknar áherslur verklagsreglna lögreglu um skráningu heimilisofbeldismála og 

skráningu barna á vettvangi er jákvæð þróun og byggir undir birtingu áreiðanlegra og skýrra 
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tölfræðilegra gagna. Með tilkomu barnaverndarstarfsmanns á vettvang fá börn sem búa við 

heimilisofbeldi mun betri þjónustu og veitta athygli. Samstarf lögreglu og barnaverndarnefnda 

sveitarfélaga hefur auðveldað framgöngu mála í dómskerfinu, aukið öryggi og þjónustu við 

börn og  reynst þolendum heimilisofbeldis og börnum þeirra almennt mjög vel.   

Út frá niðurstöðum má einnig draga þá ályktun að auka þurfi aðgang kennara að þekkingu 

er varðar þau börn sem hafa orðið vitni að eða búa við heimilisofbeldi og áhrif þess á þau. Ætla 

má að fagaðilar innan skóla sem hafa sérþekkingu á málefnum barna og fjölskyldna á borð við 

félagsráðgjafa séu þar afar mikilvægir, bæði til að leiðbeina kennurum, koma að vinnslu mála 

og samvinnu við barnavernd. Mögulega þyrfti að efla samstarfsgrundvöll lögreglu og 

barnaverndarnefnda út í skólaumhverfið. Niðurstöður sýna að þau forvarnarverkefni sem sett 

hafa verið á laggirnar hér á landi og byggja á samstarfi lögreglu og barnaverndar hafi sannað 

gildi sitt (OECD, 2017). Í ljósi þess má draga þá ályktun að fjölga þurfi slíkum 

samstarfssamningum til að tryggja börnum um allt land þjónustu og efla megi áframhaldandi 

samstarf allra stuðningskerfa sem hafa snertiflöt við börn sem gætu mögulega búið við 

heimilisofbeldi, eins og lögregla, barnaverndaryfirvöld, skólakerfið og heilbrigðiskerfið.  Með 

breiðri aðkomu stuðningskerfanna má lágmarka eða draga úr þeim afleiðingum sem sú reynsla 

að búa við heimilisofbeldi getur haft á þolendur þess.   
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af http://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html  
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