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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um áföll barna í bernsku og hvernig slík áföll hafa ólíkar 

afleiðingar á einstaklinga á fullorðinsárum. Þá verður farið í ólíkar birtingarmyndir áfalla 

ásamt mismunandi afleiðingum áfalla barna. Áföll sem höfundur hefur valið að taka fyrir 

er kynferðislegt, líkamlegt og andlegt ofbeldi gagnvart börnum. Hvert ofbeldi fyrir sig 

verður skilgreint. Í ritgerðinni verður farið yfir tíðni ofbeldis gagnvart börnum, 

áhættuþætti þess að verða fyrir ofbeldi af einhverju tagi og kynjamun þolenda. Fjallað 

verður um samanburðarrannsóknir á börnum sem fengu stuðning eftir áfall sem þau urðu 

fyrir og þeim börnum sem ekki fengu stuðning í kjölfar áfallsins. Þá verður einnig farið yfir 

áhrif úrræða á einstaklinga, mikilvægi úrræða og hvernig félagsráðgjafar geta veitt 

viðeigandi úrræði í garð barna sem verða fyrir ofbeldi.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er 12 eininga (ECTS) lokaritgerð til BA prófs við félagsráðgjafardeild Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi ritgerðarinnar var Freydís Jóna Freysteinsdóttir og vil ég þakka henni 

kærlega fyrir góðar leiðbeiningar og alla þá aðstoð sem hún veitti mér. Þá vil ég einnig 

þakka manninum mínum, Þorsteini Helga Sigurðarsyni, sem var kletturinn minn í gegnum 

námið. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum og tengdaforeldrum mínum fyrir 

ómetanlegan stuðning, hvort sem um var að ræða hvatningu, stuðning eða pössun fyrir 

börnin mín. Þá vil ég sérstaklega þakka foreldrum mínum Katrínu Þorsteinsdóttur og 

Theodór Francis Birgissyni fyrir prófarkalestur á ritgerðinni sjálfri ásamt öðrum verkefnum 

í gegnum námið. Vinum, vinkonum, systkinum og samnemendum mínum vil ég einnig 

þakka fyrir þann stuðning og hvatningu sem þau hafa veitt mér. Þessir einstaklingar gerðu 

erfiðu tímana bærilegri og góðu tímana enn betri.  
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1  Inngangur  

Áföll og áhrif þeirra hafa verið rannsökuð mikið í gegnum tíðina. Áföll geta verið 

mismunandi og misalvarleg. Þegar rætt er um áfall þá er atburðurinn sjálfur ekki 

skilgreindur sem áfall heldur felst áfallið í því hvernig taugakerfi einstaklinga vinnur úr 

atburðinum og það sem situr eftir í líkamsminni einstaklings sem verður fyrir áfalli (Kline 

og Levine, 2007). Þau áföll sem höfundur þessarar ritgerðar hefur ákveðið að taka fyrir 

eru áföll sem verða til þegar börn eru beitt ofbeldi. Þegar ofbeldi gagnvart barni á sér stað 

er átt við atvik af hendi forsjáraðila barns eða annarra viðkomandi sem leiðir til skerðingar 

eða getur leitt til skerðingar á þroska barns sem verður fyrir ofbeldinu. Skipta má ofbeldi 

barna niður í þrjár tegundir ofbeldis en þær eru þegar barn er beitt kynferðislegu ofbeldi, 

þegar barn verður fyrir líkamlegu ofbeldi og þegar barn verður fyrir andlegu ofbeldi 

(Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012).  

Tilgangur ritgerðarinnar er að fræða lesendur um mikilvægi þess að börnum og 

einstaklingum almennt séu veitt viðunandi úrræði eftir áföll, sem í þessu tilviki er ofbeldi 

sem börn verða fyrir. Leitast verður við að svara spurningunni: ,,Skiptir máli að börn fái 

viðeigandi úrræði eftir að hafa upplifað áföll í æsku eða skerðast lífsgæði þeirra á 

fullorðinsárum ef ekkert er aðhafst?‘‘ 

Ritgerðin mun skiptast í níu kafla. Í öðrum kafla ritgerðarinnar verða kenningar 

kynntar með það fyrir augum að tengja þær við ofbeldi sem börn verða fyrir og þeim 

áföllum sem því fylgir. Því næst verða áföll almennt skilgreind. Í fjórða kafla verður farið í 

áföll út frá tegundum ofbeldis þar sem ígrundað verður hvað kynferðislegt, líkamlegt og 

andlegt ofbeldi er. Í fimmta kafla kemur fram tíðni þess að börn verði fyrir ofbeldi en í 

þeim kafla verður einnig fjallað um mun eftir kyni út frá tíðni og eðli ofbeldisins. Sjötti 

kafli verður um ólíkar afleiðingar sem börn upplifa eftir að þau lenda í áföllum og hvernig 

það hefur áhrif á einstaklinga á fullorðinsárum að verða fyrir ofbeldi sem barn. Í sjöunda 

kafla verða kynntar samanburðarrannsóknir þar sem borin eru saman börn sem lenda í 

áfalli sem hafa ekki fengið viðeigandi úrræði og börn sem hafa fengið viðeigandi úrræði 

eftir að hafa orðið fyrir áfalli í bernsku. Í áttunda kafla verða lög um réttindi barna kynnt 

út frá barnalögum, barnaverndarlögum Íslands og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í 

níunda og síðasta kafla ritgerðarinnar verður fjallað um áhrif úrræða á börn sem hafa 

orðið fyrir áfalli, og mikilvægi úrræða sem félagsráðgjafar og fleiri fagaðilar geta veitt. 



8 

2 Kenningar 

2.1 Kerfiskenningar 

Ludwig von Bertalanffy var einn af höfundum kerfiskenningunnar (e. systems theory). 

Bertalanffy var ekki sáttur við kenningar um línulega orsök og afleiðingu sem útskýrðu 

vöxt og breytingar á einstaklingum. Bertalanffy taldi að breytingar ættu sér stað vegna 

samskipta á milli kerfa einstaklinga. Hann leit á kerfi einstaklinga út frá heildarsýn, þar 

sem hann leit á samskipti og samspil kerfa við önnur kerfi. Hann taldi að það hvernig kerfið 

væri skilgreint, ákvarðaði eðli samspils innan kerfisins (Brandell, 2010). Allir einstaklingar 

falla undir yfirkerfi og undirkerfi sem tengjast öll einstaklingnum á einhvern máta. Í 

yfirkerfi er til dæmis samfélagið en í undirkerfi má nefna skóla, vinahóp og fjölskyldu. 

Einstaklingar hafa áhrif á kerfin sín og kerfin hafa sömuleiðis áhrif á einstaklinginn. 

Kerfiskenningin lítur því til allra þeirra kerfa sem hafa áhrif á einstaklinginn og samspils 

þeirra en samkvæmt kerfiskenningunni hefur umhverfi, félagsleg færni og líffræðilegir 

þættir áhrif á vöxt og þroska einstaklinga (Berk, 2007). Að því leyti varpar kerfiskenningin 

ljósi á heildarsýn. Hugtakið heildarsýn á við þegar allir þættir sem við koma 

einstaklingnum eru teknir inn í myndina. Þessir þættir eru umhverfi einstaklingsins, bæði 

félagslegt tengslanet og fjölskylda, ásamt nær samfélaginu og þjóðfélaginu í heild, ásamt 

gildum og menningu hvers og eins. Kerfiskenningin hefur þó fengið gagnrýni fyrir að horfa 

of mikið á að erfiðleikar einstaklinga séu eingöngu vegna óstöðugleika kerfisins (Healy, 

2014).  

Þegar einstaklingar verða fyrir líkamlegu, andlegu eða kynferðislegu ofbeldi þá hefur 

það áhrif á atferli einstaklingsins í öllum hans kerfum, bæði í yfirkerfunum og 

undirkerfunum. 

2.2 Tengslakenning John Bowlby 

Tengslakenning (e. attachment theory) Bowlby (1969) snýst fyrst og fremst um þörf 

einstaklings til að mynda tilfinningaleg tengsl við aðra. Bowlby taldi að lykilþáttur 

tengslamyndunar væri nánd. Í tengslakenningunni er litið á mikilvægi þess að börn í 

frumbernskunni myndi tengsl við umönnunaraðila sinn sem oftast er móðir barnsins. Þá 
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er horft til þess hvaða afleiðingar tengslamyndun hefur þegar hún er til staðar og þegar 

hana vantar og hvað tengslamyndunin getur haft varanleg áhrif á líf einstaklinga.  

Bowlby (1969) hélt því fram að til þess að barn yrði sjálfstæður einstaklingur væri 

nauðsynlegt að barnið myndi ná grundvallartengslum við umsjónaraðila sinn og þannig 

væri hægt að byggja upp ,,innra öryggi‘‘ barnsins. Ef innra öryggi barnsins væri ekki 

fullnægt hefði það þær afleiðingar að barnið upplifði síðar á æviskeiðinu hræðslu og 

óöryggi sem gæti valdið tilfinningalegum skaða og hindrað þroska barnsins. Bowlby 

(1969) taldi að til þess að börn fengju tækifæri til að mynda tilfinningatengsl á æviskeiði 

sínu þyrftu þau að upplifa vernd, öryggi og nánd frá foreldrum eða umönnunaraðila sínum 

í frumbernsku. Þá taldi hann einnig mikilvægt að börn upplifi að umönnunaraðili þeirra sé 

til staðar fyrir þau. Bowlby (1969) taldi að það sem setti mark á sjálfsmynd, atferli og 

félagslega hæfni einstaklinga, og færni þeirra til að tengjast öðrum, væri tengslamynstur 

einstaklinga í frumbernsku.  

Þegar barn upplifir ógn á öryggi sínu veltur það á því hvernig umönnunaraðili barnsins 

tekst á við aðstæðurnar, hvernig gæði tengsla barnsins og umönnunaraðila verður seinna 

meir. Ef gæði tengslanna eru skert getur það haft lífstíðaráhrif á eiginleika barnsins til að 

tjá tilfinningar sínar og eiga stöðugt tilfinningalíf (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013).  

Bowlby hefur fengið harða gagnrýni frá femínistum um kenningarnar sínar sem fjalla 

um mikilvægi móðurinnar. Þá gagnrýndu femínistar að kenningarnar væru íhaldssamar 

og var Bowlby ásakaður um að vilja halda konum heima hjá sér. Bowlby var á móti því að 

börn yrðu aðskilin frá móður sinni undir þriggja ára aldri ef ekki væri þörf á því. Vinna 

Bowlby og kenningar hans voru afgerandi í að hlutverk móðurinnar væri mikilvægt. Þó 

svo að Bowlby legði mikla áherslu á móðurina í tengslakenningu sinni þá hefur kenningin 

þróast þannig að hún tekur einnig inn í myndina aðra umönnunaraðila barnsins. Þar er 

mikilvægt að umönnunaraðili barnsins setji þarfir barnsins í fyrsta sæti og leggi sitt af 

mörkum til að tryggja öryggi barnsins og veiti því alla þá athygli sem það þarf á að halda. 

Femínistar gagnrýna Bowlby einnig fyrir það að taka of hart á þeim áhrifum sem barn 

verður fyrir við aðskilnað frá móður. Forsenda þeirrar gangrýni var að fyrstu rannsóknir 

Bowlby voru gerðar á börnum sem ekki nutu umönnunar móður og héldu femínistar því 

fram að ekki væri hægt að alhæfa út frá rannsóknum þar sem ekki var um að ræða 

viðmiðunarhóp sem naut aðhlynningar móður (Sæunn Kjartansdóttir, 2011).  
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Bowlby taldi að ekki mætti taka þörf einstaklinga fyrir nánd við aðra og þörf sem börn 

hafa fyrir foreldra eða umönunnaraðila sína, sem sjálfsögðum hlut. Hann taldi að slík þörf 

væri styrkleikamerki og hefði jákvæð áhrif á heilsu einstaklinga. Mikilvægt væri að 

foreldrar gætu ræktað hæfni sína til að tjá sig um líðan sína, hvort sem um vanlíðan eða 

vellíðan væri að ræða. Hann vildi meina að það væri hlutverk samfélagsins að betrum 

bæta aðstæður barna. Með því að viðurkenna að aðskilnaður barna og foreldra væri 

skaðlegur andlegri líðan beggja hópa, myndi samfélagið þannig tryggja enn betri aðbúnað 

barna. Bowlby vildi að hugað væri að nauðsyn þess að þeir sem vinna við aðhlynningu og 

mótun barna fengju viðeigandi þjálfun í sálarfræði þannig að þeir væru í stakk búnir til að 

kenna börnum að þekkja tilfinningar sínar (Sæunn Kjartansdóttir, 2011). 

3 Skilgreining áfalla  

Áfall er ekki atburður sem á sér stað heldur er áfall skilgreint út frá því hvernig taugakerfi 

einstaklinga vinnur úr atburðinum sem veldur áfallinu og hvað situr eftir í líkamsminni 

þess sem verður fyrir áfalli (Kline og Levine, 2007). Atburðurinn á sér þá stað fyrirvaralaust 

og veldur því að einstaklingur finnur fyrir skertu öryggi og að líf hans sé í hættu. Ólíkt er 

hvernig hver og einn upplifir áfall og viðbrögð við áfalli. Einstaklingar geta haft 

mismunandi upplifun á því hvað þeim finnst áfall og hvað ekki (Black, Woodworth, 

Tremblay og Carpenter, 2012). Áföll eiga sér stað hjá barni þegar spennuþrunginn 

atburður verður eins og þruma úr heiðskýru lofti. Barnið upplifir yfirþyrmandi tilfinningu 

sem skilur það eftir aftengt líkama og huga sínum. Grafið er undan hvers kyns 

varnarháttum sem barnið hefur haft og barnið upplifir sig hjálparvana. Þá er eins og 

fótunum sé kippt undan barninu. Áfall getur einnig verið afleiðing af viðvarandi ótta og 

taugaspennu barnsins. Langvarandi streituviðbrögð íþyngja barninu sem veldur því að 

heilsa, orka og sjálfstraust barnsins skerðist (Kline og Levine, 2008). Samkvæmt 

kenningum Levine (2007) er áfall geymsla og frysting óleystra tilfinninga sem stafar af 

slæmum atburðum sem skapa neikvæð áhrif á líf einstaklinga til langs tíma. 

Hversdagslegar uppákomur sem einstaklingar eiga til að horfa á sem sjálfsagðan hlut eða 

eðlilegan hluta af lífinu, geta orðið að áföllum og þá sérstaklega hjá börnum. Því yngra 

sem barn er þegar það verður fyrir áfalli því meira áberandi verður sá skaði sem áfallið 
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getur valdið í lífi þess þegar viðkomandi er orðinn fullorðinn. Minniháttar atburður eins 

og að detta getur virkað sem áfall ef barnið fær ekki þá aðhlynningu og stuðning sem það 

þarf, eftir að hafa dottið. Atburðarrásin getur sérstaklega orðið að áfalli hjá barninu ef 

barnið er skammað fyrir að hafa dottið eða gert er lítið úr tilfinningu barnsins þegar það 

bregst við atburðinum (Kline og Levine, 2007). 

Taugalæknirinn Damasio (1995) komst að þeirri niðurstöðu að nauðsynlegt 

grundvallaratriði í kortlagningu heilans sé að geta losað um tilfinningar sem einstaklingur 

upplifir þegar hann verður fyrir áfalli. Án slíkrar losunar muni sá sem fyrir áfallinu verður 

upplifa skert lífsgæði. Þá taldi Damasio að tilfinningar sem beinast að ótta hjá 

einstaklingum eigi sérstakar taugarásir sem staðsettar eru í heilanum og birtast í 

ákveðnum líkamlegum einkennum. Þegar einstaklingar heyra, sjá, finna lykt eða upplifa 

eitthvað sem minnir á áfallið eða finna fyrir ógn sem viðkomandi hafði upplifað áður, 

bregst ósjálfráða taugakerfið við og gamlar minningar um áfallið verða raunverulegar fyrir 

einstaklinginn. Við það sýnir einstaklingurinn líkamleg einkenni þar sem hann er í raun 

inni í minningu um liðinn atburð. Sú minning verður svo raunveruleg að líkaminn bregst 

eins við og hann brást við þegar áfallið reið yfir. Þessi reynsla hjálpar til við að skipuleggja 

flótta með það að markmiði að fjarlægja einstaklinginn úr aðstæðum sem valda honum 

ótta. Kveikjan að þessum tilfinningum kallar ekki aðeins fram minningarnar sem sitja eftir, 

heldur er oft á tíðum engin meðvituð minning til staðar, aðeins líkamlegt viðbragð við 

henni. 

Flest heilsufarsleg vandamál og vandkvæði sem kunna að birtast hjá barni, hvort sem 

um er að ræða sálrænt eða félagslega, má rekja til ýmiskonar áfalla sem barnið hefur 

orðið fyrir í æsku sinni. Oft á tíðum ná börnin ekki að vinna sig frá þessum vandamálum 

og lifa í þögn og sársauka sem hefur mikil áhrif á heilsu þeirra. Þetta verður til þess að 

barnið lærir að það sem í raun er harmleikur verður að daglegu lífi og smátt og smátt 

hættir barnið að bregðast við og verður fyrir vikið bælt og hættir að svara því áreiti sem 

það verður fyrir á lífsleiðinni (Kline og Levine, 2007). Börn sem verða fyrir áfalli þurfa 

stöðugan og viðvarandi stuðning til þess að geta losað hlaðna ástandið sem ofbeldið 

veldur, og til þess að komast aftur í heilbrigt og sveigjanlegt daglegt líf. Sú mýta að börn 

og ungabörn séu of ung til þess að verða fyrir áhrifum af áföllum og að þau séu það ung 

að þau muni ekki muna eftir áfallinu er alröng. Nýburar, ungabörn og börn eru í mestri 
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hættu að verða fyrir margskonar streitu og áföllum vegna óþroskaðs tauga-, vöðva- og 

skynjunarkerfis. Þetta varnarleysi á einnig við um eldri börn sem hafa takmarkaða 

hreyfigetu vegna varanlegrar eða tímabundinnar fötlunar (Kline og Levine, 2008). Oft hafa 

fullorðnir talið að börn séu annað hvort ekki meðvituð um eða verði ekki fyrir áhrifum í 

kjölfar áfalls vegna þess að börn sýna ekki sömu birtingarmyndir og fullorðnir á vanlíðan 

sinni. Það er ekki óalgengt að sjá hegðun barns breytast verulega á augabragði, þannig að 

eina stundina er það að leika sér á glaðværan hátt en eins og hendi sé veifað er barnið 

komið í uppnám. Börn hafa tilhneigingu til sýna sveiflukennda tjáningu tilfinninga. Börn 

geta einnig verið treg til að sýna raunverulegar tilfinningar sínar vegna þess að þau fá 

dulin skilaboð frá fullorðnum um að umræðan um áfallið sé óþægilegt. Börn reyna þá 

einnig að verja foreldra sína eða aðra fjölskyldumeðlimi fyrir því að upplifa depurð í kjölfar 

áfalls þeirra (Miller-Karas, 2015). 

4 Áföll út frá tegundum ofbeldis  

Til eru ýmsar tegundir atburða sem valda áföllum og margar ólíkar birtingamyndir af 

áföllum. Í þessum kafla verður sérstaklega fjallað um kynferðislegt, líkamlegt og andlegt 

ofbeldi gegn barni sem tegundir atburða sem valda áföllum. Ofbeldi er skilgreint sem 

hegðun af hendi einstaklings eða hóps sem meiðir aðra einstaklinga og/eða niðurlægir 

aðra af ásettu ráði (Umboðsmaður barna, e.d.).  

Oft hefur verið talið að alvarleiki áfallaeinkenna jafngildi alvarleika atburðarins. Vægi 

áfallsins er mikilvægur þáttur í allri úrvinnslu áfalla þó það skilgreini ekki áfallið sjálft. 

Þrautseigja barns er einnig mikilvæg. Uppruni áfalls vegna einstakra atburða er fyrst og 

fremst lífeðlisfræðilegur frekar en sálfræðilegur. Þá er átt við að þegar einstaklingur 

stendur frammi fyrir einhverri ógn þá gefst ekki tími til þess að hugsa og því eru viðbrögð 

einstaklings eðlislæg. Helsta viðbragð heilans snýr þá að því að lifa atburðinn af (Kline og 

Levine, 2008). 

4.1 Kynferðislegt ofbeldi gegn barni  

Skilgreining á kynferðislegu ofbeldi gegn barni er þegar kynferðislegur atburður á sér stað 

gagnvart barni sem er yngra en 15 ára hvort sem barnið veitir samþykki eða ekki. Einnig 

er kynferðislegt ofbeldi skilgreint sem kynferðislegur atburður gagnvart barni sem er 15 
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ára eða eldra, þar sem barnið veitir ekki samþykki sitt. Þegar barn verður fyrir 

kynferðislegu ofbeldi er átt við tilvik þar sem foreldri eða einstaklingur lætur barnið taka 

þátt í að uppfylla kynferðislegar þarfir foreldra eða annarra, eða þegar foreldri eða 

einstaklingur fer yfir mörk barnsins með ummælum sem eru kynferðislegs eðlis eða 

framkvæmir einhverja athöfn sem er kynferðisleg (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012).  

Brot sem heyra undir kynferðislegt ofbeldi er þegar barn er neytt til þess að veita 

munnmök eða höfð eru munnmök við barn af foreldri eða öðrum einstaklingum og þegar 

barn er neytt til þess að taka þátt í samförum við foreldri eða við aðra einstaklinga. Það 

að káfa á kynfærum barns eða á þeim svæðum líkamans sem er nálægt kynfærum er 

dæmi um kynferðislegt ofbeldi. Annað dæmi um kynferðislegt ofbeldi er þegar barni er 

þröngvað til að snerta kynfæri eða svæði nálægt kynfærum innan klæða eða utan. Aðrir 

þættir flokkast einnig undir kynferðislegt ofbeldi, eins og að sýna barni klám eingöngu til 

þess að fá kynferðislega örvun, eða ef barn er neytt til að horfa upp á athafnir sem eru 

kynferðislegar. Þegar barn er neytt til þess að afklæðast til þess að veita kynferðislega 

örvun, eða þegar barni er sýnt myndrænt efni í formi kláms er um að ræða kynferðislegt 

ofbeldi. Einnig þegar fullorðinn einstaklingur tekur óviðeigandi myndir af barni í þeim 

tilgangi að einstaklingurinn fái kynferðislega örvun út úr því, þá flokkast slíkt undir 

kynferðislegt ofbeldi gagnvart barni (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012). 

4.2 Líkamlegt ofbeldi gegn barni 

Líkamlegt ofbeldi er ekki skilgreint á sama hátt alstaðar í heiminum. Ákveðið atferli í garð 

barns eins og barsmíðar getur verið viðurkennt í einu samfélagi en skilgreint sem ofbeldi 

annarsstaðar. Börn eru líklegri til þess að verða fyrir líkamlegu ofbeldi ef menningar- og 

félagslegir þættir stuðla að ofbeldi gagnvart börnum eða þegar samfélög samþykkja 

líkamlega refsingu gagnvart börnum (Garbarino og Crouther, 1978; World Health 

Organization, 2016). Þegar barn verður fyrir líkamlegu ofbeldi er átt við það þegar barn 

er skaðað af ásettu ráði eða þegar barn verður fyrir ofbeldi sem gerandi beitir beint eða 

óbeint. Líkamlegt ofbeldi hefur ólíkar birtingarmyndir. Sem dæmi má nefna að líkamlegt 

ofbeldi gegn barni felur í sér að leggja hendur á barn, til dæmis með barsmíðum, eða 

þegar barn verður fyrir bruna af einhverjum toga af ásettu ráði. Óbeint líkamlegt ofbeldi 

gagnvart barni er til dæmis þegar barni er byrlað eitur, er gefið lyf án fyrirmæla læknis 

eða þegar barni er gefinn útrunninn matur eða annað óæskilegt sem getur haft skaðlegar 
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afleiðingar á heilsu barnsins. Þegar barn verður að einkennisbera (e. Munchausen 

syndrome by proxy) flokkast það einnig undir líkamlegt ofbeldi sem barn verður fyrir af 

hálfu foreldris eða annars forsjáraðila barns. Þegar barn er einkennisberi er til dæmis átt 

við að barn fer í vitjanir til læknis til þess að fá lyf þó svo að ekki sé um raunveruleg veikindi 

að ræða eða um er að ræða veikindi barns sem foreldri eða forsjáraðili barnsins veldur 

sjálfur (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012). 

4.3 Andlegt ofbeldi gegn barni  

Það getur reynst erfitt að bera kennsl á þegar einstaklingar verða fyrir andlegu ofbeldi þar 

sem ekki eru sjáanlegir áverkar eins og er oft með líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi. Þegar 

talað er um að barn sé beitt andlegu ofbeldi þá er átt við að forsjáraðili barns eða annar 

nákominn því niðurlægi barnið. Þá setur forsjáraðili barns fram kröfur sem barnið getur 

aldrei staðið undir, barn verður vitni að einhverskonar ofbeldi eða að fullorðinn aðili sem 

beitir ofbeldinu lætur barnið sjá um sínar eigin þarfir. Í eftirfarandi skilgreiningu felast 

margir undirliggjandi þættir og mismunandi birtingarmyndir ofbeldisins. Dæmi um 

birtingarmynd andlegs ofbeldis gagnvart barni er þegar barn fær endurtekið neikvætt 

viðmót og þegar barn er stöðugt gagnrýnt hvort sem um er að ræða skapgerð barns, útlit 

eða atferli þess. Það flokkast einnig undir andlegt ofbeldi þegar barn er sífellt uppnefnt 

ljótum nöfnum (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012).  

Þegar gerðar eru væntingar til barns sem barnið getur ekki staðið undir vegna aldurs 

eða þroska flokkast það undir andlegt ofbeldi. Um er að ræða til dæmis þegar barni er 

ætlað að klæða sig sjálft eða standa undir öðrum ábyrgðarhlutverkum foreldris eða 

forsjáraðila eins og að sjá um fjármál heimilis, sinna flestum heimilisstörfum eða mæta 

tilfinningalegum þörfum foreldra. Þar má nefna þegar barn er gert að trúnaðarvini 

foreldris eða forsjáraðila og barnið fer að hafa áhyggjur af hlutum sem ekki er á valdi eða 

þroskastigi barnsins. Í slíkum tilfellum er ekki borin virðing fyrir því að barnið er 

sjálfstæður einstaklingur sem leiðir til þess að gerandinn ætlast til að barnið hafi líkar 

væntingar og þarfir og hann sjálfur (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012). 

Þegar barn horfir upp á ofbeldi sem á sér stað inni á heimili barnsins, hvort sem um 

er að ræða líkamlegt eða kynferðislegt ofbeldi í garð foreldris, í garð systkina, milli 

foreldra eða systkina eða af hálfu barns í garð foreldris þá flokkast það undir andlegt 

ofbeldi (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012). 
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5 Tíðni ofbeldis gagnvart börnum og áhættuþættir  

Alvarlegustu og algengustu birtingarmyndir ofbeldis má finna innan fjölskyldu og annarra 

nákominna einstaklinga. Eftir því sem barnið er yngra þegar atburðurinn á sér stað því 

meiri líkur eru á að barnið upplifi yfirþyrmandi tilfinningar tengdar atburðinum. Eldra og 

þroskaðra barn gæti jafnvel ekki orðið fyrir neinum skaðlegum áhrifum af sama atburði 

(Kline og Levine, 2007). Það hafa verið notaðar nokkrar aðferðir til þess að kanna tíðni 

þess að börn verði fyrir ofbeldi en þá er litið til tíðni tilkynninga sem 

barnaverndaryfirvöldum berast ásamt því að notast við skoðanakannanir í samfélaginu. 

Báðar aðferðirnar hafa reynst skilvirkar en hafa nokkra meinbugi, en þar má nefna að það 

er ekki nema hluti af því ofbeldi sem börn verða fyrir sem er tilkynnt til 

barnaverndaryfirvalda (Myers o.fl., 2002). Árið 2017 bárust 1.985 tilkynningar til 

barnaverndaryfirvalda á Íslandi vegna ofbeldis gangvart barni. Slíkum tilkynningum 

fækkaði á milli ára þannig að árið 2018 voru þær 1.838 en árið 2019 fóru tilkynningarnar 

aftur upp og voru 2.154 talsins. Árið 2017 voru flestar tilkynningar um andlegt ofbeldi 

gagnvart barni en þær voru um 16,4%, þar á eftir voru 6,4% tilkynninga um líkamlegt 

ofbeldi gangvart barni og fæstar tilkynningar um kynferðislegt ofbeldi gangvart barni eða 

um 4,6%. Árið 2018 voru 15% tilkynninga um andlegt ofbeldi gagnvart barni. Þá voru 5,5% 

tilkynninga um líkamlegt ofbeldi og 4,4% tilkynninga um kynferðislegt ofbeldi. Árið 2019 

fjölgaði tilkynningum aftur um andlegt ofbeldi í garð barna og voru tilkynningarnar 17,4%. 

Þá voru 5,7% tilkynninga um líkamlegt ofbeldi og 3,9% um kynferðislegt ofbeldi í garð 

barna (Barnaverndarstofa, 2019). 

Niðurstöður úr rannsókn sem Higgins, Iwaniec og Larkin (2006) gerðu, sýndi fram á 

að ýmsir áhættuþættir urðu til þess að börn voru beitt ofbeldi. Ef mikið álag og stress er 

til staðar hjá fjölskyldunni getur það verið stór áhættuþáttur. Einnig er það áhættuþáttur 

ef barn er skilnaðarbarn og foreldrarnir hafa ekki náð að ljúka skilnaðinum í bróðerni 

heldur hafa farið í forræðisdeilu, það eykur líkur á að barnið verði fyrir ofbeldi. Rannsóknin 

gaf einnig til kynna að mæður sem eru ekki í góðu sambandi við maka sinn, og þar sem 

ekki ríkir nánd í parsambandinu, eru líklegri til þess að beita börn sín andlegu ofbeldi og 

láta vanlíðan sína bitna á börnum sínum. Higgins og félagar (2006) komust þá einnig að 

þeirri niðurstöðu að ef barn glímir við fötlun af einhverju tagi er það í þrefalt meiri áhættu 

á að verða fyrir ofbeldi. Ef foreldrar barna glíma við geðræn vandkvæði eins og þunglyndi 

eru börn líklegri til að verða fyrir líkamlegu ofbeldi. Þegar notast er við barsmíðar í 
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refsingar skyni eykur það líkurnar á að börn verði fyrir öðrum birtingarmyndum af 

líkamlegu ofbeldi (Chaffin, Kelleher og Hollenberg, 1996; Straus, 2000). Rannsóknir benda 

einnig til að þeir foreldrar sem beita börn sín ofbeldi séu líklegri til þess að hafa sjálfir átt 

erfiða bernsku sem einkenndist af ofbeldi, vanrækslu og tilfinningalegri höfnun af hálfu 

foreldra þeirra (Holmes, 2005). Það er einnig algengara að ofbeldi eigi sér stað innan 

fjölskyldna sem eru í lægstu tekjuþrepum samfélagsins eða fjölskyldna sem þurfa 

fjárhags- og félagslega aðstoð. Aftur á móti eru þessar fjölskyldur þær sem eru fremur í 

samskiptum við félagsþjónustu og félagsmálayfirvöld og því eru meiri líkur á að þessar 

fjölskyldur skeri sig úr í samfélaginu (Miller Perrin og Perrin, 2007). Börn sem búa við 

krefjandi heimilisaðstæður þar sem er mikið um samskiptaörðugleika eða samskiptaleysi 

og mikil neysla vímuefna er á heimilinu eru í áhættuhópi að verða fyrir ofbeldi. Rannsóknir 

sýna þá einnig fram á að því yngra sem foreldri er við barnsburð, og þá sérstaklega móðir, 

því meiri líkur er á að barnið verði fyrir ofbeldi (Straus, 2000).  

Foreldrar, samfélagið og skólar vara börn oft við því að tala við ókunnuga. Reyndin er 

þó sú að börnum stafar oftar ógn af einhverjum sem tengist þeim vina- og/eða 

fjölskylduböndum. Aðrar mýtur eins og að stelpur séu eingöngu útsettar fyrir ofbeldi og 

að ofbeldi eigi sér oftast stað á kynþroskaaldri barns eru rangar. Tölfræði yfir kynferðislegt 

ofbeldi í garð leikskólabarna og barna á skólaaldri í Bandaríkjunum er sláandi. Þar í landi 

eru um 10% kynferðisbrota framin á börnum yngri en fimm ára. Þá vekur það athygli að 

unglingar eru síður þolendur kynferðisofbeldis en börn á aldrinum átta til tólf ára, ef 

marka má tilkynningar sem yfirvöldum berast (Kline og Levine, 2008). 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (e. World Health Organization) telur að börn sem eru undir 

fjögurra ára aldri eða eru unglingar, séu líklegri til þess að verða fyrir ofbeldi af einhverju 

tagi (World Health Organization, 2016). Í Bandaríkjunum eru þó 30% til 46% allra barna 

sem brotið er á kynferðislega undir sjálfræðisaldri. Leiða má líkum að því að stór hluti 

kynferðislegs ofbeldis í samfélaginu sé falinn, þar sem 85% til 90% kynferðisbrota eru 

framin af einhverjum sem þolendur þekkja og bera traust til (Kline og Levine, 2008). 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni verða 36,3% barna fyrir andlegu ofbeldi og 

22,6% verða fyrir líkamlegu ofbeldi. Í sömu skýrslu stofnunarinnar kemur fram að um 7,6% 

drengja verða fyrir kynferðislegu ofbeldi en 18% stúlkna (World Health Organization, 

e.d.).  
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5.1 Munur á milli kynja 

Samkvæmt nýjustu tölum frá Barnaverndarstofu voru 709 drengir og 723 stúlkur beittar 

andlegu ofbeldi árið 2019. Líkamlegt ofbeldi var tilkynnt í tilfellum 261 drengs og 208 

stúlkur voru beittar líkamlegu ofbeldi. Þegar litið er á kynferðislegt ofbeldi voru drengir 

102 og stúlkur 217 árið 2019. Þessar niðurstöður gefa til kynna að stúlkur eru líklegri til 

þess að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi en strákar eru líklegri til að verða fyrir líkamlegu 

ofbeldi (Barnaverndarstofa, 2019). Í rannsókn Higgins og félaga (2006) kom fram að 

stúlkur stíga frekar fram en drengir og segja frá þegar þær hafa orðið fyrir andlegu ofbeldi. 

Því er ekki öruggt að þessar tölur endurspegli fjölda atvika heldur aðeins fjölda þeirra 

atvika sem eru tilkynnt.  

Tölfræðin sýnir að einn af hverjum fjórum einstaklingum um allan heim hefur verið 

beittur kynferðislegu ofbeldi einhvern tímann á lífsleið sinni. Stúlkur og konur eru þá í 

talsvert meiri áhættuhóp og lenda frekar í ofbeldi heldur en strákar eða karlar (Kline og 

Levine, 2007). 

6 Ólíkar afleiðingar ofbeldis 

6.1 Ofbeldi  

Ofbeldi hefur margskonar afleiðingar. Hér verður fjallað um almennar afleiðingar 

ofbeldis. Í kaflanum verður sérstaklega farið í áfallastreituröskun sem er algeng afleiðing 

ofbeldis. Einnig verður fjallað um áhrif ofbeldis á námsframvindu barna þar sem ofbeldi 

getur haft miklar afleiðingar á almenna líðan barns og þar með árangur og líðan í skóla. 

Síðar í kaflanum verður fjallað um sértækar afleiðingar ofbeldis gagnvart börnum.  

Ofbeldi af einhverju tagi getur haft neikvæð áhrif á börn, bæði á þroska þeirra og 

líðan. Algengar afleiðingar þess að verða fyrir ofbeldi eru að börn upplifa varnarleysi, 

tilfinningu máttleysis, einmanaleika og hræðslu. Ef ofbeldið er líkamlegt þá bætast 

líkamleg eymsli ofan á tilfinningalega sársaukann. Ofbeldið getur einnig raskað svefni 

barna þar sem þau fá martraðir eða þurfa að kljást við svefnleysi almennt. Ofbeldi getur 

einnig haft afleiðingar á félagslega færni þeirra. Börn sem verða fyrir hvers kyns ofbeldi 

hafa einnig tilhneigingu til þess að glíma við námsörðugleika og eiga erfitt með að einbeita 

sér. Þau eru einnig í aukinni áhættu á að kljást við kvíða og þunglyndi heldur en börn sem 
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aldrei verða fyrir einhverskonar ofbeldi (Umboðsmaður barna, e.d.). Þau börn sem eru 

þolendur líkamlegs og kynferðislegs ofbeldis eru líklegri til þess að þróa með sér geðræn 

vandkvæði í kjölfar ofbeldisins en börn sem upplifa ýmis konar áföll líkt og 

náttúruhamfarir eða önnur slys (Pine og Cohen, 2002). Upplifun barns á því ofbeldi sem 

það verður fyrir tengist því hvaða skilning barn hefur á alvarleika ofbeldisins. Börn sem 

gera sér ekki grein fyrir alvarleika ofbeldisins sem þau verða fyrir, eða jafnvel neita því að 

atburðurinn hafi átt sér stað, eru líklegri til þess að verða fyrir tilfinningalegum skaða 

vegna ofbeldisins. Börn sem gera sér grein fyrir alvarleika ofbeldisins ná fremur að vinna 

sig í gegnum þær afleiðingar og þau áhrif sem ofbeldið getur valdið. Það eru því tengsl á 

milli þeirra afleiðinga sem börn upplifa vegna ofbeldis, og þess skilnings sem barnið hefur 

á ofbeldinu (Guðrún Kristinsdóttir, Ingibjörg H. Harðardóttir, Margrét Ólafsdóttir og 

Steinunn Gestsdóttir, 2007). 

6.2 Áfallastreituröskun 

Áfallastreituröskun (e. Posttraumatic Stress Disorder) hefur verið skilgreind sem geðræn 

vandkvæði samkvæmt DSM-5 (Diagnostic and statistical manual of mental disorders) af 

bandaríska geðlæknasambandinu (American Psychiatric Association, 2013). 

Áfallastreituröskun getur birst þegar að 1) einstaklingur verður fyrir áfalli vegna einhvers 

atburðar, 2) þegar einstaklingur verður persónulega vitni að atburði sem kann að valda 

áfalli, 3) þegar einstaklingur kemst að því að áfall átti sér stað hjá nánum 

fjölskyldumeðlimi eða vini og 4) þegar einstaklingur upplifir í fyrsta sinn endurtekna eða 

mikla uppljóstrun á ógeðfelldum upplýsingum um áfall. Kveikjan að áfallastreituröskun er 

skilgreind sem atburður þegar lífi einstaklings er ógnað raunverulega eða með hótunum, 

þegar alvarlegt slys á sér stað eða kynferðislegt afbrot. Samkvæmt DSM-5 mun 

einstaklingur sem er að glíma við áfallastreituröskun upplifa fjögur hegðunareinkenni hjá 

sjálfum sér. Þau eru endurupplifun, forðun, neikvæðar hugsanir og líðan og að lokum 

örvun. Endurupplifun er þegar skyndilegar minningar blossa upp um áfallið, endurteknir 

draumar sem beinast að áfallinu, innskot úr fortíðinni eða önnur varanleg andleg 

vanlíðan. Forðun vísar til þess að einstaklingurinn forðast tilfinningalegar minningar, 

hugsanir eða ytri áminningar um atburðinn sem olli áfallinu. Neikvæðar hugsanir og líðan 

vísar til margra tilfinninga, viðvarandi vanlíðanar, mikilla sjálfsásakanna og reiði í garð 

sjálfs síns og annarra. Það gerir einstaklingurinn til þess að forðast aðra eða draga úr eigin 
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áhuga á athöfnum. Örvunin einkennist af árásargirni, kæruleysi eða sjálfskaðandi hegðun, 

svefntruflunum, ofurárverkni eða öðrum álíka vandkvæðum (American Psychiatric 

Association, 2013). Eitt af hverjum þremur börnum sem upplifa kynferðislegt eða 

líkamlegt ofbeldi greinast með áfallastreituröskun samhliða öðrum geðröskunum 

(Ackerman, o.fl., 1998). Ef atburðurinn sem veldur áfallinu er skyndilegur og varir stutt og 

hefur litlar breytingar í för með sér í félagslegu umhverfi barns eru minni líkur á að barn 

þrói með sér áfallastreituröskun. Ef áfallið er varanlegt í ákveðinn tíma, langvarandi, 

endurtekið og veldur miklum breytingum í félagslegu umhverfi barns er barnið líklegra til 

þess að þróa með sér áfallastreituröskun. Áföll eins og ofbeldi eru þá einnig líklegri til þess 

að valda alvarlegum afleiðingum í lífi barna eins og áfallastreituröskun eða annars konar 

geðkvillum. Áföll sem ekki verða til vegna mannlegra gerða, eins og til dæmis 

náttúruhamfarir eru ólíklegri til að leiða til geðrænna vandkvæða (Pine og Cohen, 2002). 

Því yngra sem barn er þegar áfall á sér stað því meiri verða áhrif áfallsins á þroska og heilsu 

barnsins (Cohen, Mannarino og Deblinger, 2006).  

Þar sem áfall hefur áhrif á lífeðlisfræðilega og umhverfislega virkni barnsins er áfallið 

afgerandi í þróun áfallastreituröskunar og þá sérstaklega þegar áhættuþættirnir eru fleiri 

en verndarþættirnir (Blank, 2007). Þegar áfallaviðbrögð birtast, bregst taugakerfi barnsins 

við og býr sig undir líf í ótta. Til að verja sig, breytir líkaminn hormónastarfsemi sinni og 

heilinn losar út boðefni vegna þess að barnið skynjar í undirmeðvitund sinni að eitthvað 

sé ekki í lagi, jafnvel þó engin augljós hætta sé sjáanleg.  

Reynsla af áfalli setur barnið aftur í upphaf ferilsins. Jafnvel þó engin ytri ógn eða 

kröfur séu til staðar mun barnið vera í lífeðlisfræðilegu ástandi sem segir stanslaust að 

eitthvað sé ekki í lagi. Jafnvel lítið magn af streitu getur komið barni af stað í ótta og það 

getur upplifað skelfingartilfinningu. Þetta ferli hindrar getu heilans til að hugsa á 

skynsamlegan, meðvitaðan og skipulagðan hátt. Börn sem verða fyrir áfalli geta með 

tímanum upplifað sig pirruð, hvatvís, ótengd, dofin, óttaslegin og þróað með sér skert 

ónæmiskerfi. Þrátt fyrir að barn geti lifað af í þessu ástandi er taugakerfi barnsins laskað 

og það getur komið niður á bæði líkamlegri og andlegri líðan barnsins (Miller-Karas, 2015). 

6.3 Afleiðingar ofbeldis á námsframvindu og líðan og hegðun barna í skóla 

Áföll sem börn verða fyrir geta sett varanlegt mark á skólagöngu þeirra en þau börn sem 

verða fyrir áföllum eiga í meiri hættu á að ganga illa og sýna slakan árangur í námi 
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(Hardaway, Larkby og Cornelius, 2014). Í nýlegri rannsókn var sýnt fram á að þau börn 

sem verða fyrir áföllum hafa meiri tilhneigingu til þess að kljást við skerðingu á bæði 

vitsmunalegum og félagslegum sviðum heldur en jafnaldrar þeirra sem hafa ekki orðið 

fyrir áfalli. Nemendur sem orðið hafa fyrir áfalli eru oft taldir sýna aukna óhamingju og 

árásargirni í garð kennara sinna. Einnig sýna þessir sömu nemendur að þeir upplifa 

þunglyndi, sorg, bjagaða sjálfsmynd og kvíða meira en nemendur sem ekki hafa orðið fyrir 

áfalli (Perfect, Turley, Carlson, Yohanna og Saint, 2016). Þar að auki eru börn sem hafa 

orðið fyrir áfalli líklegri til þess að verða refsað innan skólans fyrir að sýna neikvæða 

hegðun. Neikvæð áhrif áfalla innan skólakerfisins geta haft lífstíðarafleiðingar og nær til 

mun fleiri þátta en eingöngu varðandi námsárangur. Slakur námsárangur í skóla sem 

rakinn er til áfalla sem börn hafa orðið fyrir, getur verið upphafspunktur neikvæðrar keðju 

í lífi einstaklingsins. Nemendur sem orðið hafa fyrir áföllum eru í meiri hættu á að lenda í 

vandræðum á skólagöngu sinni, eins og til dæmis að lenda í brottrekstri úr skóla, sem og 

að komast í kast við lögin (Kupchik, 2014). 

6.4 Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis  

Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis eru alvarlegar þar sem ofbeldið gengur nær þolanda en 

nokkurt annað ofbeldi og brýtur hraðar niður sjálfsmynd og sjálfsöryggi einstaklinga sem 

fyrir því verða. Ofbeldið er oft falið og barnið getur fundið sig knúið til að lifa í þögn og 

ber því með sér óbærilega skömm og sektarkennd. Farið er alvarlega yfir persónulegustu 

mörk barnsins sem hefur þær afleiðingar að sjálf skynjun barnsins getur brenglast. Börn 

sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi gera sér ekki alltaf grein fyrir því að verið er að brjóta 

á þeim heldur hafa þau tilhneigingu til að upplifa að það sé þeim að kenna að brotið sé á 

þeim, vegna þess að þau hafi ekki hagað sér rétt. Rannsóknir sýna að börn sem hafa orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi upplifa sig oft frábrugðin öðrum börnum og í kjölfarið einangra 

þau sig. Þetta getur valdið skertum þroska hjá börnum sem seinna meir hefur áhrif á 

kynferðislega nánd eða önnur sambönd á fullorðinsárum, þar sem þau fá ekki þá 

félagslegu örvun sem þau þurfa. Börn sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi eru einnig 

líklegri en önnur til þess að neyta vímuefna og stunda óæskilegt kynlíf seinna á lífskeiði 

sínu. Þá er ein algengasta afleiðing kynferðislegs ofbeldis áfallastreituröskun sem þolandi 

þróar með sér í kjölfar ofbeldisins (Kline og Levine, 2007).  
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6.5 Afleiðingar líkamlegs ofbeldis 

Þegar barn verður fyrir líkamlegu ofbeldi í bernsku hefur það afleiðingar sem geta verið 

varanlegar inn í framtíð barnsins. Í rannsókn sem Springer og félagar (2007) framkvæmdu 

voru 2000 fullorðnir einstaklingar spurðir um ofbeldi sem þeir höfðu orðið fyrir af hendi 

foreldra sinna á yngri árum. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að um 12,1% 

kvenna og 10,6% karla höfðu orðið fyrir slíku ofbeldi. Niðurstöðurnar gáfu þá einnig til 

kynna að þegar einstaklingar verði fyrir líkamlegu ofbeldi eru þeir líklegri til að þróa með 

sér geðræna kvilla svo sem kvíða, þunglyndi og reiði, sem og líkamleg eymsl. Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að þegar einstaklingar verða fyrir líkamlegu ofbeldi í 

bernsku geti það haft skaðlegar og varanlegar afleiðingar á líkamlega og tilfinningalega 

heilsu einstaklingsins. Líkamlegt ofbeldi eykur einnig líkur á áhættuhegðun sem felur í sér 

vímuefnanotkun ásamt öðrum ytri vandkvæðum sem gætu komið fram seinna á lífstíð 

einstaklings (Springer, Sheridan og Carnes, 2007). 

6.6 Afleiðingar andlegs ofbeldis  

Ofbeldi sem barn verður fyrir í bernsku sinni getur haft varanleg áhrif á allt líf einstaklings. 

Afleiðingar andlegs ofbeldis í bernsku geta verið einkenni á fullorðinsárum á borð við 

kvíða, þunglyndi og sjálfskaðandi hegðun. Andlegt ofbeldi getur einnig haft varanleg áhrif 

á hefðbundna starfsemi þroska barnsins ásamt sjálfsmynd þess. Heilsa barnsins er einnig 

í hættu ásamt almennri líðan barnsins (Geir Gunnlaugsson, Jónína Einarsdóttir og Sesselja 

Th. Ólafsdóttir, 2004). Börn eiga það til að bæla niður tilfinningar sínar til þess að gera 

aðstæður bærilegri, en rannsóknir benda til þess að fullorðinn einstaklingur eigi ekki alltaf 

minningar um að hafa orðið fyrir andlegu ofbeldi í bernsku þrátt fyrir að hann finni fyrir 

afleiðingum þess eins og skertri sjálfsmynd. Slíkt minnisleysi má rekja til þess að barn geti 

verið auðtrúa gagnvart því sem foreldrar barnsins segja því, þrátt fyrir það ofbeldi sem 

foreldrarnir kunna að hafa beitt barnið. Andlegt ofbeldi getur haft varanleg áhrif á sál 

einstaklings þar sem sársaukinn er djúpur og oft dulinn (Ajake, Bisong og Etuk, 2011). Börn 

sem verða fyrir andlegu ofbeldi í bernsku eru líklegri til að lenda í óstöðugu parsambandi 

á fullorðinsárum sínum, þar sem þau upplifa ekki nægilega umhyggju og nánd frá maka 

sínum. Einnig eru þau í meiri hættu á að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi ásamt óvæntri 

þungun á fullorðinsárum (Anderson, Herbison, Martin, Mullen og Romans, 1996). 
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7 Samanburðarrannsóknir á börnum sem fá ekki stuðning eftir áfall og 
þeim sem fá stuðning  

7.1 Börn sem fá ekki stuðning  

Þrátt fyrir að mikilvægt sé að í samfélaginu séu virk úrræði til að hjálpa þeim sem verða 

fyrir ofbeldi eða öðrum áföllum, er ekki síður mikilvægt að fyrirbyggja að einstaklingar 

lendi í slíkum aðstæðum. Slíkt forvarnarstarf byggir fyrst og fremst á góðum samskiptum 

barna og foreldra og/eða forsjáraðila. Þegar barn lendir í neikvæðri lífsreynslu geta áhrifin 

orðið mikil á allt líf þess sem einstaklings. Þetta snýst því ekki aðeins um að barnið þrói 

með sér slæmar minningar, heldur getur slík lífsreynsla valdið almennri skerðingu á 

lífsgæðum barnsins. Lífsreynsla getur valdið lífstíðarbreytingum bæði á efnafræði heilans 

(e. brain chemistry), það er að segja framleiðslu boðefna líkamans og lífeðlisfræðilegum 

einkennum (e. body physiology) líkamans, það er að segja valdið ýmiskonar heilsubresti 

(Kline og Levine, 2007).  

Rannsóknir sýna að börn sem ekki fá viðeigandi aðstoð eftir áfall geta upplifað kvíða, 

ofvirkni, stjórnsemi eða að vera háð öðrum. Þau geta farið að pissa í rúmið í svefni. Einnig 

geta börn byrjað að forðast að taka ábyrgð á óæskilegri hegðun sinni. Barn getur einnig 

upplifað sállíkamleg einkenni eins og magaverki og síendurtekin mígreniköst. Það er ekki 

hægt að segja til um hvort og þá hvenær og hvernig upplifun barns vegna áfalls muni valda 

því vandræðum. Með réttum inngripum er þó hægt að veita börnum viðeigandi stuðning 

og tryggja öryggi þeirra. Rétt viðbrögð munu í öllu falli hjálpa barninu að þroskast og verða 

á endanum sjálfstraustari og öruggari einstaklingur á fullorðinsárum (Kline og Levine, 

2008). Það er marg sannað með rannsóknum að þau börn og unglingar sem verða fyrir 

áföllum eru í aukinni hættu á að þróa með sér langvarandi heilsufarsleg, hegðunar og 

félagsleg vandamál. Þó svo að fagaðilar hafa vitað af áhrifum áfalla í mörg hafa ACE (e. 

Adverse Childhood Experiences) rannsóknir varpað nýju ljósi á þær staðreyndir. Þær sýna 

að bein tengsl eru á milli fjölda slæmra upplifana á barnsaldri, svo sem ofbeldi, vanrækslu, 

neyslu vímuefna og hættu á fjölda atferlisvandkvæða og líkamlegra heilsufarsvandamála 

á fullorðinsárunum (Felitti o.fl., 1998). Í samræmi við þessa rannsókn hafa aðrar 

rannsóknir sem skoðuðu áhrif áfalla á heilann sýnt að ofbeldi gegn börnum getur haft 

áhrif á líffræðilega uppbyggingu og virkni heilans sem leitt getur til varanlegra atferlis- og 

líkamlegra vandræða (Teicher, 2000). 
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7.2 Börn sem fá stuðning  

Þegar barn verður fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi af hendi einstaklings sem 

barnið ber trausts til, svo sem fjölskyldumeðlims, kennara eða annarra nákominna, getur 

barnið upplifað svik og djúpa skömm sem verður jafnvel leyndarmál sem ekki má ræða 

um. Það ástand getur síðan orðið yfirgnæfandi og getur orðið óbærilegt fyrir barnið. Því 

er mikilvægt að barninu séu veitt viðeigandi úrræði og leitað sé faglegrar aðstoðar. Þegar 

viðeigandi úrræðum er beitt, með aðstoð frá fagaðila, getur það komið í veg fyrir að 

alvarlegri einkenni áfalla komi fram (Kline og Levine, 2007). Rannsóknir benda til þess að 

ungmenni sem lenda í alvarlegu áfalli fyrir 11 ára aldur séu í þrefalt meiri hættu á að þróa 

með sér einkenni af sálrænum toga, fremur en ungmenni sem verða fyrir svipuðu áfalli 

fyrst á unglingsárum sínum eða seinna á lífskeiði sínu. Hins vegar er auðveldara fyrir 

ungmenni að vinna úr slíkum áföllum ef þau fá réttan stuðning frá nánustu aðstandendum 

ásamt öðrum kerfum í kringum þau. Stuðningurinn skal þó veittur sem fyrst eftir að áföllin 

eiga sér stað til að hámarka árangur meðferðarinnar (Almannavarnir, e.d). 

Gerð var ítarleg rannsókn þar sem tekin voru eigindleg viðtöl við 20 foreldra í kjölfar 

komu þeirra á bráðamóttöku sjúkrahúsa í Englandi. Skilyrði til þátttöku í rannsókninni var 

að barn þeirra hefði upplifað áfall sem hægt væri að flokka sem áfallastreituröskun undir 

DSM-5. Foreldrar voru spurðir hvort þeir þörfnuðust hjálpar eða stuðnings í aðstæðum 

sínum. Einnig var reynsla foreldra af því að styðja barn sitt eftir áfall sem það hafði orðið 

fyrir útskýrð, sem og áhrif áfalla barna á fjölskylduna í heild sinni. Úrtakið var smátt vegna 

úrsagna foreldra úr rannsókninni en foreldrar drógu sig úr henni þar sem mörgum fannst 

yfirþyrmandi að þurfa að rifja upp atvikið og vildu því gleyma því sem allra fyrst. Þreyta 

var einnig stór þáttur þess að foreldrar drógu sig úr rannsókninni. Markmið 

rannsóknarinnar var að veita innsýn í reynslu og áskoranir sem foreldrar standa frammi 

fyrir við að styðja barnið sitt í kjölfar áfalla. Varnarleysi foreldra og meðferð fagaðila 

sjúkrahússins sem barninu var veitt vegna áfallsins, hafði áhrif á viðbrögð foreldra og 

stuðningsáætlanir sem voru notaðar. Niðurstöður úr rannsókninni geta leiðbeint 

fagaðilum innan sjúkrahúsa til þess að veita viðeigandi stuðning til foreldra í kjölfar áfalla 

barna. Foreldrar voru almennt næmir fyrir vanlíðan barns síns og reyndu að fá barn sitt til 

að halda áfram venjulegu daglegu lífi. Stuðningur fagaðila birtist oft í því að einblínt var á 

að koma í veg fyrir sjúkdóma eða meiðsli sem barnið gæti orðið fyrir í framtíðinni. Þessir 

þættir endurspegla áhyggjur foreldra af velferð barna sinna. Foreldrar í rannsókninni 
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bentu á þörf sína til þess að fá frekari leiðbeiningar og stuðning varðandi tilfinningalegan 

bata barns síns (Williamson, Creswell, Butler, Christie og Halligan, 2016). Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu þá einnig til þess að foreldrar hefðu reynt að halda áfram þeirri 

daglegu rútínu fjölskyldunnar sem var til staðar áður en áfallið átti sér stað. Það var gert 

til að stuðla að andlegum og líkamlegum bata barnsins. Foreldrar áttu þó erfitt með að 

halda fyrri rútínu vegna geðrænna vandkvæða sinna eftir áfallið, svo sem kvíða og ótta 

um að barn þeirra yrði fyrir skaða í framtíðinni. Foreldrar hvöttu börn sín yfirleitt ekki til 

þess að tala um áfallið en sumir foreldrar fóru þá í staðinn að einblína á uppeldisaðferðir 

sem leggja áherslu á að barnið sýni ekki óæskilega hegðun í kjölfar áfallsins. Foreldrar 

tóku þá börn sín úr aðstæðum sem gætu minnt þau á áfallið með það að markmiði að 

börnin myndu gleyma atburðinum sem olli áfallinu, en í staðinn hafði það þær afleiðingar 

að þetta hindraði bata barnanna. Þá forðuðust einnig sumir foreldrar að tala um áfallið til 

þess að varna því að barnið þeirra myndi komast í uppnám. Þá töldu foreldrar að umræður 

um áfallið væru óþarfar og gætu valdið skaða þar sem það myndi koma í veg fyrir það að 

barnið þeirra myndi ná að halda áfram með líf sitt. Þeir héldu að það að tala um áfallið 

myndi valda því að minningar frá áfallinu myndu styrkjast. Þær umræður sem þó áttu sér 

stað við barnið voru litaðar af líkamlegum bata barnsins og reyndu foreldrar að tryggja að 

umræðan einskorðaðist við hann. Þá voru sumir foreldrar ekki meðvitaðir um að barnið 

þeirra upplifði vanlíðan eftir áfallið. Nokkrir foreldrar reyndu þó að styðja barnið sitt eftir 

áfallið með því að veita þeim hlýju og byggja þau upp með því að hughreysta þau og hvetja 

þau til að ræða um atburðinn og tilfinningar sínar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að næmni og tilfinningalegur stuðningur 

foreldra getur haft jákvæð áhrif á aðlögun barna þeirra eftir áfall. Þar sem stuðningur 

foreldra ríkir eftir áföll er minna um að börn fái áfallastreituröskun. Umræður foreldra við 

barn sitt um áfallið getur auðveldað og hjálpað börnunum að aðlagast með því að veita 

börnum tækifæri á að endurmeta atburðinn og leiðrétta ranghugmyndir sem það gæti 

hafa myndað sér (Williamson, o. fl., 2016). 

Fyrri rannsóknir benda til þess að stuðningur foreldra í kjölfar áfalls hjá börnum 

dregur úr líkum á því að þau þurfi að kljást við einkenni áfallastreituröskunar (La Greca, 

Silverman, Vernberg og Prinstein, 1996). Aftur á móti getur það aukið líkur á einkennum 

áfallastreituröskunar hjá börnum ef foreldri ofverndar barn sitt og veitir því stuðning með 
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því að forðast áhrif áfallsins (Bokszczanin, 2008). Foreldrar sem ofvernda börn sín eftir 

áfall gera það að öllum líkindum vegna eigin vanlíðanar og geðheilsu (Scheeringa og 

Zeanah, 2001). Hiller og félagar (2016) vekja þá athygli á að ef börn verða fyrir áfalli getur 

það valdið vanlíðan hjá foreldrum eftir áfallið þó svo að foreldrar tengist ekki áfallinu 

sjálfu. Vanlíðan foreldra eftir áfall barna þeirra getur þá leitt til þess að ekki er tekist á við 

raunverulegt vandamál. Það að foreldrar ná ekki að ræða við börnin sín getur haft 

neikvæðar afleiðingar á aðlögun barna eftir áfallið (Schwartz, Dohrenwend og Levav, 

1994). Til að sporna við afleiðingum áfalls er mikilvægt að ganga úr skugga um að 

fullorðnir verða ekki of taugaspenntir vegna áfalls barns síns (Kline og Levine, 2008). 

Kline og Levine (2008) bentu á að reynsla fullorðinna einstaklinga sem voru í klínískri 

meðferð hjá þeim, sýndi að oft var óhugnanlegasti hluti áfallsins sem þessir einstaklingar 

upplifðu í kjölfar áfalls sem barn voru viðbrögð foreldra þeirra við áfallinu. Börn lesa 

svipbrigði umönnunaraðila sinna sem mælikvarða á hversu alvarleg hættan eða einkenni 

áfallsins eru. Því er mikilvægt að umönnunaraðilar barns séu yfirvegaðir og að þeir nái að 

halda ró sinni þrátt fyrir að þeir séu sjálfir í áfalli eftir áfall barns síns. Því yngra sem barnið 

er þegar atburðurinn á sér stað, því minni möguleika hefur það til þess að vernda sig sjálft. 

Þess vegna er verndun fullorðinna mikilvægur þáttur til að koma í veg fyrir frekara áfall. 

Börn hafa þörf fyrir hlýju, vernd, rósemi og virðingu fyrir mörkum þeirra sem mikilvægt er 

að foreldrar skynji. Þar að auki geta fullorðnir veitt huggun og öryggi með því að kynna 

fyrir barninu sínu bangsa, dúkku, engil og jafnvel ímyndaða persónu sem getur virkað sem 

staðgönguvinur fyrir barnið. Fullorðnir einstaklingar sem hafa fengið slíka aðstoð sem 

börn, eftir að hafa lent í áfalli, telja að sú aðstoð sé skynsamleg og mikilvæg fyrir bataferli 

þeirra (Kline og Levine, 2008). 

8 Réttindi barna  

8.1 Barnalög Íslands 

Barnalög nr. 76/2003 kveða á um að barn eigi rétt til þess að lifa, fá að þroskast, njóta 

skjóls og aðhlynningar ásamt fleiri réttindum sem samsvara aldri þeirra. Þá kveða lögin 

einnig á um að ólöglegt sé að beita barn einhverskonar ofbeldi eða annarskonar 
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óæskilegri háttsemi eða mismunun. Velferð og líðan barns skal þá ætíð vera í fyrirrúmi 

þegar ákvörðun er tekin um málefni sem snúa að þeim. 

8.2 Barnaverndarlög Íslands 

Öll börn á Íslandi eiga rétt á að fá viðunandi vernd og umsjón samkvæmt 

Barnaverndarlögum nr. 80/2002. Samkvæmt sömu lögum skulu réttindi barna samsvara 

þroska þeirra og aldri. Umönnunaraðilum barna ber því skylda til þess að bera virðingu 

fyrir börnum og veita þeim þá umönnun sem þeim ber. Í sömu lögum kemur fram að 

umönnunaraðilar megi með engum hætti beita börn ofbeldi af einhverju tagi eða sýna 

þeim aðra óviðunandi hegðun. Þá ber umönnunaraðilum barna einnig skylda til að veita 

þeim umhyggju og sýna þeim nærgætni. Umönnunaraðila er skylt að fara eftir 

uppeldisskyldum sínum, þar sem hagsmunir barnanna eru í fyrirrúmi, ásamt því að hafa 

gát á velferð barna sinna. Markmið barnaverndarlaga er að sjá til þess að börn sem búa 

við aðstæður sem ekki er hægt að una við, eða börn sem stunda áhættuhegðun sem gæti 

stofnað þroska þeirra og velferð í hættu, fái þá aðstoð sem þau þurfa. Þessum lögum er 

ætlað að hjálpa fjölskyldum í uppeldinu og nota viðeigandi úrræði til þess að tryggja vernd 

barnanna.  

Í barnaverndarlögum er sett fram tilkynningarskylda sem á við um alla þegna Íslands. 

Þá ber öllum almenningi samkvæmt 16. gr. laganna skylda til þess að tilkynna til 

barnaverndarnefnda ef barn býr við óæskilegar aðstæður, ef ofbeldi eða annað 

óviðunandi atferli gagnvart barni á sér stað, eða ef barn stundar hegðun sem gæti raskað 

heilsu þess og þroska. Þessi lagalega skylda á sérstaklega við um starfstéttir sem starfa 

með börnum en þar má nefna félagsráðgjafa, hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga, 

tannlækna, námsráðgjafa, dagforeldra, skólastjóra, grunnskólakennara, 

leikskólakennara, ljósmæður og þroskaþjálfa. Þá er ofangreindum starfsstéttum skylt að 

tilkynna til barnaverndarnefndar ef grunur leikur á að aðstæður barns séu með 

einhverjum hætti ábótavant. 

8.3 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur árið 1989 á Allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna en var tekin í gildi á Íslandi árið 1992. Barnasáttmálinn er 

mannréttindasamningur sem hefur verið tekinn í gildi af meirihluta þjóða en 192 
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aðildarríki Sameinuðu þjóðanna hafa staðfest hann. Gildistaka samningsins merkir að 

Íslandi ber lagaleg og siðferðisleg skylda til að heiðra og uppfylla fyrirmæli samningsins. 

Þau lög og reglur sem sett eru á Íslandi og eru í gildi eiga því að samsvara 

Barnasáttmálanum. Samningurinn er viðurkenndur alþjóðlega í þágu barna sem hafa þörf 

á vernd umfram fullorðna einstaklinga. Stjórnvöldum, skólum, foreldrum og öllum þeim 

sem hafa afskipti af börnum ber skylda til þess að fara eftir samningnum.  

Í 19. gr. Barnasáttmálans kemur fram að aðildarríkjum ber skylda til þess að gera 

ráðstafanir í löggjöf, menntunar- og félagsmálum ásamt stjórnsýslu sinni til að uppfylla 

kröfur hans. Það er gert til að hindra það að barn verði fyrir einhvers konar ofbeldi, 

vanrækslu, misnotkun, meiðingum eða óæskilegri meðferð á þeim tíma sem barn er í 

umsjá foreldra sinna eða annars umönnunaraðila. Þessar ráðstafanir eiga að gæta þess 

að félagsleg þjónusta styðji við barnið og þann sem barnið er í umsjón hjá, ásamt því að 

koma með ráðstafanir í forvörnum og sinna eftirfylgni með atvikum þegar barn verður 

fyrir óæskilegri meðferð. Samkvæmt Barnasáttmálanum eiga börn rétt á að þurfa aldrei 

að verða fyrir andlegu, líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi, vanrækslu og misnotkun. Þá 

skulu stjórnvöld tryggja að öll börn sem hafa orðið fyrir óæskilegri meðferð fái þann 

stuðning sem þau hafa þörf á. Í 34. gr. Barnasáttmálans kemur fram að aðildarríki hans 

eru skyldug til þess að hlífa börnum fyrir hverskonar kynferðislegu atferli sem beitt er af 

ásettu ráði. Aðildarríkjum ber skylda til að gera allt sem þau geta til að hindra að barn sé 

neytt gegn vilja sínum til þess að vera þátttakandi í einhvers konar ólöglegu kynferðislegu 

háttalagi, að barn sé notað til vændis eða annars ólöglegs kynferðislegs atferlis og að barn 

sé notað til þess að skapa klámfengið efni. Þá kemur einnig fram í 36. gr. Barnasáttmálans 

að aðildarríki séu skuldbundin til þess að tryggja að börn verði ekki fyrir einhverskonar 

misnotkun sem gæti skaðað velferð þeirra. 

9 Mikilvægi úrræða 

Afleiðingar ofbeldis gagnvart barni veltur á ýmsum ólíkum þáttum í lífi barnsins og tegund 

og eðli ofbeldisins. Fyrst þarf að horfa til þess hverskyns ofbeldi barnið hefur verið beitt, 

hversu lengi ofbeldið stóð yfir og hversu oft barnið varð fyrir ofbeldi. Þessir þættir, ásamt 

því hversu nákominn gerandinn er, spila allir inn í hvernig og hvort barnið vinnur úr 
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áfallinu. Sá ytri rammi sem barnið býr við er einnig grundvallaratriði en þar skiptir máli að 

barnið finni fyrir stöðugleika hjá fjölskyldu sinni, bæði andlega og félagslega. Staða og 

hlutverk barnsins í fjölskyldukerfinu er einnig mikilvægur þáttur. Hversu gamalt barnið er, 

af hvaða kyni það er og hvert hlutverk þess er í fjölskyldunni hefur allt áhrif á hvernig 

afleiðingar ofbeldisins koma fram. Þegar barn verður fyrir áfalli í kjölfar ofbeldis þá geta 

afleiðingar þess áfalls fylgt barninu inn í fullorðinsár þess. Þessi börn eru líklegri til að 

lenda í ýmsum félagslegum vandræðum, eins og að flosna upp úr námi, lenda í afbrotum 

eða neyta vímuefna og reyna að fremja sjálfsvíg. Því er lykilatriði að brugðist sé rétt við 

þegar barn er beitt ofbeldi og að barninu sé veittur stuðningur og viðeigandi aðstoð í 

kjölfar ofbeldisins. Barn sem fær viðeigandi aðstoð er ólíklegra til að lenda í neikvæðum 

afleiðingum áfallsins og mun búa við betri heilsu og hafa sterkari og heilbrigðari 

sjálfsmynd (Umboðsmaður barna, e.d.). Börn og ungabörn eru sérstaklega næm fyrir 

frystingu tilfinninga sem á sér stað þegar þau verða fyrir áfalli, vegna takmarkaðrar getu 

þeirra til sjálfsvarna og eru þau börn því viðkvæmari fyrir áföllum. Geta og hæfni 

umönnunaraðila barna til að veita þeim tilfinningalega aðstoð strax í kjölfar áfalls er því 

lykilþáttur. Stuðningur umönnunaraðila getur hægt og bítandi fært barn úr bráðri streitu 

yfir í valdeflingu og hamingju. Ungabörn hafa tilhneigingu til að koma sér hjá virkum 

svörum þegar þau verða fyrir áfalli og sýna ekki tilfinningar. Seinna á æviskeiði þeirra 

getur einföld áminning sent sömu viðvörunarmerki aftur til líkama barnsins, þrátt fyrir að 

hættan sé löngu yfirstaðin. Þegar þessi atburðarrás á sér stað getur barnið orðið 

þungbúið, þögult, þunglynt, ágengt, vælugjarnt og hlédrægt. Hvort sem barn er í almennu 

jafnvægi eða niðurlútt þá er leiðsögn fullorðinna grundvallarþáttur til að létta af 

áfallasvörun barnanna og byggja upp seiglu þeirra. Enn fremur geta ungabörn almennt 

ekki hlaupið burt frá hættunni heldur leitast eftir vernd hjá fullorðnum þegar hætta 

steðjar að. Til þess að barn nái að vinna úr áfalli sínu er því mikilvægt að það hafi stuðning 

frá fullorðnum einstaklingi sem veitir því öryggi. Foreldri eða umönnunaraðili barns sem 

hefur færni til að veita tilfinningalega skyndihjálp getur því hjálpað barni að vinna úr 

áfallinu svo barnið nái að lifa sem eðlilegustu lífi. Þegar rætt er við barn um áfallið sem 

það lenti í, jafnvel þótt barnið sé í jafnvægi, er tilgangurinn ekki sá að endurvirkja 

áfallaeinkenni barnsins. Umræðan er frekar tækifæri fyrir barnið til þess að losa alla 

neikvæða orku af völdum áfallsins sem á það til að sitja eftir og er tilgangur umræðunnar 

því að ná endapunkti á hverjum tíma. Þetta hjálpar til við að draga úr uppsöfnuðu álagi 
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en jafnframt til þess að endurheimta ákjósanleg viðbrögð, jafnvægi, samhæfingu, 

jarðtengingu og sjálfskynjun hjá barninu. Þetta er bein leið til þess að byggja upp seiglu 

ásamt því að auka sjálfstraust og gleði barnsins. Þrátt fyrir að foreldrar geti oft á tíðum 

veitt barni sínu nægilega aðstoð eftir áfall geta jafnvel hæfustu foreldrar ekki leyst allt. 

Þetta á sérstaklega við um flóknari aðstæður, svo sem ofbeldi og þá sérstaklega af hendi 

fjölskyldumeðlims, en þá er þörf á faglegri aðstoð fyrir barnið. Ef kynferðislegt ofbeldi 

gagnvart barni hefur átt sér stað er mikilvægt að stöðva ofbeldið og að leitað sé hjálpar 

hjá fagaðila sem hefur reynslu af því að vinna með börnum sem hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi (Kline og Levine, 2008). 

9.1 Meðferðarúrræði 

Klínískir félagsráðgjafar eru öflug fagstétt sem er vel til þess fallin að veita aðstoð við 

úrvinnslu áfalla. Frá upphafi starfstéttarinnar hefur félagaráðgjöf undirstrikað mikilvægi 

þess að aðstoða einstaklinga í neyðartilfellum og þegar einstaklingar verða fyrir áföllum 

(Zakour, 1996). Undirstaða félagsráðgjafar er virðing fyrir gildi manneskjunnar ásamt 

stöðu einstaklinga. Trú einstaklinga til þess að fullnýta hæfileika sína er þá einnig 

undirstaða félagsráðgjafar. Félagsráðgjafar starfa með það markmiði að finna lausn á 

persónulegum og félagslegum vandkvæðum einstaklinga. Þá starfa félagsráðgjafar einnig 

með það markmið að koma í veg fyrir að félagslegt óréttlæti eigi sér stað. Félagsráðgjafar 

starfa gegn mannréttindabrotum hvar sem þau birtast. Félagsráðgjafar leggja áherslu á 

að mæta hverjum og einum þar sem hann er staddur og gæta þess vel að heildarsýn fáist 

á hvert tilvik (Embætti landlæknis, e.d).  

 

9.2 Meðferðarnálganir  

Mörg ólík meðferðarúrræði eru til við úrvinnslu áfalla barna. Höfundur velur að kynna hér 

úrræði sem hannað er af félagsráðgjafanum Elaine Miller-Karas en klínískir félagsráðgjafar 

á Íslandi hafa notað þessa nálgun. Ekki er til formleg íslensk þýðing á nafni úrræðisins en 

hér er notast við beina þýðingu höfundar á Trauma Resiliency Model (TRM) sem útleggst 

sem líkan yfir seiglu eftir áföll og Community Resiliency Model (CRM) sem er líkan yfir 

samfélagslega seiglu. Þessi aðferð er byggð á heilsteyptri og hagnýtri færni sem er í 

samræmi við það sem þekkt er um líffræði áfalla. Í áætlunum sem styrktar eru af Alþjóða-

heilbrigðisstofnuninni, Alþjóðlegu þróunar- og hjálparstofnun Aðventista (e. Adventist 
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development and Relief agency international) og geðheilsudeild San Bernardino (e. The 

department of behavioral health of San Bernardino), hafa líkönin yfir seiglu eftir áföll og 

um samfélagslega seiglu verið notuð til þess að draga úr og í sumum tilfellum útrýma 

einkennum áfalla. Það er gert til að hjálpa þolendum áfalls að ná aftur jafnvægi sínu. 

Meðferðaraðilar nota líkönin með einstaklingum sem hafa upplifað eða orðið vitni að 

atburði sem talinn var lífshættulegur eða atburði sem hefur valdið alvarlegum meiðslum. 

Líkönin bjóða upp á ólík verkfæri til að auka færni einstaklinga á öllum aldri í daglegu lífi 

til að takast á við aðstæður sem geta komið viðkomandi úr jafnvægi. Þrátt fyrir að líkanið 

yfir seiglu eftir áföll sé hannað til nota af geðheilbrigðisstarfsmönnum, miðlar líkanið yfir 

samfélagslega seiglu grunnfærni í að vinna með sjálfan sig eftir áföll. Þannig geta 

einstaklingar í samfélaginu beitt því líkani án aðkomu fagaðila þegar búið er að kenna 

þeim að nota aðferðina. Að þessu leyti geta þeir einstaklingar sem eru mikilvægastir í lífi 

barns, svo sem foreldrar og kennarar, eflt barnið í að nota kunnáttuna í mörgum 

mismunandi aðstæðum. Þegar þessu líkani er beitt á börn er grundvallaratriði að foreldrar 

eða umönnunaraðilar sitji námskeið til þess að læra að beita líkaninu á réttan hátt. Þegar 

einstaklingum er kennt að nota líkönin, bæði foreldrunum og barninu, getur foreldrið 

mótað færni sína og verið skilvirkara í að hjálpa barninu að kljást við áfallið sitt (Miller-

Karas, 2015). 

9.2.1 Líkan yfir seiglu eftir áföll 

TRM er hannað fyrir fagaðila sem kenna einstaklingum færni í að líða vel (e. wellness skills) 

í kjölfar áfalla (Grabbe og Miller-Karas, 2018). Notuð er hugræn og líkamleg nálgun þar 

sem unnið er með einkenni áfalla sem eðlileg líkamleg viðbrögð frekar en sjúklegan eða 

andlegan veikleika. Á þennan hátt getur TRM virkað bæði sem líkan fyrir endurúrvinnslu 

áfalla sem og sjálfsrækt. TRM þættirnir geta verið sjálfstæð íhlutun en geta þó einnig verið 

ofnir inn í aðrar meðferðarnálganir sem hafa reynst vel í vinnu félagsráðgjafa, 

fjölskylduráðgjafa, sálfræðinga og áfengisráðgjafa. Meðferðaraðilinn beitir TRM líkaninu 

þannig að hann hjálpar skjólstæðingi sínum að fá aðgang að innri skynjun og úrræðum 

sem geta breytt langvarandi áfallaviðbrögðum (Van Der Kolk, 2014). Nálgun líkansins 

samanstendur af níu hæfni þáttum sem nota skynvitund til þess að skjólstæðingurinn nái 

að stjórna tilfinningum sínum ásamt því að ná samþættingu á líkamlegum viðbrögðum. 

Með notkun líkansins er einstaklingum kennt að skilja hvernig líkaminn bregst við áföllum 
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og hvernig hann hefur ákveðna líffræðilega færni til að stjórna tilfinningum sem áföll geta 

orsakað. Fyrsti þáttur nálgunarinnar er að rekja (e. tracking) tilfinninguna. Það á sér stað 

þegar einstaklingurinn lærir að lesa taugakerfið sitt svo að hann geti greint mun á 

skynjunum sínum á vondum og góðum upplifunum. Þegar einstaklingurinn hefur náð 

tökum á þessu hefur hann val um hvert í eigin líkama hann beinir athygli sinni. Annar 

þátturinn er auðlind (e. resourcing). Maðurinn býr yfir tveimur auðlindum, annars vegar 

innri auðlind og hins vegar utanaðkomandi auðlind. Utanaðkomandi auðlind er jákvæðar 

upplifanir og minningar sem geta innihaldið fólk, staði, virkni, hæfileika, tómstundir og 

dýr sem gefa einstaklingum gleði, frið eða ró. Innri auðlind eru persónueinkenni eins og 

góðvild, samkennd og skopskyn ásamt líkamlegum einkennum eins og til dæmis sterkir 

fætur og færni líkamans til að vinna úr veikindum. Þáttur þrjú er jarðtenging (e. 

grounding) þar sem skjólstæðingi er kennt að nota hluta líkamans til að tengjast beint 

með snertingu einhverjum hlut í umhverfinu og staðsetja sig hér og nú. Fjórði þátturinn 

er látbragð (e. gesturing) þar sem skjólstæðingi er gerð grein fyrir ósjálfráðum hreyfingum 

við tjáningu. Fimmti þátturinn kallast hjálp núna (e. help now) sem felst í því að róa 

taugakerfið þegar vanlíðan vegna áfalla eða langvarandi streitu, brýst fram. Hjálp núna er 

meðal annars að fá sér vatnssopa, veita umhverfinu sem einstaklingur er í athygli og nefna 

sex liti í því rými sem einstaklingurinn er í, svo eitthvað sé nefnt. Sjötti þátturinn er 

tilfærsla (e. shift and stay) sem felst í því að skjólstæðingurinn lærir að færa sig úr streitu, 

vanlíðan og yfirþyrmandi tilfinningum til auðlindar, núvitundar, róandi látbragðs, 

skynjunar sem er þægilegri eða eðlilegri og/eða að fara í þáttinn ,,hjálp núna''. Sjöundi 

þátturinn er títrun (e. titration) þar sem skjólstæðingurinn gerir sér betur grein fyrir 

afmarkaðri þáttum skynjunar tengdri áfallinu. Meðferðaraðilinn spyr í þessum þætti, út í 

líkamlega skynjun einstaklingsins þegar rætt er um áfallið. Áttundi þátturinn er pendúll 

(e. pendulation). Í þessum þætti eru títrun og pendúll notuð saman. Athyglin er sett á stað 

í líkamanum þar sem einstaklingurinn finnur neikvæða skynjun. Athyglin er tekin af þeim 

stað og færð yfir á annan stað í líkamanum þar sem einstaklingurinn upplifir jákvæða 

skynjun. Farið er á milli þessara skynjunarstaða þar til skjólstæðingurinn tekur eftir 

streitulosun þar sem jafnvægi myndast í taugakerfinu. Níundi þátturinn er um fullvissu 

skjólstæðingsins um að hafa lifað af (e. completion of survival response). Í kjölfar áfalls 

getur skjólstæðingur upplifað kveikju sem minnir á áfallið sem viðkomandi hefur orðið 
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fyrir. Það er mikilvægt að skjólstæðingur nái að skilja að viðbrögð taugakerfisins við 

kveikjunum er hannað til þess að vernda einstaklinginn (Grabbe og Miller-Karas, 2018). 

9.2.2 Líkan yfir samfélagslega seiglu 

Tilgangurinn með CRM er að þjálfa einstaklinga til bæði sjálfshjálpar og einnig til að geta 

hjálpað öðrum. Aðaláhersla líkansins er að kenna fólki um líffræðilegar (e. biology) og 

taugalífeðlisfræðilegar (e. neurophysiology) afleiðingar áfalla auk þess að kenna 

líffræðilega tengda þætti sem heilsuefla einstaklinga andlega, líkamlega og hugrænt. Þessi 

nálgun getur hjálpað til við að endurstilla taugakerfi þeirra sem hafa orðið fyrir áfalli. Í 

gegnum CRM lærir fólk að lesa skynjanir tengdar þeirra eigin vellíðan, sem TRI (e. Trauma 

Resource Institute) nefnir seiglu eða jafnvægi (e. resilient zone). Markmið CRM er að 

hjálpa til við að skapa samfélag sem veit hvernig á að takast á við áföll og veit hvaða áhrif 

áföll hafa á þann sem fyrir þeim verður. Líkanið miðlar sameiginlegum skilningi á áhrifum 

áfalla og langvarandi streitu á taugakerfið. Auk þess kennir líkanið hvernig seigla getur 

verið endurheimt og aukin. Seigla er skilgreind sem hæfileiki einstaklinga og samfélagsins 

til að bera kennsl á og nota styrkleika sína til að lifa að fullu í núinu og stjórna daglegu lífi 

sínu. Markmið CRM er einnig að auka seiglu einstaklinga, og þar með samfélagsins í heild, 

svo að einstaklingar höndli betur streitu og spennu. Með því er einnig hægt að endurstilla 

taugakerfið til að koma því aftur í jafnvægi til að takast á við daglegt líf (Miller-Karas, 

2015). 

9.2.3 Rannsókn á líkönunum   

Til að mæla árangur CRM var meðal annars framkvæmd rannsókn á meðal 

hjúkrunarfræðinga sem störfuðu á tveimur tilteknum sjúkrahúsum í Bandaríkjunum. 

Vegna mikillar streitu sem einkenndi starfsumhverfi hjúkrunarfræðinganna voru margir 

þeirra komnir með alvarleg einkenni áfallastreituröskunar. Notast var við tilviljunarúrtak 

til að senda hjúkrunarfræðingum boð um að taka þátt í rannsókninni og voru 

þátttakendur alls 196. Þátttakendum var skipt í CRM hóp og viðmiðunarhóp og í ljós kom 

að þeir hjúkrunarfræðingar sem voru í CRM hópnum upplifðu frekar vellíðan og seiglu, 

minni áfallastreitu og minna af líkamlegum verkjum heldur en viðmiðunarhópurinn. 

Þátttakendurnir sögðu frá því að þeir notuðu CRM líkanið til að auka jafnvægi sitt þegar 

þeir sinntu verkefnum þar sem streita var mikil (Grabbe, Higgins, Baird, Craven og 

Fratello, 2019). Rannsóknir hafa einnig sýnt að verkfærin sem líkönin bjóða upp á, hafa 
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reynst vel fyrir einstaklinga sem eru í hættu á að þróa með sé geðheilsuvandamál (Grabbe 

og Miller-Karas, 2018).  

10 Umræða 

Áföll geta verið af ýmsum toga og haft áhrif á líf einstaklinga með margskonar hætti. Í 

þessari ritgerð hefur verið lög áhersla á að skoða fræðileg skrif um þau áföll sem verða til 

þegar börn eru beitt ofbeldi. Til að varpa ljósi á þetta var sett fram spurningin: ,,Skiptir 

máli að börn fái viðeigandi úrræði eftir að hafa upplifað áföll í æsku eða skerðast lífsgæði 

þeirra á fullorðinsárum ef ekkert er aðhafst?‘‘ Til að svara þeirri spurningu hefur verið 

fjallað um ýmiskonar afleiðingar þeirra áfalla sem börn verða fyrir og hvaða afleiðingar 

það getur haft á fullorðinsár einstaklinga að verða fyrir ofbeldi 

Tölfræðin sýnir að umtalsverður fjöldi barna hér á landi er beittur líkamlegu, andlegu 

og kynferðislegu ofbeldi. Samkvæmt barnaverndarlögum og Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, sem Ísland er aðili að, er ekki aðeins siðferðislega rangt að brjóta á barni 

hérlendis, heldur er það hreint brot á íslenskum lögum og refsivert í íslensku samfélagi. 

Afleiðingar áfalla barna eru misalvarlegar og börn vinna sig ólíkt út úr áföllum. Því er 

mikilvægt að veita viðeigandi úrræði fyrir hvern einstakling fyrir sig og þar kemur 

heildarsýn félagsráðgjafa fram, en þeir mæta hverjum og einum þar sem hann er staddur. 

Sum börn verða fyrir ofbeldi af hendi ókunnugra og þar getur foreldri, með leiðsögn 

fagaðila, hjálpað mjög mikið. Barn sem verður fyrir ofbeldi af hálfu nákomins aðila þarf 

samkvæmt rannsóknum meiri aðstoð en aðrir og þá faglega aðstoð, byggða á 

vísindalegum forsendum.  

Rannsóknir sýna að þegar einstaklingur verður fyrir áfalli í kjölfar ofbeldis og fær ekki 

faglega aðstoð skerðir það lífsgæði talvert. Hins vegar er hægt að hjálpa einstaklingum að 

vinna sig frá jafnvel grófu ofbeldi með réttri aðferð og markvissri vinnu undir leiðsögn 

fagaðila. Þá sýna rannsóknir að stuðningur foreldra er eitt það mikilvægasta sem börn 

þurfa til að vinna sig út úr áfalli. Þegar gerandi ofbeldisins er nákominn þolanda, þá þarf 

faglega aðstoð.  

Klínískir félagsráðgjafar eru vel til þess fallnir að veita slíka aðstoð en klínískir 

félagsráðgjafar sem koma að úrvinnslu áfalla hjá börnum og fullorðnum geta beitt 
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viðurkenndum aðferðum, eins og til dæmis TRM og CRM, auk þess auk þess að kappkosta 

að fara að öllum þeim tilmælum sem Landlæknir leggur fyrir heilbrigðisstarfsmenn sem 

og siðareglum félagsráðgjafa.  
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