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Ágrip 
Meginmarkmið ritgerðarinnar er að skoða hver áhrif bæði sálræns og líkamslegs ofbeldis er á  

börn og ungmenni. Það verður skilgreint hverjar eru birtingarmyndir ofbeldis gegn börnum og 

ungmennum. Það er vitað að heimilisofbeldi getur haft mikil og djúpstæð áhrif á börn og 

ungmenni, hvort sem það er andlegt- eða líkamlegt og þurfa þau börn sem búa við þær 

aðstæður oft að lifa með ýmsum afleiðingum vegna þess og verður því skoðað hvort að 

ofbeldið hafi til dæmis áhrif á námsárangur barna. Vitað er að kynferðisofbeldi hefur slæm og 

langvarandi áhrif á börn og verður farið yfir það hver áhrifin eru á börn að vera þolendur 

kynferðisofbeldis, það er mjög mikilvægt að grípa fljótt inn í þegar barn segir frá til að takast á 

við áfallið, þær stofnanir sem aðstoða börn og fjölskyldur þeirra við að vinna úr áfallinu eru td. 

Kvennaathvarfið þar sem mæður geta leitað með börn sín ef þær verða fyrir ofbeldi inn á 

heimili sínu og síðan er það Barnahús þar sem ýmis starfsemi er í boði, þar eru tekin 

rannsóknarviðtöl við börn og geta börn og fjölskylldur þeirra fengið alla aðstoð þeim að 

kostnaðarlausu. 
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Abstract 
The main aim of this essay is to examine the effects on children and teenagers who experience 

domestic violence, both psychological and physical violence. The manifestations of violence 

against children and young people will be defined. It is known that domestic violence can have 

profound effect on children and teenagers, whether it is mental or physical violence, and the 

children living in these situations often have to live with various consequences of the violence 

and it will therefore be examined whether the violence has an effect on the children‘s 

academic achievement. It is known that sexual abuse has a bad and long- lasting effect on 

children and the impact on children that are victims of sexual abuse must be reviewed, it is 

important to intervene quickly when a child reports to deal with the trauma, the institutions 

that help children and their families working out the trauma are e.g. the women‘s shelter 

where mothers can take their children in the cases where they have experinced domestic 

abusedin their and then there is Barnahús where various activities are offered, where research 

interviews are conducted with children and the child and their family can get all the help for 

them free of charge. 
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Formáli 
Þessi ritgerð er 12 eininga lokaritgerð til BA prófs í lögreglu- og löggæslufræði við Háskólann á 

Akureyri vorið 2021. Ég vil þakka Maríu Rún Bjarnadóttur leiðbeinanda mínum fyrir góða 

leiðsögn, stuðning og ráðgjöf við gerð þessarar ritgerðar. Ég vil sérstaklega þakka foreldrum 

mínum, Dóru Björk Reynisdóttur og Gunnari Magnúsi Arnþórssyni fyrir ómetanlegan stuðning 

og hvatningu í gegnum námið og vil ég einnig þakka þeim fyrir yfirlestur þessarar ritgerðar og 

góðar ábendingar á meðan skrifum stóð. 
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1 Inngangur 
Flest okkar eiga góðar og hlýjar minningar úr æsku og að öllum líkindum var lífið ekki alltaf 

dans á rósum hjá sumum, en þegar fólk deilir minningum úr æsku sinni með fjölskyldu og 

vinum eru það oftar en ekki minningar um gott og gleðilegt líf, skemmtileg uppátæki eða 

frelsið sem fylgir því að vera barn. Ekki eru allir sem upplifa minningar frá æsku sinni á þennan 

hátt, sumir eiga jafnvel erfitt með að finna eina góða minningu frá æsku sinni til að deila með 

öðrum, vegna þeirra heimilisaðstæðna sem einkenndust af heimilisofbeldi gagnvart þeim eða 

öðrum fjölskyldumeðlimum. 

Skilgreiningin á ofbeldi gagnvart börnum í íslenskum lögum er „athöfn af hálfu foreldris 

eða annars aðila, sem leiðir til eða er líklegt til að leiða til skaða á þroska barns“(Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2012). 

Það kom í ljós í rannsókn sem Rannsóknir og greining stóð fyrir að það voru 16.4% barna á 

Íslandi sem höfðu verið þolendur líkamlegs og/eða kynferðislegs ofbeldis áður en þau náðu 18 

ára aldri, 6% drengja og 4% stúlkna höfðu orðið fyrir líkamlegu ofbeldi af hálfu fullorðinna á 

heimili sínu árið 2018 (Unicef, 2019). Þá er áætlað að á ári hverju verði 2000 börn vitni að 

heimilisofbeldi eða um 2,5% íslenskra barna (Örnólfur Thorlacius, 2011). 

Markmið mitt með þessari ritgerð er að skoða hver áhrifin verða á börn sem verða fyrir 

sálrænu og líkamlegu ofbeldi inni á heimilum sínum og hvort munur sé á því hvort þau verða 

fyrir ofbeldinu sjálf eða verða vitni að ofbeldi milli fjölskyldumeðlima sinna.  

Í öðrum kafla þessarar ritgerðar verður fjallað um barnaverndarlögin og hver 

skilgreiningin á ofbeldi er í þeim lögum. 

Í þriðja kafla verður farið yfir birtingarmyndir ofbeldis, hvernig ofbeldi er skilgreint, 

birtingarmyndir vanrækslu, líkamlegs-, andlegs- og kynferðislegs ofbeldis, einnig verður farið 

yfir orsakir og tíðni ofbeldis.  

Í fjórða kafla verður fjallað um áhrif heimilisofbeldis á börn, honum skipt niður í umræðu um 

andleg áhrif og raddir þolenda þar sem rannsóknir og viðtöl við þolendur heimilisofbeldis 

verða skoðaðar sem og þeirra hlið á áhrifum ofbeldis fengin fram. Rætt verður um það hvort 
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ofbeldi hafi valdið námserfiðleikum og hver áhrifin verða af því að verða fyrir kynferðislegu 

ofbeldi. 

Í fimmta kafla er tilkynningarskylda barnaverndarlaga skoðuð og hvað hún felur í sér, einnig 

verður farið yfir hvaða úrræði eru í boði fyrir börn og aðstandendur þeirra sem hafa orðið fyrir 

ofbeldi og hvaða leiðir eru í boði til að geta tekist á við áföll. Einnig verður fjallað um hvaða 

starfsemi er í Barnahúsi og Kvennaathvarfi og hvaða þjónustu þar er að fá. 
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2 Barnaverndarlög 
Barnaverndarlögin tóku gildi 1. júní árið 2002. Markmið barnaverndarlaga er ætlað að tryggja 

börnum þann rétt að fá vernd frá því opinbera þegar foreldrar barna bregðast þeim (Jónína 

Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson , 2004). Barnaverndarstofa hefur 

umsjón með barnaverndarnefndum sem ætlað er að framfylgja barnaverndarlögum og 

tilheyra nefndirnar félagsþjónustu hvers sveitarfélags fyrir sig (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

 Í lögunum er fjallað um ýmis réttindi barna og sjónarmið sem liggja til grundvallar öllum 

málum sem varða þau. 1 gr. gildandi laga á Íslandi segir að börn hafi rétt á vernd og umönnum 

og er foreldrum skylt að setja hagsmuni barna sinna í forgang sem og bjóða þeim upp á 

aðstæður sem eru góðar og þroskavænlegar (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Hagsmunir barna 

eiga alltaf að vera í samræmi við núgildandi lög og mikilvægt er að styrkja hæfni foreldra til 

uppeldis. Ef það kemur í ljós að börn búa við óásættanlegar aðstæður eða aðbúnaður á 

einhvern hátt slæmur, þá eigi að grípa inn í á viðeigandi hátt. Mikilvægt er að hlúa að börnum 

sem sýna hegðun sem stofnar heilsu þeirra og þroska í hættu (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Í 28. gr. barnaverndarlaga segir að foreldrar beri skyldu til að vernda barn sitt fyrir hvers 

kyns ofbeldi og vanvirðandi meðferð og í 98. gr. sömu laga er tekið fram að einnig sé það talið 

refsivert athæfi ef barn upplifir andlega eða líkamlega vanrækslu sem gæti ógnað lífi þess eða 

það geti sett heilsufar þeirra í hættu og getur það varðað allt að fimm ára fangelsisvist. 

Í 99. gr. laganna er talið upp að yfirgangur, ósiðlegt eða ruddalegt athæfi sem getur sært eða 

móðgað barn sé refsivert og varðar það sektum eða tveimur árum í fangelsi (Barnaverndarlög 

nr. 80/2002). 

16. gr. segir að almenningi sé skylt að tilkynna til barnaverndarnefndar ef það leikur grunur 

um að aðstæður þar sem uppeldið á sér stað séu ekki viðunandi, barn er beitt ofbeldi eða 

annarri áreitni og ef heilsa og þroski barnsins er í hættu vegna þess að það sé vanrækt eða 

vegna eigin hegðunar (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Tilkynningarskyldan nær aðeins yfir þá 

aðila sem vinna með börnum og í 21. gr. laganna segir að barnarverndarnefnd skuli taka 

ákvörðun um mál innan við sjö dögum frá því að tilkynning berst og hvort kanna eigi málið 
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frekar (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Í barnaverndarlögum kemur fram að tilkynningarskylda 

ef almenningur og fagfólk verða vitni að eða hafi grun að barn sé beitt ofbeldi, beri að tilkynna 

það til barnaverndarnefndar (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir 

Gunnlaugsson , 2004). 
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3 Birtingarmyndir ofbeldis 

3.1 Skilgreining 
Skilgreiningin á ofbeldi gagnvart börnum í íslenskum lögum er „athöfn af hálfu foreldris eða 

annars aðila, sem leiðir til eða er líklegt til að leiða til skaða á þroska barns“ (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2012). 

Jafnframt flokkast það sem ofbeldi gagnvart börnum þegar barnið verður vitni að 

heimilisofbeldi gangvart öðrum fjölkyldumeðlimi. Í skýrslu sem Alþjóðaheilbrigðismálastofnun 

Sameinuðu þjóðanna (WHO) setti fram um ofbeldi og hver eru áhrifin á heilbrigði í skýrslunni 

er lögð er mikil áhersla á að skilgreining ofbeldis sé mjög mismunandi eftir menningarheimum. 

Skilgreiningin getur átt við verknaðinn sjálfan eða afleiðingarnar sem verða eftir verknaðinn, 

það er lögð áhersla á að ofbeldi eigi sér stað þegar barnið verður fyrir skaða eða því var hætt 

við skaða (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson , 2004).  

Ofbeldi er skipt upp í nokkra mismunandi flokka, andlegt- líkamlegt-, og kynferðislegt ofbeldi, 

vanræksla og einelti og að verða vitni að ofbeldi inn á heimili sínu er oft skilgreint sér og sett í 

sérflokk eða skilgreint með andlegu ofbeldi (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2013). Það sem flokkast sem ofbeldi gegn börnum eru hótanir, flengingar, niðrandi 

athugasemdir, niðurlægingar og öskur.  

Þegar við heyrum fyrst talað um heimilisofbeldi kemur líklegast fyrst upp í huga okkar 

að það sé líkamlegt, en það er alls ekki sú eina birtingamynd þess (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

Það er oft misræmi á því milli fagfólks, fræðimanna og almennings um hvaða atferli flokkast 

sem andlegt eða líkamlegt ofbeldi gegn börnum og er erfitt að skilgreina þessi hugtök vegna 

þess að oft er ekki ljóst hver skilin eru á milli refsinga í uppeldisskyni og heimilisofbeldis (Jónína 

Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson , 2004). 
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3.2 Vanræksla 
Vanræksla er síendurtekinn skortur á viðeigandi umönnun barns sem veldur barninu skaða, 

það sem er átt við með því er að þörfum barns er alla jafna ekki sinnt að fullu en ekki einungis 

sinnuleysi í eitt og eitt skipti (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). 

Vanræksla er eins og orðið segir að vanrækja barn með sinnuleysi eða annars konar 

vanhirðu. Það er skortur á viðunandi aðbúnaði og er það til dæmis þegar barni er ekki gefinn 

matur, skortur á daglegri umhirðu, fatnaði, eftirliti og vernd. Vanræksla getur verið bæði 

líkamleg og andleg og er hún mismikil sem getur stafað af vangetu foreldra til að ala börn sín 

upp þannig að þau nái eðlilegum þroska og/eða foreldrar eiga í nógu að snúast með sjálfan sig 

og sín vandamál, þeim finnst barnið ekki sýna nægar tilfinningar , foreldrar pirraðir og láta lítið 

um það finnast, eru ekki með nægilega góða heilsu eða þeim skortir þær aðstæður sem þarf 

til að ala upp barn (Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014). 

Vanræksla hefur alvarleg áhrif á þroska barns bæði andlegan og líkamlegan þroska, ef 

börn eru vanrækt getur það leitt til þess að barnið þróar með sér seinan málþroska og lélega 

hæfni til að mynda tengsl. Sum börn verða óörugg, óvirk og óttaslegin en önnur eru óróleg og 

ofvirk, börnin eru fljót að jafna sig líkamlega en ekki andlega og getur skaðinn fylgt þeim út allt 

lífið (Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014). 

Ef við flokkum vanrækslu ítarlega þá er sú flokkun eftirfarandi: líkamleg vanræksla, 

vanræksla umsjónar og eftirlits, sálræn og tilfinningaleg vanræksla varðandi tilfinningar og 

sálrænan hluta eða hvatningu til náms (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.).  

Við getum síðan flokkað og skoðað vanrækslu eftir vanrækslu ungbarna og vanrækslu hjá eldri 

börnum, ef við skoðum hvernig vanræksla ungbarna lýsir sér er það til dæmis þegar barn er 

látið afskiftalaust og það er látið liggja eitt, hreinlæti barnsins er ekki sinnt stundum sést 

húðbruni undan bleyju, léleg umhirða og vond lykt er af barninu. Það getur haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir barn ef fæðufjölbreytni þess er slæm eða ófullnægjandi, það sést að dregið er 

af barninu, barnið er svangt og er að horast niður, það eru dæmi um að barn hafi legið lengi 

eða jafnvel í marga daga, án þess að fá vatn né mat og ekki væri búið að skipta á því í langan 

tíma (Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014). 

Undirflokkur á líkamlegri vanrækslu er döfnunarfeill og telst vera mjög alvarlegt ástand 

á börnum, þau börn eru oftast undir eins árs aldri og eru einkennin þau að börnin þyngjast og 

lengjast ekki eins og eðlilegt er hjá öðrum börnum ásamt því að hreyfiþroski barnanna er vel 
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undir því meðaltali sem telst eðlilegt. Einungis í um 10% tilfella hefur orsökin líffræðilegar 

skýringar sem eru til dæmis hjarta -, nýrna- eða heilagalli en í öðrum tilfellum er það afleiðing 

líkamlegrar eða tilfinningalegrar vanrækslu (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.). 

Hægt er að greina vanrækslu hjá eldri börnum með því að horfa á hvernig tannhirða 

barnanna sé, slæm tannhirða er dæmi um vanrækslu hjá þeim og einnig þegar foreldrar fara 

ekki með börnin sín til læknis, börnin eru illa þvegin eða þau ekki látin þrífa sig eða skipta um 

föt og þar af leiðandi lykti þau illa. Einnig má sjá vanrækslu hjá skólabörnum þegar þau hafa 

ekki nesti í skólanum, eru ekki snyrtileg og jafnvel illa hirt dögum saman. Einnig telst það til 

vanrækslu þegar börn eru send í skólann veik eða mæta ekki í skólann og 

foreldrar/forráðamenn láta skólastjórnendur ekki vita af því (Guðrún Kristinsdóttir og Nanna 

Kristín Christiansen, 2014). Börn sem fá ekki fæðu við hæfi eða nauðsynlegt magn af fæðu 

miðað við þroska, heilsu og velferð þeirra og þar af leiðandi eru þau að biðja nágranna sína oft 

og ítrekað um mat, maturinn sem börnunum er gefinn er óhollur eða ekki nægur miðað við 

aldur, þroska og líkamlegt ástand þeirra sem gæti síðar leitt til næringaskorts eða offitu, börn 

sem eru komin á unglingsaldur borða ekki reglulega þannig að á endanum hefur það áhrif á 

heilsu og þroska þeirra (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.). Vanræksla hjá börnum er einnig þegar 

klæðnaður þeirra er ekki fullnægjandi og þegar húsnæði sem þau búa í er ekki fullnægjandi 

fyrir heilsu og velferð þeirra, foreldrar sem sinna ekki þörfum barna sinna fyrir almennri 

heilbrigðisþjónustu sem og geðheilbrigðisþjónstu eru að vanrækja hlutverk sitt sem foreldri 

sem bitnar á börnunum (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.). 

 

3.3 Líkamlegt ofbeldi 
Birtingarmyndir líkamlegs ofbeldis eru margvíslegar til dæmis þegar það eru barsmíðar af 

einhverju tagi, einnig mætti telja upp þegar börn eru hrist, hrint til eða frá, slegin (kinnhestur), 

rasskellt, slegin á einhvern máta, kýld með krepptum hnefa, hent í þau hlutum eða sparkað í 

þau. Aðrar birtingarmyndir eru til dæmis þegar börn eru brennd eða þau slegin utan í hluti til 

dæmis vegg og þau bundin niður þannig að þau komast ekki sjálf í burtu (Ingólfur V. Gíslason, 

2008; Who, 2010; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, e.d.; Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

 Áverkar hjá börnum eru ekki alltaf sýnilegir og getur þess vegna verið erfitt að meta 

orsök áverka á þeim, marblettir og ýmsar skrámur geta oft komið til við daglegar athafnir eins 
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og í leik, íþróttum eða öðrum skemmtunum og er þess vegna erfitt að greina hvort einkenni 

sem börn eru með séu „eðlilegir“ áverkar eða ummerki sem komu til vegna ofbeldis en það 

þarf að varast það að skilgreina orsök allra áverka sem börn fá sé ofbeldi (Ólöf Ásta Farestveit 

og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013; Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Einkenni sem börn sýna eftir að þau verða fyrir líkamlegu ofbeldi er flokkað eftir hvort 

að áverkar séu sjáanlegir áverkar og áverkar sem ekki eru sýnilegir en eru áverkar sem 

sérfræðingar geta greint. Sjáanlegir áverkar er til að nefna skrámur eða sár, ör eftir meiðsli, 

brunasár, roði, upphleypt sár á húð barnsins, blöðrur eftir bruna eða augnáverkar. Áverkar 

sem ekki sjást gætu verið tognun, sprunga í beini, vísbending um tilraun til kæfingar, rifin 

hljóðhimna, innri ákverkar á kviðarholi eða brjóstholsmeiðsli, einkenni sem gefur þá hugmynd 

að barnið var hrist eða jafvel slegið utan í eittthvað (e. Shaken baby syndrome) eða 

heilaskemmdir (Miller- Perrin og Perrin, 2007). 

Áverkar sem eru ekki sýnilegir á börnum sem heilbrigðisstarfsfók hefur greint eru til dæmis 

heilaskemmdir, áverkar á augum, sprungur í beinum og vísbendingar eru um að reynt hafi 

verið að kæfa barnið (Freydís J. Freysteinsdóttir, e.d.). 

 Þau börn sem búa við líkamlegt ofbeldi á heimili sínu gera sér ekki alltaf grein fyrir 

réttindum sínum og vita oft ekki að það sé ekki boðlegt að aðrir leggi hendur á þau og oft á 

tíðum kenna þau sjálfum sér um ofbeldið þ.e.a.s að það sé afleiðing eða nokkur konar refsing 

fyrir slæma hegðun þeirra. Í flestum þessara tilfella er sá sem beitir ofbeldinu nákominn 

barninu, oft foreldri eða forráðamaður þeirra. Í þessum tilfellum þykir þolandanum oft vænt 

um ofbeldisaðilann og er börnum eðlislægt að vernda gerandann sem verður til þess að þau 

segja ekki frá ofbeldinu sem þau verða fyrir (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2013). 

Börn sem eru þolendur líkamlegs ofbeldis á heimilum sínum eru í mörgum tilvikum 

með lítið sjálfsálit, þau forðast líkamlega snertingu, forðast náin samskipti við fólk og geta oft 

á tíðum verið í vandræðum með svefn (Monopolis og Sarles, 1985).  

Þau börn sem eru beitt líkamlegu ofbeldi geta verið ör í skapi og fljót að reiðast og er þess 

vegna auðvelt að koma þeim úr jafnvægi. Börnin eiga það til að vera döpur, kvíðin, spennt og 

jafnvel átt í erfiðleikum með nám (Hrefna Ólafsdóttir, 1994).  

Þegar lögreglumenn koma á vettvang þar sem barn hefur orðið fyrir einhvers konar 

ofbeldi eru verkefni þeirra oftast fólgin í því að reyna stilla til friðar milli þolanda og geranda 
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og skapa frið á heimilinu. Oft þurfa þeir að fylgja þolanda og forráðamanni og jafnvel systkinum 

í öruggt skjól ef þeir aðilar óska eftir því, eins og til dæmis í Kvennaathvarfið í þeim tilfellum 

sem gerandinn er karlmaðurinn á heimilinu eða heim til ættingja og/eða vina. Stundum þarf 

að fylgja brotaþola og forráðamanni á slysa- og bráðamóttöku og í sumum tilfellum er 

gerandinn handtekinn. Þegar það er ofbeldi milli fullorðinna einstaklinga er lögreglumönnum 

skylt að athuga hvort það séu börn á heimilinu sem voru jafnvel vitni af ofbeldinu eða orðið 

sjálf fyrir líkamlegu ofbeldi og kanna hvort þurfi að koma þeim undir læknishendur (Örnólfur 

Thorlacius, 2011). 

Eins og fram kemur hér fyrir ofan eru afleiðingar ofbeldis mjög margvíslegar og er talið að 

auðveldast sé að greina líkamlegt ofbeldi (Miller- Perrin og Perrin, 2007). 

 

3.4 Andlegt ofbeldi 
Andlegt ofbeldi er talin í dag sem ein alvarlegasta birtingarmynd ofbeldis og einnig sú 

útbreiddasta. Það var ekki fyrr en nýlega sem andlegt ofbeldi var viðurkennt formlega sem 

ofbeldi og höfðu fræðimenn margoft ekki talið andlegt ofbeldi sem eina af birtingarmyndum 

ofbeldis, andlegt ofbeldi var yfirleitt túlkað sem hliðarverkun af öðru ofbeldi (Miller-Perrin og 

Perrin, 2007). 

Staðreyndin er sú að andlegt ofbeldi gagnvart börnum er mun duldara en líkamlegt 

ofbeldi, og á það sér til dæmis stað með þeim hætti að það er stanslaust talað niður til 

þolandans, hann uppnefndur og þarf eilíft að búa við neikvæða gagnrýni, hótanir og að öskrað 

sé á hann (Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Þær eru margar og víðtækar birtingamyndir andlegs ofbeldis og er þar á meðal þegar foreldrar 

sýna neikvæð viðhorf og neikvæðar tilfinningar gagnvart börnum sínum, kröfur sem eru gerðar 

til barna eru óraunhæfar miðað við aldur þeirra og þroska, sálrænum þörfum barna er ekki 

sinnt en í stað þess eru börnin notuð í þeim eina tilgangi að sinna sálrænum þörfum foreldra 

og telst það líka sem andlegt ofbeldi þegar börn eru vitni að heimilisofbeldi inn á heimili sínu 

eða ef annars konar ofbeldi á sér stað inni á heimilinu (Who, 2010; Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2005; Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Andlegt ofbeldi getur komið fram í að brjóta barnið niður til dæmis þegar því er stöðugt 

sagt að það hafi ekki hæfileika til að geta gert ákveðna hluti, sífellt sett út á útlit, skap eða 
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hæfileika barns með niðrandi hætti, barninu er afneitað, barni refsað með langvarandi þögn 

og með niðurlægjandi ummælum í þeirra garð. Börn sem verða vitni að heimilisofbeldi gegn 

öðrum í fjölskyldunni er skilgreind sem fórnarlömb andlegs ofbeldis (Ólöf Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013).  

 

3.5 Kynferðislegt ofbeldi 
Skilgreiningin á kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum er „allar kynferðislegar athafnir sem 

beinast að barni sem ekki hefur náð 15 ára aldri“ og getur það verið ef börn eru beitt hótunum, 

nauðung, ofbeldi eða staða barnsins gagnvart geranda er misnotuð, valdi eða áhrifum sem 

hann gæti haft yfir barni, trausti eða tengslum sem hann hefur við barnið (Halla Friðriksdóttir 

og Anni G. Haugen, 2014). Kynferðislegt ofbeldi er einungis gert í þeim tilgangi að auðmýkja, 

lítillækka og ráða yfir barni og gerandinn hugsar ekki um líðan eða vilja þeirra sem verður fyrir 

ofbeldinu heldur hugsar einungis um eigin fýsnir.  

Þegar börn eru fengin í kynferðislegar athafnir sama hvaða athafnir það eru skiptir ekki 

máli hvort að barnið gaf leyfi eða ekki fyrir athöfninni því það flokkast sem kynferðisofbeldi 

gagnvart börnum af því að börnin hafa ekki þroska og aldur til þess að skilja hvað sé að eiga 

sér stað og geta börnin ekki tekið upplýsta ákvörðun um hvort þetta væri eitthvað sem þau 

myndu vilja taka þátt í eða ekki (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Með það 

í huga voru sett mörk og undir því eru allar kynferðislegar athafnir með barni undir ákveðnum 

aldri bannaðar sama hverjar aðstæður eru og hvaða afstöðu barnið hefur. Aldur barnsins hefur 

einnig áhrif og eru allar kynferðislegar athafnir bannaðar, burtséð frá því á hvaða aldri barnið 

er ef gerandinn notar vald eða misnotar sér það að vera með yfirburð gagnvart barninu (Halla 

Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 2014). 

 Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum getur bæði falist í beinni snertingu og óbeinni 

snertingu (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). Þegar við skoðum kynferðislegt 

ofbeldi þá getur það verið líkamlegt eins og t.d. þegar fullorðnir einstaklingar snerta kynfæri 

barna eða biðja börn að snerta á sér kynfærin, kynferðisofbeldi telst einnig vera þegar aðili 

sendir þolendum myndir af kynfærum sínum án þeirra vilja og/eða einstaklingar reyna að fá 

þig til að senda sér kynferðislegar myndir. Birting á slíkum myndum á samfélagsmiðlum eða 

álíka persónulegt efni af þér er flokkað sem kynferðislegt ofbeldi (Lögreglan,2020). 
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3.6 Orsakir ofbeldis 
Margir áhættuþættir eru til staðar sem geta leitt af sér ofbeldi gagnvart börnum og skiptir 

félagslegur bakgrunnur miklu máli sem og geðheilbrigði foreldra, það sem skiptir einnig máli 

eru lýðfræðilegar og samfélagslegar aðstæður. Áfengisneysla foreldra er stór þáttur í að börn 

séu beitt ofbeldi af foreldrum sínum og þeir foreldrar sem upplifðu sjálf ofbeldi í æsku voru 

líklegri til að beita sínum börnum ofbeldi (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir 

Gunnlaugsson , 2004). 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir telur að margþættar ástæður séu fyrir ofbeldi og kemur 

fram í óbirtri rannsókn hennar að mæður beiti börn sín oftar ofbeldi en feður þeirra og voru 

mörg tilfelli þar sem um einstæðar mæður var að ræða. Áfengisvandamál, þunglyndi og aðrir 

sálrænir sjúkdómar sem mæður þjást af hafa mikil áhrif á það að þær beiti börn sín ofbeldi, 

mæðurnar hafa sjálfar þurft að þola ofbeldi í æsku, þær eru oft á framfæri félagslega kerfisins 

eða hafa einhvern tímann brotið af sér. Feður sem höfðu beitt börn sín ofbeldi voru oftar en 

ekki að þjást sjálfir af sálrænum sjúkdómum og voru þeir oft sjálfir beittir ofbeldi í æsku og 

einnig hafa feðurnir verið að flytja óreglulega út og inn af heimilinu síðastliðna árið áður en 

fyrsti ofbeldisverknaðurinn var og eru þeir einnig oftast á framfæri félagslega kerfisins (Jónína 

Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson , 2004). 

Mikilvægt er að þekkja orsakir og áhættuþætti ofbeldis ef við ætlum að finna leið til að 

fyrirbyggja ofbeldi gegn börnum, ofbeldi gagnvart börnum er hægt að rekja til samfélagsins 

eða einstaklingsins, það eru mismunandi skoðanir á því hvort það sé meðvitað eða sjálfrátt 

atferli sem á sér stað (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson , 

2004).  

Í lok áttunda og í byrjun níunda áratugs síðustu aldar, þegar fyrst var byrjað að tala um 

ofbeldi, var talið að geðræn vandamál foreldra og erfið félagsleg staða þeirra væri algengasta 

orsök ofbeldis gagnvart börnum (Jónína Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir 

Gunnlaugsson , 2004). Ásgeir Karlsson geðlæknir og Helga Hannesdóttir eru sammála því að 

geðræn vandamál foreldra eða sálfræðilegar raskanir foreldra sé ein af aðalástæðum ofbeldis 

gegn börnum en starfsmenn Kvennaathvarfsins telja að ofbeldi gegn börnum sé vandamál í 
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samfélaginu sem sé leyft að eiga sér stað, þótt að það sé ekki leyfilegt samkvæmt lögum 

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

Hulda Guðmundsdóttir félagsráðgjafi telur að ofbeldi gegn börnum sé samfélagslegt ferli sem 

er valdbeiting, litið er á börn að þau séu ekki nægilega hátt sett hjá þjóðinni og talar hún um 

að börn séu almennt eign foreldra sinna og uppeldi og atlæti þeirra sé einkamál fjölskyldunnar, 

Hulda Ólafsdóttir lýsir ofbeldi þannig að það sé ekki mikið traust og segir hún að barn verði 

fyrir ofbeldi þegar aðili misbýður barninu þannig að barnið eigi erfitt með að treysta 

viðkomandi eftir ofbeldið. Gerandinn þarf ekki að vera mikið eldri en barnið og er oft aðeins 

eldri en barnið til dæmis systkini eða í næstu eða þar næstu kynslóð (Jónína Einarsdóttir, 

Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson , 2004). 

3.7 Tíðni 
Ekki eru til margar rannsóknir á Íslandi sem fjalla hafa um tíðni heimilisofbeldis og þær 

rannsóknir sem hafa verið gerðar snúast að ofbeldi gegn konum frekar en börnum og því 

vantar fleiri rannsóknir á heimilisofbeldi gagnvart börnum og er vegna þess ekki mikið vitað 

um hversu mikið umfang þess er en talið er að á Íslandi séu um 2000 börn vitni að 

heimilisofbeldi árlega eða um 2,5% íslenskra barna (Department of Health, 2005; Örnólfur 

Thorlacius, 2011). 

Það segir okkur líka mikið þegar að í 30-60% tilvikum heimilisofbeldis séu börn einnig 

beitt ofbeldi og segir það okkur að ofbeldi gagnvart konum og börnum fylgist oft að og er því 

einnig mikilvægt að skoða og greina tíðni ofbeldis sem konur verða fyrir í nánum samböndum 

til þess að skoða umfang heimilisofbeldis á Íslandi (Department of Health, 2005 ; Edleson, 

1999). 

Ef við lítum á tíðni heimilisofbeldis gagnvart börnum með fatlanir og/eða 

námserfiðleika kemur í ljós að börn og unglingar með einhvers konar hegðunarvandamál séu 

í sjö sinnum meiri hættu á að vera vanrækt, verða fyrir líkamlegu- og/eða andlegu ofbeldi og 

eru þau börn einnig 5.5 sinnum líklegri til að verða fyrir kynferðisbroti en börn án fötlunar 

(Sullivan og Knutson, 2000).  

Börn sem eiga erfiðara með nám eru tvisvar sinnum líklegri til að verða fyrir öllum fjórum 

tegundum ofbeldis og börn sem kljást við heilsutengda fötlun eru þrisvar sinnum líklegri til að 

12



 

 

vera vanrækt og verða fyrir andlegu eða líkamlegu ofbeldi og einnig eru þau tvisvar sinnum 

líklegri til að vera þolendur kynferðisofbeldis. 

Börn með einhverfu eiga í meiri hættu að vera vanrækt en börn sem ekki þjást af einhverfu. 

Tvöfalt líklegra er fyrir börn sem þurfa að notast við einhver konar hjálpartæki vegna 

líkamlegrar fötlunar að lenda í andlegu ofbeldi, vanrækslu og kynferðislegu ofbeldi en börn án 

fötlunar (Sullivan og Knutson, 2000). 

 Könnun sem var gerð af geðlækninum Ásgeiri Karlssyni um tilvist heilkenna 

barnameiðinga (Battered child syndrome) sem byggð var á skýrslum frá barnaverndarnefndar 

Reykjavíkur, sýndi að ýmislegt benti til þess að ofbeldi gegn börnum væri ekki mikið á Íslandi, 

samkvæmt rannsókninni voru alls fjórar tilkynningar um ofbeldi gegn börnum skráðar á 

árunum 1960-1969. Hrefna Ólafsdóttir er ekki sammála Ásgeiri og telur að niðurstöðurnar hafi 

ekki jákvæð áhrif á börn sem hafa þurft að búa við ofbeldi á heimilum sínum (Jónína 

Einarsdóttir, Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson , 2004). 

Árið 2018 gerði Rannsóknir og greining rannsókn sem beindist að umfangi ofbeldis 

gegn börnum á Íslandi og var hún gerð fyrir Unicef og sláandi niðurstöður komu fram í þessari 

rannsókn sem sýndi að 16,4% barna á Íslandi höfðu þurft að þola kynferðislegt og/eða 

líkamlegt ofbeldi áður en þau náðu 18 ára aldri. Það þýðir kannski ekki að ofbeldi hafi verið 

minna á árunum 1960-1969 en nú gæti skýringin kannski verið að það sé minna umburðarlyndi 

fyrir ofbeldi í dag en áður fyrr og að fólk tilkynni meira það sem það verður vitni að og margt 

sem var talið í lagi þá er ekki í lagi í dag t.d. sem uppeldisaðferð. 

 Gagnasafn Rannsóknar og greiningar sýnir að um 6% drengja höfðu verið þolendur 

líkamslegs ofbeldis frá fullorðnum einstaklingi á heimili sínu árið 2018, og voru 4% stúlkna á 

sama aldri sem höfðu þurft að þola sömu lífsreynslu, rannsókn sem var gerð árið 2012 var 

síðasta mæling sem Unicef hafði til samanburðar og sýndi hún að 2% aukning var hjá drengjum 

en hlutfallið hafði minnkað aðeins fyrir stúlkur (Unicef, 2019). 

Barnaverndarstofa stóð fyrir tilraunaverkefni sem fjallaði um þá þjónustu sem börn fá 

eftir að hafa búið við heimilisofbeldi og kemur þar fram að börnin voru flest á aldrinum 0-5 ára 

þegar ofbeldið átti sér stað, fræðsla til foreldra var aukin sem sýndi skaðsemi heimilisofbeldis, 

flest börnin áttu heima á því svæði þar sem Barnavernd Reykjavíkur tilheyrði eða um 56,4%, í 

50,7% tilfella var það faðirinn sem beitti ofbeldinu og var viðkomandi undir áhrifum áfengis 

eða vímuefna í 56,2% tilfella (Ragna Björg Guðbrandsdóttir, 2013). 
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Niðurstöðurnar sýndu það að lögregla og barnaverndarnefnd náði í 42,5% tilfella að sætta 

aðila, lögreglan fjarlægði gerandann í 36,3% tilfella. Markmið verkefnisins var að sýna öðrum 

hversu mikilvægt er að vernda börn sem hafa þurft að þola heimilisofbeldi, og hversu 

mikilvægt það sé að tala við börnin og gefa þeim tækifæri á að ræða atburðinn (Ragna Björg 

Guðbrandsdóttir, 2013).  

Yfirmaður kynferðisbrotadeildar lögreglu segir að það hafi verið mikil aukning á fjölda 

heimilisofbeldismála sem deildin hefur til rannsóknar og er útskýringin á því talin tengjast 

mikilli aukningu í lyfja- og áfengismisnotkun hjá einstaklingum (Örnólfur Thorlacius, 2011). 

 Mikilvægt er að fræða börn um heimilisofbeldi og mikilvægi þess að tilkynna ef þeim 

finnst eitthvað vera athugavert í gangi hjá öðrum börnum og ungmennum en ekki er víst hvað 

það séu mörg börn og ungmenni sem hafa þekkingu á og jafnvel heyrt hvað heimilisofbeldi er, 

gerð var rannsókn meðal barna og unglinga á Íslandi þar sem þau voru spurð að því hvort að 

þau hefðu heyrt orðið heimilisofbeldi, það voru 99% sem tóku afstöðu og sögðu 82,2% í 

heildina já að þau hefðu heyrt orðið en voru það 17,8% sem höfðu ekki heyrt orðið áður. 

Skipting svaranna hjá börnunum og unglingunum sýnir það að um 94% unglinga og 70% barna 

sem svöruðu töldu sig vita hvað orðið heimilisofbeldi þýddi (Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg 

H. Harðardóttir, 2008). Þarna kemur í ljós að yngri börnin hafa minna heyrt af orðinu 

heimilisofbeldi og geta þess vegna kannski ekki sett sig í spor annarra barna sem hafa verið 

þolendur heimilisofbeldis og vita það jafnvel ekki að það þarf að segja frá ef vinur eða vinkona 

koma til þeirra og segja frá hvað er að gerast heima fyrir, mikilvægt er að fræða börn og 

ungmenni í skólum um heimilisofbeldi og hvað felst í því til að hjálpa börnum og ungmennum 

að tala um það ef eitthvað óeðlilegt sé í gangi heima fyrir. 

 Þau börn og ungmenni sem þekktu orðið heimilisofbeldi voru spurð hvar þau hefðu 

heyrt orðið og kom þar í ljós að flestir höfðu heyrt orðið í sjónvarpinu og næst á eftir í 

skólanum, einnig var þó nokkur hluti af nemendum sem heyrði það frá mæðrum sínum. Það 

var marktækur kynjamunur á flestum svarmöguleikum í hópi unglinganna og kom í ljós að 

unglingsstúlkur höfðu oftar heyrt orðið í sjónvarpi, í skólanum og í bók eða í blaði en drengir 

og voru það þrjú algengustu svörin. Það var síðan hærra hlutfall stráka sem hafði heyrt þetta 

orð hjá vinum sínum (Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, 2008). 
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4 Áhrif ofbeldis á börn 

4.1 Andleg áhrif af heimilisofbeldi 
Áhrifin sem verða af ofbeldi og vanrækslu á börn getur náð til skaða fyrir fæðingu til ógnunar, 

ótta, lífshættu og dauða (Guðrún Kristinsdóttir, 2014). Ekki skiptir máli hvort börnin séu 

þolendur ofbeldisins eða eru beint vitni að því til að þjást og talið er að þegar börn verða vitni 

að ofbeldi inni á heimili sínu til dæmis á milli foreldra sinna er það talið vera mest eitraða form 

ofbeldis sem þau geta orðið fyrir og er börnunum oft lýst sem óafskiptum fórnalömbum. Þau 

börn sem upplifa það að verða vitni að ofbeldi inná heimili sínu eiga hættu á að fá ekki 

grunnþörfum sínum fullnægt og hefur það áhrif á líðan hjá börnunum, það fer síðan eftir 

einstaklingnum hver áhrifin verða og er það háð þáttum í fari þeirra og umhverfinu. Áfallið að 

verða vitni að heimilisofbeldi ristir dýpra en áður var haldið, á meðan heilinn er að þroskast er 

hann viðkvæmur gagnvart streitu og vitað er að börn geta þróað með sér áfallastreituröskun 

af því að verða vitni að heimilisofbeldi. Það sem spilar inn í hversu mikil áhrifin verða er 

sjálfsmynd barnanna, hvort þau hafi burði til að standa undir álagi og samband barnanna við 

aðra fullorðna en ofbeldismanninn. Í sumum tilfellum þar sem börn verða fyrir ofbeldi eða eru 

vitni að ofbeldi, þurfa þau oft að takast á við erfiðleikana sem fylgir þeirri reynslu án þess að 

verða fyrir varanlegum skaða af því á meðan önnur börn geta þróað með sér alvarleg og 

langvarandi sálræn vandamál. Flestar rannsóknir sem gerðar eru á börnum sem verða vitni að 

ofbeldi á heimilum sínum eru byggðar á svörum sem foreldrar barnanna gáfu sem byggðist á 

atferlisspurningalista og merktu foreldrar við almenn atriði sem lýstu hegðun barnanna 

(Heilsuvera, 2017; Guðrún Kristinsdóttir, 2014; Örnólfur Thorlacius, 2011; Øverlien, 2010). 

Börn sem verða fyrir heimilisofbeldi, þróa oft með sér allskonar einkenni um 

tilfinningalega og líkamlega erfiðleika og í þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar í gegnum 

tíðina hafa sýnt að það hefur mjög neikvæð áhrif á börn að verða fyrir heimilisofbeldi, helstu 

áhrifin sem forráðamenn sjá er ótti, vanmáttarkennd, þunglyndi eða depurð, skert tengsl, 

slæm áhrif barnsins á sjálfsmynd sína, samband milli ættingja og samband þeirra við foreldra 

sína, námsárangur, reiði og oft eru börnin að sýna árásagjarna hegðun, börnin eru kvíðin, aukin 

hætta á langvinnum sjúkdómum, sjálfsvígshugleiðingar og geta börn sótt í áfengi- og vímuefni, 

sum börn geta upplifað áfallastreituröskun eða svefnraskanir. Með rannsóknum hefur verið 

sýnt fram á að heimilisofbeldi milli þeirra fullorðnu er alveg jafn slæm og ill meðferð barna, 
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það eykur líkur á að börnin eigi í framtíðinni við sálfélagslegan vanda og þjáist af einhvers 

konar hegðunarvandamálum. Einkenni barna sem búa við heimilisofbeldi er flokkað eftir aldri 

og eru mismunandi einkenni eftir aldri, einkennin eru flokkuð frá smábörnum og upp í 18 ára, 

ef aldursflokkurinn 5-12 ára er skoðaður þá eru einkennin að börnin eru með yfirgang, 

almenna árásargirni, þunglyndi, kvíða, hlédrægni, PTSD einkenni, neikvæðni, skemmdarfýsn, 

lélegan námsárangur virðingarleysi við konur og trúa á staðalmyndir kynja (McGee, Carloline, 

2000; Guðrún Kristinsdóttir, 2014; Ingólfur V. Gíslason, 2008).  

Þegar börn eru vanrækt hefur það einnig gríðarleg áhrif á þau eins og ofbeldi gerir, 

börnin ná ekki að þroskast eðlilega, hvorki líkamlega né andlega, þau geta dregist aftur úr 

börnum á sama aldri á mörgum sviðum, börnin geta átt erfiðara með að leysa úr ýmsum vanda 

og verða auðveldlega reið og pirruð. Vanræksla í æsku hefur einnig þau áhrif á börn að þau 

eru líklegri til að standa sig verr í námi og mæta verr í skóla og jafnvel detta úr námi seinna 

meir, börnin skaðast bæði andlega og líkamlega (Barnaheill, e.d.). 

Rannsóknir hafa oftast snúið að börnum almennt, illri meðferð og ofbeldi gegn börnum 

en rannsóknir hafa þróast úr því að vera eingöngu rannsóknir á börnum í að vera athuganir 

meðal barna og var það árangursríkt og vakti það upp nýjar spurningar sem varð til þess að 

fleiri rannsóknir voru gerðar (Guðrún Kristinsdóttir, 2014). Það hefur sýnt sig að það sé þörf á 

að vinnubrögðum sé breytt þegar það er verið að veita börnum sem búa við ofbeldi á heimili 

sínu betri stuðning. Þá hafa þær vísindakenningar sem eiga að fjalla um börn verið gerðar úr 

gögnum sem hafa komið frá fullorðnum og er því mikilvægt að breyta því til að sýna 

sjónarhorni barnanna meira tillit. Þegar talað er við börnin sjálf kemur fram allt annar 

skilningur á ofbeldinu sem er í gangi á heimilinu en þegar stuðst er við framburð fullorðinna. 

Viðtöl sem hafa verið tekin við börn sem bjuggu á heimilum þar sem móðir þeirra var beitt 

ofbeldi kom í ljós að börnin voru ekki viljalaus fórnalömb heldur voru þau virkir þáttakendur í 

aðstæðum og þau börn sem ólust upp við heimilisofbeldi voru ekki næm fyrir ofbeldinu, það 

kom síðar í ljós að börn sem höfðu orðið vitni að heimilisofbeldi brugðust með meiri 

tilfinnininga styrk við átökum en börn sem höfðu aldrei orðið vitni af heimilisofbeldi (Örnólfur 

Thorlacius, 2011; Øverlien, 2010). 

Þegar börn búa við þessar aðstæður eru þau með stöðugar áhyggjur og eru mikið á 

varðbergi gagnvart því hvað sé í gangi á heimili sínu og hvort allt færi út í eitthvað rugl. Einnig 

kom í ljós að börnin reyndu að skilja þá skelfilegu atburði sem gerðust á heimili þeirra og sum 
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börnin höfðu mikla löngun til að tala um reynslu sína og einnig ræða það við mæður sínar eða 

aðra nákomna sér en það tókst þó misvel (Örnólfur Thorlacius, 2011). Börnin höfðu ekki 

vitneskju um hvert þau gætu leitað og þeim fannst óþægileg tilhugsun að ræða ofbeldið við 

fagfólk og var það vegna þess að þau voru hrædd við viðbrögð foreldra sinna og börnin voru 

meðvituð um það að ofbeldið sem átti sér stað á heima fyrir væri leyndarmál, þó að enginn 

hafi sagt það beint (Örnólfur Thorlacius, 2011). Mikilvægt er að aðstoða börn sem fyrst eftir 

að þau verða fyrir áfalli því að við áfallið hjá börnum getur orðið vefræn breyting í heila vegna 

þess að eftir áfall hjá börnum losnar um streituhormón, vanlíðan sem kemur fram vegna 

einkenna áfallastreituröskunar getur orðið til þess að börn eigi erfiðara með að eiga við streitu 

og er því mikil hætta að börn þrói með sér geðræn vandamál, það er hætta á að börn séu ekki 

greind rétt og eru greind með athyglisbrest með/án ofvirkni þegar þau hafa orðið fyrir ofbeldi 

og eiga frekar að vera greind með áfallastreituröskun eða aðrar kvíðaraskanir (Örnólfur 

Thorlacius, 2011). 

 Sjálfsmynd barna er oft brotin eftir að hafa þurft að þola andlegt ofbeldi og 

sjálfsmyndin endurspeglast af myndinni sem gerandinn hefur sett upp hjá barninu með 

niðurlægjandi tali (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). 

Það segir í raun betur til um hegðun barnanna ef þau túlka sjálf hvað átti sér stað á heimilinu, 

heldur en að horfa einungis á umfang og eðli ofbeldis og getur það útskýrt afhverju þessar 

aðstæður hafa ekki sömu áhrif á börn (Örnólfur Thorlacius, 2011). 

Afleiðingar vanrækslu og ofbeldis eru einstaklingsbundnar og geta afleiðingarnar verið 

bæði alvarlegar og langvinnar sem geta fylgt þolendanum langt fram á fullorðinsár, talið er að 

það sé meira skaðavaldandi að verða þolandi andlegs ofbeldis heldur en líkamlegs ofbeldis og 

er því mikilvægt að binda enda á ofbeldið strax og koma börnunum til aðstoðar, mismunandi 

er hver skaðinn er, stundum er mikill skaði á meðan hjá öðrum börnum er minni skaði af 

ofbeldinu (Heilsuvera, 2017). Mikilvægt er fyrir einstaklingana að leita aðstoðar strax og fá 

ráðgjöf frá fagaðila. Það er algengt að börn finni fyrir skömm og sektarkennd og getur það 

komið í veg fyrir að þolendur leiti sér aðstoðar eða átti sig á umfangi vandans (Heilsuvera, 

2017) 
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4.2 Raddir þolenda 
Þær Elísabet Karlsdóttir og Sólveig Sigurðardóttir komu af stað könnun í samstarfi við 

barnavernd og lögreglu sem var um nýja nálgun í heimilisofbeldismálum, þær töluðu við 

þolendur ofbeldis og var þar rætt við mæður og ungmenni sem höfðu þurft að þola 

heimilisofbeldi, einnig voru tekin viðtöl við lögreglumenn og félagsráðgjafa hjá 

barnaverndarnefndum (Elísabet Karlsdóttir og Sólveg Sigurðardóttir, 2015). Lögreglan var að 

koma inn á heimili í fyrsta skipti hjá 77% þátttakenda, hjá 8% hafði lögreglan komið oft áður 

inn á hemilið, 37% höfðu hringt sjálfir á lögregluna og 26% vissu ekki hver hefði hringt eftir 

aðstoð (Elísabet Karlsdóttir og Sólveg Sigurðardóttir, 2015). 

Niðurstöður könnunarinnar sýndu að 29% þátttakenda voru búin að ljúka háskólaprófi 

BA/BS , 8% þátttakanda voru með MA/MS eða doktorsnám, um fjórðungur hópsins hafði ekki 

menntað sig eftir að grunnskólanámi lauk (Elísabet Karlsdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2015). 

Áhugavert væri að vita hvort að áhrif ofbeldis í æsku spilaði þarna inn í, það er hvort að fólk 

sem hefur orðið fyrir ofbeldi hafi minni trú á sjálfum sér og fari þess vegna ekki í frekara nám 

eða hvort um tilviljun sé að ræða. 

Flestir þátttakendur könnunarinnar voru fráskildir einstaklingar eða um 39%.  

37% voru í hjónabandi eða sambúð, 8% þeirra voru einhleypir og 16% voru í sambúð en bjuggu 

ekki saman (Elísabet Karlsdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 2015). Forvitnilegt væri að vita hvort 

erfitt heimilislíf í æsku hafi spilað inn í hjá þeim sem voru fráskildir, tveir aðilar jafnvel byrjað 

saman þó vitað væri að annar aðilinn myndi ekki hafa jákvæð áhrif á hinn, ástæðan væri sú að 

sá sem hefði alist upp við slæmt heimilislíf hafi ekki þekkt neitt annað, en síðan getur það 

einnig verið tilviljun eða allt annað sem spilar inn í hvers vegna fólk skilur, margar ástæður 

geta valdið því.  

Viðtalsrannsókn var gerð meðal barna og mæðra sem höfðu upplifað heimilisofbeldi, 

rætt var við börn, unglinga og mæður en tilgangur rannsóknarinnar var að afla nýrrar 

þekkingar á málinu. Í rannsókninni var athugaður skilningur, reynsla, upplifun og viðbrögð 

barna við heimilisofbeldi eins og það er í daglegu lífi hjá þeim. Markmið viðtalanna var að 

heyra raddir barnanna um málefnið og auka skilning á aðstæðunum sem fjölskyldurnar bjuggu 

við (Guðrún Kristinsdóttir, Margrét Ólafsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, kafli 3). Átta 

drengir og sex stúlkur tóku þátt í þessari rannsókn, aldur barnanna við upphaf og lok ofbeldis 
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spannaði frá fyrsta til fimmtánda aldursárs, kynfeður barnanna voru í í öllum tilvikum 

ofbeldismennirnir, ofbeldið stóð styst yfir í þrjú ár og lengst í 26 ár og var ofbeldið margvíslegt. 

Viðtölin voru hálfopin og lýstu börnin atburðum og athæfi sem þau, mæður þeirra og systkini 

gengu í gegnum. Flestir telja að heimilið sé staður þar sem öryggi og andleg og likamleg næring 

á sér stað, en út frá frásögnum viðmælandanna var fjölskyldulíf þeirra ekki þannig á meðan á 

ofbeldinu stóð. Öll börnin sem rætt var við sögðu að það hafi oft verið mikil spenna og ótti hjá 

þeim vegna yfirvofandi ofbeldis. Einn drengjanna talaði um að þetta hafi valdið honum mikilli 

vanlíðan, að heyra og fylgjast með án þess að vita alveg hvað var í gangi og sagði hann: „mér 

fannst erfiðast að heyra hljóðin“ Ein stúlkan sem rætt var við sagði að hún hafi verið tilbúin að 

hringja eftir aðstoð „Já ég sá mömmu fara inn í stofu og þá sá ég hann kyrkja mömmu og þá 

hljóp ég upp /.../ og þarna og ég tók símann með mér og hringdi á lögregluna“ (Guðrún 

Kristinsdóttir, Margrét Ólafsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir, kafli 3). 

 

4.3 Námserfiðleikar 
Börn sem alast upp við heimilisofbeldi sýna oftar reiði og árásargirni en önnur börn, þau taka 

ofbeldið með sér. Það eru dæmi um að börn ráðist á kennara sína eða aðra nemendur í 

skólanum, kemur þá fyrir að þeim sé vísað úr skólanum. Sum börn sýna einbeitingaskort sem 

bitnar mikið á verkefnavinnu þeirra, þau eiga í verulegum erfiðleikum með að ná góðri 

einbeitingu vegna þess að þau eru að hugsa um hvað sé að gerast heima hjá þeim á þeirri 

stundu, hvað muni gerast næst (McGee, 2000). 

 Erfiðleikar sem börn kljást við sem búa við heimilisofbeldi er að þau eru hrædd að skilja 

mæður sínar eftir heima og finnst þess vegna erfitt að stunda námið, það var erfitt að mæta í 

skólann vegna þess að það eina sem þau hugsa um var að gerandinn væri að berja móður 

þeirra. Það voru einnig börn sem voru á báðum áttum hvort þau ættu að fara heim og huga 

að móður sinni og athuga hvort það væri allt í góðu með hana (McGee, 2000). Börnum fannst 

skólinn einnig vera afdrep, þau fengu þá frí frá ofbeldinu og mættu þau jafnvel snemma í 

skólann á morgnanna og fóru seint heim, þótt að það myndi koma þeim í vandræði er heim 

var komið (McGee, 2000). Erfitt er er fyrir börn að sinna skólanum vegna þess að þau eru oft 

vansvefta og voru úrvinda af þreytu í skólanum og sofnuðu stundum í kennslustund. Börn 

upplifa einnig að eigur þeirra eru skemmdar þar á meðal skólabækur og þessvegna erfitt að 
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sinna námi vegna þess, sum börn flytja mikið vegna ofbeldisins og þurfa þess vegna að skipta 

mikið um skóla og getur það verið verulega erfitt fyrir börn að skipta oft um skóla og byrja 

uppá nýtt í nýjum skóla (McGee, 2000). 

Þegar við horfum á samanburð úr rannsóknum þá kemur í ljós að á milli 25 og 70% barna sem 

búa við heimilisofbeldi sýni einhvers konar hegðunarvandamál, en hins vegar sýna á milli 10 

til 20% barna sem ekki búa við heimilisofbeldi hegðunarvandamál (Ingólfur V. Gíslason, 2008). 

 

4.4 Kynferðislegt ofbeldi 
Kynferðislegt ofbeldi hefur víðtækar afleiðingar fyrir einstaklinginn sem fyrir því verður, þau 

börn sem verða fyrir kynferðisofbeldi í æsku þurfa að búa við margs konar afleiðingar svo sem 

líkamlegar-, sálfræðilegar- og félagslegar afleiðingar. Viðbrögð við þess konar áfalli geta verið 

misjöfn milli einstaklinga þar getur aldur og eins aðstoð og stuðningur sem börnin fá skift miklu 

máli (Barnaheill, e.d.). 

Hjá börnunum ógnar það þeirra persónulegu mörkum og tilveru og getur komið út hjá 

börnunum sem mikill ótti og hjálparleysi. Það sem gefur börnum mest er að geta sagt 

einhverjum fullorðnum frá ofbeldinu og fengið þann stuðning sem það þarf og er það stórt 

atriði til að geta lifað slíkt ofbeldi af, það er stór hluti barna sem aldrei segir frá kynferðislegu 

ofbeldi þegar þau eru enn börn eða um 90% þeirra barna sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi 

(Barnaheill, e.d.). 

 Þau atriði hjá börnum sem sýna að þau þurfi að leita til fagaðila til að fá aðstoð þegar 

börnin eru á aldrinum 6-9 ára, eru til dæmis þegar barnið talar/hegðar sér á kynferðislegan 

hátt við ókunnugt fullorðið fólk, neyðir önnur börn til að taka þátt í kynferðislegum leik, 

hræðslu eða kvíða hjá barninu, þegar líkamleg snerting við fullorðinn veldur uppnámi, barnið 

vill fróa sér yfir myndum af beru fólki eða sýna öðrum myndirnar, barnið neyðir önnur börn að 

afklæðast, sýnir kynfæri í skólanum og eru mörg fleiri hegðunaratriði sem þarf að horfa eftir 

og tilkynna ef barnið sýnir eitthvað af þessu athæfi (Barnahús, e.d.). 

Börn sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi upplifa oftar en ekki andlegt álag sem gæti haft 

slæm áhrif á vitsmunaþroska þeirra, börn geta einnig leitt með sé ýmiss vandkvæði til dæmis 

einbeitingaskort, athyglisbrest og námsörðuleika sem gæti skapað erfiðleika við nám og einnig 

haft slæm áhrif á samskipti barnanna við vini og oft eiga þau jafnvel erfitt með að treysta 
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öðrum. Börnin gætu einnig upplifað skólann sem stað þar sem þau eru örugg og stað þar sem 

þeim líður best (Boyce og Harris, 2011; Velferðarráðneyti, e.d.). 

Í flestum tilfellum eftir kynferðisofbeldi koma fram skammtíma- og 

langtímaafleiðingar, og getur einnig í sumum tilfellum leitt til áfallastreituröskunar (PTSD). 

Þau atriði sem skoðuð voru sem virðast hafa sem mest að segja þegar skoðað er hver áhrif 

afleiðinga er kemur í ljós að helstu þættir sem hafa áhrif í þessu samhengi er aldur, tímalengd, 

tengsl, tegund, tíðni, viðbrögð umhverfis og íhlutun. 

• Aldur og tímalengd: Það veldu meiri skaða fyrir börn því yngra sem það er og í því 

lengri tíma sem ofbeldið á sér stað (Freydís Freysteinsdóttir, 2003; Glaser og Frosh, 

1993; Koss og Harvey 1991). 

• Tengsl við gerandann: Það er talið að afleiðingarnar verði alvarlegri ef barnið er 

tilfinningalega tengt eða þarf að treysta á gerandann, af því að barnið ber 

tilfinningabönd til gerandans (Freydís Freysteinsdóttir, 2003; Glaser og Frosh, 1993). 

• Tegund og tíðni ofbeldisins: Eftir því sem ofbeldið er alvarlegra og því oftar sem skiptin 

verða, getur afleiðingarnar verið erfiðari og flóknari fyrir einstaklinginn (Freydís 

Freysteinsdóttir, 2003; Glaser og Frosh, 1993). 

• Viðbrögð annarra: Það virðist sem stuðningur og skilningur frá öðru fólki spili mikið inn 

í um batahorfur barna eftir kynferðisofbeldi. Einnig hafa samfélagsleg gildi og viðhorf 

mikið að segja þegar kemur að þessu. Börn sem hafa búið við vanrækslu og 

umhyggjuleysi eru oftar máttlausari í garð kynferðisofbeldis. Börnin fá ekki eins mikla 

hjálp og geta átt erfiðara með að glíma við þessa tegund af ofbeldi, og geta átt erfiðara 

með að vinna úr afleiðingum ofbeldisins en þau börn sem fá meiri skilning og stuðning 

frá foreldrum sínum og umhverfi (Glaser og Frosh, 1993; Sæunn Kjartansdóttir, 2011). 

• Íhlutun: Það spilar inn í áhrifin hvenær, hvernig og með hvaða hætti íhlutun er gefin. 

Það sem skiptir einnig máli í þessu samhengi er hæfni og tengsl sem þolandinn hefur 

við þann sem veitir íhlutunina (Koss og Harvey, 1991). 

Skammtímaafleiðingar sem börn verða fyrir vegna kynferðisofbeldis er að börn geta sýnt 

hegðun sem lýsir sér þannig að þau verða háð öðrum og hvert álit annarra er, börnin eru 

hlédræg og gera allt sem þau geta til að láta sjá sig sem minnst. Þessi atriði geta orðið til þess 

að þolandinn verði berskjaldaðari og ofbeldismaðurinn notfærir sér þá aðstöðu og beitir 
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viðkomandi kynferðisofbeldi. Einnig hefur áhrif hversu gömul börnin eru og þar sem yngri börn 

hafa ekki nægilega náð þroskaðri rökhugsun til þess að átta sig á því hvað kom fyrir þau og 

gera sér ekki grein fyrir því að verknaðurinn sem þau urðu fyrir er kynferðisofbeldi og það sé 

eitthvað sem má ekki gera við þau (Velferðarráðneyti, e.d.). Á meðan kynferðisofbeldinu 

stendur eða nokkrum vikum eftir ofbeldið koma fram skammtímaafleiðingar og þurfa 

einkennin að koma fram ekki meira en tveimur árum eftir að brotið átti sér stað, eftir þann 

tíma kallast það langtímaafleiðingar eða áfallastreituröskun (Courtois, 1988). 

Einkennin sem lýst er hér fyrir ofan í skammtímaafleiðingum er byrjunin á þeim einkennum 

sem þolandi kynferðisobeldis þarf líklega að glíma við í langan tíma, á fullorðinsárum og jafnvel 

til æviloka. Langtímaafleiðingarnar vara í lengri tíma og eru þessvegna mjög þrálátar og 

langvinnar fyrir einstaklinga. Einstaklingar sem urðu fyrir kynferðisofbeldi í æsku eru að eiga 

við margvísleg einkenni þegar þau eru komin á fullorðinsaldur sem hægt væri að rekja til 

ofbeldisins sem þau urðu lentu í sem börn (Miller-Perrin og Perrin, 2007). 

Afleiðingar kynferðisofbeldis geta haft áhrif á líkamlega, andlega og félagslega þætti á 

mismunandi hátt þegar einstaklingar eru komnir á fullorðinsár. Mörgum árum eftir verknaðinn 

koma einkennin fram og er einstaklingurinn þá orðinn fullorðinn, og á þetta sérlega við tilfelli 

þar sem afneitun var sterk og eru til dæmi þar sem þolandinn mundi ekki mikið eða ekkert 

eftir kynferðisofbeldinu (Guðrún Jónsdóttir, 1993). 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar til að skoða hverjar langtímaafleiðingar 

kynferðisofbeldis væru voru lang flestar gerðar með afstöðu fullorðinna sem urðu fyrir 

kynferðisofbeldi þegar þau voru börn en fjölgað hefur í rannsóknum þar sem sjónarhorn barna 

sem voru þolendur kynferðisofbeldis er skoðað og voru þau spurð út í það sem þau lentu í. 

Kendall-Tackett o.fl. (1993) stóð fyrir yfirlitsrannsókn sem tók 46 rannsóknir sem höfðu allar 

það sameiginlegt að vera rannsóknir á börnum sem höfðu verið beitt kynferðislegu ofbeldi 

fyrir 18 ára aldur. Kom í ljós að þroskastig barnanna hafði mikil áhrif á hvernig þau unnu úr 

áfallinu og hverjar batahorfur væru þegar þau voru komin á fullorðinsár. Einkenni þeirra sem 

eru að eiga við langtímaafleiðingar voru skoðuð með rannsókn sem sýnir að 35% þeirra sem 

tóku þátt voru með lágt sjálfsmat, óviðeigandi kynferðishegðun var hjá 38%, 37% áttu við 

hegðunarerfiðleika og einkenni áfallastreituröskunar voru hjá 32%. Voru birtingamyndir 

afleiðinga mismunandi eftir aldri einstaklinga, algengustu einkennin voru kvíði, martraðir, 

hegðunarerfiðleikar, vanlíðan, óviðeigandi kynferðishegðun og áfallastreituröskun. 
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Einkenni sem grunnskólabörn sýndu voru afturhvarf, árásargirni, geðræn vandamál og 

hegðunarerfiðleikar, en hjá unglingum voru einkennin frekar sjálfsvígshegðun, afbrotahegðun, 

þunglyndiseinkenni, hlédrægni, afbrotahegðun, vímuefnaneyslu eða kvörtuðu yfir líkamlegum 

einkennum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að langtímaafleiðingarnar eru misjafnar eftir því hversu 

gamalt barnið var þegar brotið átti sér stað í fyrsta skipti og á hvaða aldri barnið var þegar því 

lauk. Stúlkur beindu afleiðingum frekar innra með sér en drengir út á við (Kendall-Trackett 

o.fl., 1993).
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5 Úrræði í boði 

5.1 Tilkynningaskylda 
Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 kemur fram að það sé skylda fagfólks, almennings og 

stofnana að tilkynna til barnaverndarnefndar ef það leikur grunur um það að barn eigi heima 

við einhvers konar misbresti í uppeldi eða að aðbúnaði barnsins sé ábótavant þannig að hann 

sé hættulegur barninu (Barnaverndarlög 80/2002). Í 16. gr. barnaverndarlaga kemur fram að 

allir eigi að leita til barnaverndarnefndar ef þeir hafa einhvern grun um að barn:  

a. Búi við óviðunandi uppeldisaðstæður 

b. Verði fyrir ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi eða  

c. Stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu. 

Skylt er hverjum að gera barnaverndarnefnd viðvart ef grunur leikur á að heilsu eða lífi ófædds 

barns stafi hætta með óviðunandi eða hættulegu líferni þungaðrar konu, t.d. ofneysla áfengis 

eða fíkniefnaneysla, eða ef það er ástæða til að ætla að þunguð kona sé beitt hvers konar 

ofbeldi og einnig tilkynna ef um er að ræða tilvik þar sem barnaverndarnefnd eigi að skipta sér 

af (Barnaverndarlög 80/2002). 17. gr barnaverndarlaga segir til um að þeir sem vinna við eða 

staða þeirra sé þannig að þau hafi aðkomu að málum barna eða óléttra kvenna og verði vör 

við kringumstæður sem 16. gr. sömu laga lýsir er þeim skylt að tilkynna það til 

barnaverndarnefnda. Dagmæðrum, leikskólastjórum, þroskaþjálfum, læknum, 

leikskólakennurum, prestum, skólastjórum, kennurum, tannlæknum, ljósmæðrum, 

hjúkrunarfræðingum, félagsráðgjöfum, sálfræðingum og náms- og starfsráðgjöfum ber skylda 

að hafa augun opin með uppeldinu sem barnið fær, aðbúnaði og hegðun barna með sem 

bestum hætti og láta barnaverndarnefnd vita ef grunur er um að aðstæður barns séu ekki með 

þeim hætti og er lýst í 1. mgr. 16.gr. barnaverndalaga (Barnaverndarlög 80/2002). Ef að það 

er talið að barn sé fórnarlamb kynferðisofbeldis eða því er misboðið á einhvern hátt, þá skal 

tilkynna það til barnaverndar þar sem barnið er skráð til heimilis og mikilvægt er að barnið fái 

að njóta vafans og leyfa fagfólki að meta þörf á aðgerðum (Barnahús, e.d.). 
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Ekki er auðvelt fyrir barn að segja frá því ef þau verða fyrir kynferðisofbeldi eða öðru 

ofbeldi, börn er oft lengi að telja í sig kjark, segja oft frá ofbeldinu óvart, og er mikilvægt að 

bregðast rétt við ef barnið ákveður að segja frá. Atriði sem er gott að hafa í huga í slíkum 

aðstæðum eru eftirfarandi (Barnahús, e.d.).:  

• Trúðu barninu 

• Tilkynntu málið til barnaverndar 

• Láttu barnið vita að það hafi verið rétt að segja frá 

• Fullvissaðu barnið um að ofbeldið sé ekki því að kenna 

• Hlustaðu á barnið en ekki yfirheyra það 

• Mundu að þín viðbrögð skipta máli fyrir horfur barnsins og hvernig það tekst á 

við afleiðingar ofbeldisins 

 

5.2 Barnahús 
Þegar einhver grunur er um að barn hafi orðið fyrir kynferðislegu áreitni eða kynferðislegu 

ofbeldi þá sinnir Barnahús þeim málefnum og ábyrgðin á vinnslu þeirra mála liggur hjá 

barnaverndarnefnd og getur síðan beðið um þjónustu Barnahúss (Barnaverndarstofa, e.d.). 

Með tilvísun frá barnaverndarnefnd geta börn og foreldrar þeirra fengið aðgang að allri 

þjónustu á einum stað og er það þeim að kostnaðarlausu, en ef mál sætir lögreglurannsókn 

fer skýrslutakan fram eftir ákvörðun dómara, og geta barnaverndarnefndir beðið um aðra 

þjónustu frá Barnahúsi, til dæmis ef það er grunur um annars konar ofbeldi eigi sér stað gegn 

börnum. 

Tekið er rannsóknarviðtal við börn ef ekki er óskað eftir lögreglurannsókn og er það 

þegar grunaður gerandi er ekki sakhæfur eða kynferðisleg hegðun barns er tilefni grunsemda, 

það er þá með beiðni frá barnaverndarnefnd og er starfsmaður barnaverndarnefndar 

viðstaddur viðtalið, en að öðru leyti er viðtalið alveg eins og skýrslutaka (Barnaverndarstofa, 

e.d.). Eftir könnunarviðtalið getur barnaverndarnefnd óskað eftir greiningu sem metur 

hugsanlegar afleiðingar af kynferðisofbeldinu á barnið og fjölskyldu þess. 

Ef það kemur í ljós eftir greiningu að þörf sé fyrir barnið að fá meiri stuðning er hægt að fá 

barnaverndarnefndir til að óska eftir frekari meðferð fyrir barnið og geta foreldrar einnig 

fengið ráðgjöf, það eru sérfræðingar Barnahúss sem sinna þessari meðferð og greiningu í þeirri 
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heimabyggð þar sem barnið býr ef þess er óskað (Barnaverndarstofa, e.d.). Barnahús býður 

einnig upp á góð aðstæðu til læknisskoðunar, þar er barnalæknir, kvensjúkdómalæknir og 

hjúkrunarfræðingur sem taka að sér skoðanir ef þess er þörf (Barnaverndarstofa, e.d.). 

 Fjöldi barna sem fór í rannsóknarviðtöl hjá Barnahúsi var á svipuðu róli milli áranna 

2015-2019 en flest viðtöl voru á árinu 2019, þá voru 257 rannsóknarviðtöl við börn. Árið 2017 

voru fæst viðtöl, 233 rannsóknarviðtöl. Rannsóknarviðtölunum var skipt í skýrslutökur fyrir 

dómi annars vegar og hins vegar í könnunarviðtöl fyrir barnarverndarnefndir. Það er margt 

sem flokkast undir rannsóknarviðtöl, einn flokkurinn er líkamlegt/heimilisofbeldi. Árið 2015 

fóru fram 50 viðtöl, 2016 fóru fram 56 viðtöl, 2017 fóru fram 47 viðtöl, 2018 fóru fram 43 

viðtöl og árið 2019 fóru fram 45 viðtöl. Ef við horfum á aldurinn 6-8 ára var fjöldi viðtala á 

árunum 2018 og 2019 svipaðir, 57 börn árið 2018 og 61 börn árið 2019. Þegar við horfum á 

kyn og aldur í þessum viðtölum þá eru stúlkur í miklum meirihluta eða 68,1% árið 2019 

(Barnaverndarstofa, 2020). 

Þeim málum sem flokkast sem þau alvarlegustu fylgja barnaverndarnefndir eftir. Þó 

hefur verið bent á að þetta sé ekki nægilega gott verklag til þess að tryggja að börn fái allan 

þann stuðning sem þau gætu þurft á að halda þegar mál þeirra er tilkynnt. Barnaheill telja til 

að mynda mikilvægt að búa til kerfi þar sem stofnanir sem sinna heimilisofbeldismálum og 

vinna með börnunum í þeim málum sé tryggður nauðsynlegur stuðningur og aðstoð og fylgst 

með því að málum þeirra sé fylgt eftir svo að börnin eigi ekki í hættu að týnast í kerfinu af því 

að málin þeirra séu ekki flokkuð sem alvarlegustu málin. Viðmælendur sem tóku þátt í 

rannsókn sem Barnaheill sá um „Save the children á Íslandi“ sögðu að styrkja þyrfti löggjöfina 

á Íslandi til að verja börn betur sem eru fórnalömb heimilisofbeldis, aðrir viðmælendur sömu 

rannsóknar töldu að þörf væri á að breyta allri málsmeðferðinni svo hægt væri að tryggja 

öryggi barna eftir að búið væri að fjarlægja ofbeldismanninn af heimilinu (Örnólfur Thorlacius, 

2011). 

 

5.3 Kvennaathvarfið 
Kvennaathvarfið er með tvö athvörf, eitt í Reykjavík og annað á Akureyri. Þjónustan sem 

Kvennaathvarfið bíður uppá er í viðtalsformi þar sem konur sem búa við þær aðstæður að 

verða fyrir ofbeldi inn á heimilum sínum eða hafa búið við það geta komið í Kvennaathvarfið 
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og fengið stuðning, ráðgjöf og upplýsingar (Kvennaathvarfið, e.d). Þá er einnig boðið uppá dvöl 

og geta konur og börn þeirra dvalist í athvarfinu þegar kona og barn/börn geta ekki búið heima 

fyrir vegna ofbeldis af hálfu maka eða annarra á heimilinu (Kvennaathvarfið, e.d) og einnig er 

í neyðartilfellum möguleiki á að hringja í vaktsíma þar sem er í boði að fá ráðgjöf og stuðning 

í gegnum síma og er það úrræði opið allan sólahringinn (Kvennaathvarfið, e.d). 

Þegar börn koma í Kvennaathvarfið með mæðrum sínum er reynt að auðvelda þeim 

dvölina, börnin eru ekki síður í kreppu en mæður sínar. Börnin upplifa margar tilfinningar við 

að koma í athvarfið, til dæmis varnarleysi, ótta, sjálfsásökun, einangrun, skömm og ótímabæra 

ábyrgð (Kvennaarhvarfið, 2007). Það er því mikilvægt að tala um það við barnið að það sem 

gerðist innan veggja heimilisins sé ekki á þeirra ábyrgð og leggja áherslu á það að barninu sé 

ekki kennt um það sem gerðist, eða að það sé á þeirra valdi að breyta ástandinu 

(Kvennaarhvarfið, 2007). Börn eiga að vera börn og eiga rétt á æsku og er ábyrgðin þess vegna 

alltaf hjá hinum fullorðna, er því börnunum frjálst að tjá sig og sínar tilfinningar og upplifanir 

að vild. Kvennaathvarfið starfar þannig að það er reynt að hafa aðstöðuna þannig að börnin 

hafi gagn og jafnframt gaman af veru sinni í athvarfinu (Kvennaathvarfið, 2007). 

Börnin eru á ábyrgð móður sinnar í athvarfinu og er móðirinni kynnt stefna Kvennaathvarfsins 

og að kynbundið ofbeldi sé ekkert leyndarmál. Flestar konur telja að þeim hafi tekist að halda 

börnum sínum frá ofbeldinu og er því mikilvægt fyrir þær að ræða við börnin sín um ástæðuna 

fyrir dvöl þeirra í athvarfinu. Ef það er möguleiki að fara með barnið í sitt skólaumhverfi er það 

gert til að það verði sem minnst röskun á lífi barnsins utan heimilisins og það er einnig lögð 

áhersla á að móðirin láti kennara og annað umsjónarfólk vita af þeim aðstæðum sem barnið 

býr við (Kvennaathvarfið, 2007). 

Árið 2011-2013 fór Barnaverndarstofa, barnaverndarnefndir ásamt lögreglu 

höfuðborgasvæðisins að vinna að nýrri nálgun þegar kæmi að heimilisofbeldismálum og var 

það tilraunaverkefni sem Barnaverndarstofa sá um (Ragna Björg Guðbrandsdóttir, 2013). 

Meginmarkmiðið var að styrkja nálgun sem væri barnvæn í málum heimilisofbeldis þar sem 

börn áttu við í sögu og var verklagið „Þjónusta við börn sem búa við heimilisofbeldi“ (Ragna 

Björg Guðbrandsdóttir, 2013). Árið 2008 þegar Barnaverndarstofa fór að safna saman gögnum 

um mál barna sem bjuggu við heimilisofbeldi voru ekki til neinar skráðar tilkynningar vegna 

heimilisofbeldis, markmið Barnaverndarstofu var að bæta þjónustu í slíkum málum og 

mikilvægt væri að breyta verklagi í aðkomu þessara mála. Kannanir sem gerðar voru á Íslandi 
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meðal kvenna og barna í Kvennaathvarfinu voru í samræmi við erlendar rannsóknir, íhlutun sé 

tilviljunarkennd í tilkynntum málum tengdum heimilisofbeldi og ekki væri lögð mikil áhersla á 

börn í þessum aðstæðum, þótt að að rannsóknir hafi sýnt fram á að afleiðingar af ofbeldi hafi 

langtímaáhrif á börn sama hvort ofbeldið hafi verið líkamlegt eða andlegt (Ragna Björg 

Guðbrandsdóttir, 2013). Framkvæmd verkefnisins var sett upp þannig að þegar tilkynning um 

heimilisofbeldi barst þegar börn voru viðstödd, hafði lögreglan á höfuðborgasvæðinu 

samband við barnaverndarstarfsmann sem mætti á staðinn og athugaði starfsmaður 

barnaverndar hvernig barnið hafði það og ræddi við börnin (Ragna Björg Guðbrandsdóttir, 

2013). Metið var hvort að þörf væri á áfallahjálp og voru meðferðarviðtöl boðin eins fljótt og 

auðið var og fóru þau viðtöl fram annars staðar en á heimilinu. Settar voru upp bakvaktir hjá 

félagsþjónustu þegar leið á verkefnið og tilkynningum fjölgaði svo möguleiki væri á því að 

manna útköllin og spjallaði félagsráðgjafi við börnin á meðan starfsmaður á bakvakt talaði við 

foreldra. Foreldrum var bent á úrræði sem gæti rofið mögulegan vítahring, ásamt því að 

foreldrum stóð til boða fræðsla um skaðsemi heimilisofbeldi á börn (Ragna Björg 

Guðbrandsdóttir, 2013). Á meðan verkefninu stóð voru það 296 börn sem fengu þjónustu og 

216 þeirra sem fengu aðstoð barnaverndarstarfsmanns í útkalli lögreglu á meðan á verkefninu 

stóð (Ragna Björg Guðbrandsdóttir, 2013). 
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6 Umræða og niðurstöður 
Í þessari ritgerð var fjallað um ofbeldi gegn börnum bæði líkamlegt- og andlegt ofbeldi og var 

markmið ritgerðarinnar að fara yfir hver áhrifin af ofbeldi í æsku gætu verið seinna á lífsleiðinni 

og hve mikilvægt er að grípa inní tímanlega og beita réttum aðferðum við að vinna úr 

áföllunum.  

Heimili barna á að vera öruggur staður fyrir þau og staður sem verndar þau og foreldrar 

sem veita þeim mikla ást og umhyggju. Börn eiga að geta leitað til foreldra sinna ef eitthvað 

bjátar á hjá þeim, ef þeim vantar einhvern til að tala við eða jafnvel bara að fá eitt faðmlag frá 

foreldrum sínum til að fá væntumþykju frá þeim. Börn sem búa við erfiðar heimilisaðstæður 

eins og heimilisofbeldi fá ekki þessa öryggistilfinningu sem þau þrá, börnin lifa í stanslausum 

kvíða yfir ástandi heimilisins, það er mikil hræðsla við ofbeldismanninn á heimilinu sem getur 

rokið upp í skapi hvenær sem er. Börnin forðast að tjá tilfinningar sínar eða skoðanir við 

foreldra sína vegna þess að þeim finnst þau ekki vera örugg inni á heimilinu og eru jafnvel 

hrædd um að vera orsakavaldur ofbeldis á heimilinu. 

Niðurstöður ritgerðarinnar voru þær að börn sem verða fyrir eða verða vitni að 

heimilisofbeldi geta orðið fyrir miklum áhrifum sem fylgir þeim til fullorðinsára og eru þau áhrif 

til dæmis hegðunarvandkvæði, lítil félagsleg færni og að eiga oft í erfiðleikum við lausn 

félagslegra vandamála, þau þjást oft af lágu sjálfsmati og geta einnig glímt við átraskanir, 

líkamleg óþægindi af ýmsu tagi, börn upplifa ótta, vanmáttarkennd, þunglyndi eða depurð og 

börn geta einnig sýnt árásargirni og reiði. Börn áttu í sumum tilvikum erfitt með að stunda 

nám vegna einbeitingaskorts af því að þau voru stanslaust að hugsa um hvað væri í gangi 

heima fyrir og hvort að gerandinn væri að berja móður þeirra, en hins vegar voru önnur börn 

sem fannst skólinn vera afdrep og fengu þau frí frá ofbeldinu. 

Ritgerðin varpaði síðan ljósi á tíðni heimilisofbeldis gagnvat börnum og kom þar í ljós 

að í 30-60% tilvikum heimilisofbeldis voru börn einnig beitt ofbeldi og segir það okkur að 

ofbeldi gagnvart konum og börnum fylgjast oft að. Börn með fatlanir voru ennþá líklegri til að 

verða fyrir heimilisofbeldi en önnur börn og voru þær niðurstöður að börn með 
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hegðunarvandamál eru 7 sinnum líklegri að verða vanrækt, verða fyrir líkamlegu- og/eða 

andlegu ofbeldi og eru þau börn einnig 5.5 sinnum líklegri til að verða fyrir kynferðislegu 

ofbeldi. 

Gagnasafn Rannsókna og greiningar sýndi að 6% drengja væru þolendur líkamlegs 

ofbeldis af hálfu fullorðins einstaklings á heimili sínu árið 2018, 4% stúlkna á sama aldri höfðu 

einnig lent í því sama, frá mælingu Unicef árið 2012 til samanburðar þá var það 2% aukning á 

ofbeldi gagnvart drengjum en hlutfallið hafði minnkað fyrir stúlkur.  

Ritgerðin sýndi það fram að mikilvægt er að taka á þessum málum og þarf að veita 

börnum aðstoð, þær stofnanir sem var fjallað um var Kvennaathvarfið og Barnahús. Í 

Kvennaathvarfinu er tekið á móti mæðrum og börnum þeirra sem búa við ofbeldi eða hafa 

búið við ofbeldi og veitir Kvennaathvarfið þeim ráð, stuðning og upplýsingar til að geta tekist 

á við þessar erfiðu aðstæður. Það er gert börnunum grein fyrir því að það sem gerðist heima 

var ekki á þeirra ábyrgð og reynt er að halda í rútínu barnsins til dæmis það mætir í sitt 

skólaumhverfi eins og áður. 

Í Barnahúsi er tekið á móti börnum þegar grunur leikur á að þau hafi orðið fyrir kynferðislegu 

áreiti eða kynferðislegu ofbeldi og eru þau tekin í rannsóknarviðtal og ber barnarverndarnefnd 

ábyrgð á vinnslu þeirra mála og óskar síðan eftir þjónstu Barnahúss. Í Barnahúsi geta börn og 

foreldrar þeirra fengið alla þjónustu á einum stað og er þeim að kostnaðarlausu.  
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