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Inngangur

Ísland er eitt af 33 ríkjum heims sem hafa bannað lík-
amlegar refsingar.1 Það bann endurspeglar breytingar 
hér á landi á viðhorfum til refsinga barna frá því að 
„Tilskipan um húsagann á Íslandi” var sett árið 1746.2 
Með henni var íslenskum foreldrum gert skylt að refsa 
börnum sínum „með hendi og vendi eftir ásigkomulagi 
yfirsjónarinnar.” Húsagatilskipanin markaði tímamót í 
lagasetningu um uppeldi barna á Íslandi.

Í Svíþjóð hafa viðhorf til líkamlegra refsinga breyst 
mikið á hálfri öld, en algengi þeirra hefur minnkað 
verulega síðan þær voru bannaðar með lögum árið 
1979.3, 4 Engu að síður er ofbeldi gegn börnum þar enn 
vandamál.5 Spurningakannanir sem lagðar voru fyrir 
ungt fólk þar í landi sýna að árið 1995 höfðu 30% verið 
flengdir en um 13% á tímabilinu 2000-2006. Niður-
stöður rannsókna sem byggja á frásögnum foreldra eru 
þær að nánast öllum sænskum börnum hafi verið refsað 
líkamlega árið 1960, um helmingi þeirra árið 1980 og 
14% árið 2000.6 Í Bandaríkjunum er alvarlegt líkamlegt 
ofbeldi gegn börnum á undanhaldi.7 Kannanir frá 1975, 
1985, 1995 og 2002 sýna þó að flengingar barna á leik-
skólaaldri eru þar víða viðtekin venja og algengt er að 
börn séu barin með ýmiss konar áhöldum.3, 8

Ofbeldi gegn börnum og illri meðferð á þeim hefur 
verið skipt í fjóra meginflokka: líkamlegt ofbeldi, and-
legt (eða tilfinningalegt) ofbeldi, kynferðislegt ofbeldi 
og vanrækslu.9-11 Á allra síðustu árum er farið að skil-
greina reynslu barna sem lenda í eldlínu átaka foreldra 
sem fimmtu tegund ofbeldis gagnvart þeim.11 Rann-
sóknir hafa sýnt að reynsla af ofbeldi í æsku hefur nei-
kvæð áhrif á heilsu og vellíðan einstaklinga til skemmri 
og lengri tíma.6, 11-14 Mörk ofbeldis og refsinga barna geta 
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inngangur: Líkamlegar refsingar barna og ofbeldi geta haft neikvæð áhrif 
á heilsu og vellíðan þeirra. Markmið rannsóknarinnar var að skoða reynslu 
fullorðinna Íslendinga af líkamlegu ofbeldi í æsku, meta umfang hennar, 
réttlætingu þolenda og áhrif á mat á uppeldi.
Efniviður og aðferðir: Af slembiúrtaki 1500 fullorðinna Íslendinga úr 
þjóðskrá, 18 ára og eldri, tóku 977 (65%) þátt. Þeir voru spurðir í símtali 
um mat á uppeldi sínu, og reynslu af 5 tilteknum formum líkamlegra refs-
inga og umfang þeirra, auk opinnar spurningar um önnur form.
niðurstöður: Af 968 svarendum mátu 810 (84%) að uppeldi þeirra hafi 
verið gott. Alls 465 þátttakendur (48%) sögðu frá bernskureynslu af að 
minnsta kosti einu formi líkamlegra refsinga og voru flengingar algeng-

astar (29%). Svarendur sem voru þrjátíu ára og eldri voru 1,9 sinnum 
líklegri til að hafa slíka reynslu borið saman við þá sem voru yngri (95% CI 
1,4-2,6) og karlar voru 1,6 sinnum líklegri en konur (95% CI 1,2-2,0) til að 
segja frá slíkri reynslu. Þeim sem var refsað oft töldu marktækt oftar að 
refsingin hafi aldrei verið réttlætanleg (oR=6,5; 95% CI 1,8-22,9) og voru 
líklegri til að telja uppeldi sitt hafi verið slæmt eða ásættanlegt (oR=10,2; 
95% CI 4,7-21,9) borið saman við þá sem höfðu enga slíka reynslu. 
Ályktun: Líkamlegum refsingum var marktækt minna beitt í æsku 
svarenda sem voru fæddir um og eftir 1980 en þeirra sem fæddust fyrr. 
Vaxandi umræða og skilningur á réttindum barna og breyttar hugmyndir 
um uppeldi þeirra hefur stutt við slíka þróun.

   ÁgrIp

Fyrirspurnir:
Geir Gunnlaugsson

geir@landlaeknir.is

þó verið óljós og einnig hvað telst vera ásættanleg harka 
við beitingu líkamlegra refsinga.15, 16

Í 19. grein Barnasáttmálans er aðildarríkjum uppá-
lagt að vernda börn gegn hvers konar ofbeldi, meðal 
annars með því að efla löggjöf og stjórnsýslu.17 Í 
samræmi við þá skyldu kveður V. kafli Barnalaga nr. 
76/2003, 28. gr. á um að forsjá barns feli í sér „skyldu 
foreldra til að vernda barn sitt gegn andlegu og líkam-
legu ofbeldi og annarri vanvirðandi háttsemi.“ Í kjölfar 
umdeilds dóms Hæstaréttar Íslands frá 22. janúar 2009 
(nr. 506/2008)18 sem sýknaði sambýlismann móður af 
ákæru um að hafa beitt tvo syni hennar kynferðislegu 
og líkamlegu ofbeldi, samþykkti Alþingi 16. apríl árið 
2009 breytingar á Barnaverndarlögum nr. 80/2002. Þar 
með var tekinn af allur vafi um að óheimilt er að beita 
börn slíku ofbeldi. 

Á síðustu árum hefur kynferðislegt ofbeldi gegn 
börnum hér á landi fengið vaxandi athygli en minna 
fjallað um aðrar tegundir ofbeldis.19 Þegar ofbeldi gegn 
börnum varð viðfangsefni rannsókna í byrjun sjöunda 
áratugar síðustu aldar, var athygli beint að misþyrm-
ingu á börnum (battered baby syndrome).20 Talið var að 
slíkt ofbeldi væri fátítt hér á landi, enda fá skráð til-
felli.21 Í rannsókn frá 1994 töldu 7% fjölskyldna líkam-
legar refsingar ásættanlega uppeldisaðferð.22 Rannsókn 
meðal 14-15 ára unglinga á Íslandi leiddi í ljós að um 
7% þeirra höfðu orðið vitni að líkamlegu ofbeldi full-
orðinna á heimili sínu og um 6% þeirra höfðu sjálf orðið 
fyrir slíku ofbeldi.23 Í dag er hugtakið heimilisofbeldi 
vel þekkt meðal grunnskólabarna, en um 70% 10 ára 
barna og um 94% 14 ára unglinga þekkja til þess.24 
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á rannsóknum á ofbeldi gegn börnum á grunnskólaaldri.25 Hún 
sýnir að mörg þeirra hafa reynslu af ofbeldi á heimilum sínum 
sem hefur neikvæð áhrif á heilsu þeirra og líðan.

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða reynslu fullorðinna 
íslenskra ríkisborgara af líkamlegu ofbeldi og refsingum í æsku, 
meta umfang hennar, réttlætingu þolenda og áhrif slíkrar reynslu 
á mat á uppeldi.

Efniviður og aðferðir

Tekið var 1500 manna slembiúrtak Íslendinga 18 ára og eldri 
úr þjóð skrá. Spyrlar á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla 
 Íslands hringdu í þá sem voru í úrtakinu á tímabilinu 19. október 
til 10. nóvember 2010. Alls tóku 977 þátt í könnuninni (65%) en 
hún var hluti af svokölluðum spurningavagni stofnunarinnar. Í 
slembiúrtakinu var hlutfall karla og kvenna, aldur og búseta þeirra 
sambærileg við hlutfall svarenda. Svarhlutfall í aldurshópnum 60 
ára og eldri var þó heldur lægra en í hinum aldurshópunum (61% 
borið saman við 65-67% í öðrum aldurshópum). 

Fyrst var spurt hvort svarandi teldi sig hafa fengið gott, ásættan-
legt eða slæmt uppeldi. Þá fylgdu spurningar um líkamlegar refs-
ingar, refsingar af sálrænum toga og upplifun af vanrækslu. Hér 
verður eingöngu fengist við niðurstöður er varða líkamlegar refs-
ingar. Hafa ber í huga að refsingar sem áður þóttu sjálfsagðar eru í 
dag bannaðar með lögum og teljast til ofbeldis. Því var spurt með 
þeim hætti að svarendur gæfu upp reynslu sína hvort sem þeir litu 
sjálfir á þá meðferð sem þeir urðu fyrir sem refsingu eða ofbeldi.

Svarandi var beðinn um að segja til um reynslu sína af 5 form-
um líkamlegra refsinga (flenging, kinnhestur, vera hristur, slegið 
á fingur og snúið upp á eyru) auk opinnar spurningar um aðra 
reynslu. Þá var spurt um umfang þeirra og voru valmöguleikarnir 
aldrei, einu sinni, nokkrum sinnum, oft og mjög oft fyrir hvert form 
fyrir sig. Ef um var að ræða aðra reynslu af líkamlegu ofbeldi en 
spurt var um, var viðkomandi beðinn um að lýsa þeirri refsingu 
með eigin orðum. Í framhaldinu var spurt hver hefði beitt refsing-
unum, það er faðir, móðir eða einhver annar forsjáraðili. Einnig 
var spurt um mat viðmælenda á því hvort refsingarnar hefðu verið 
réttlætanlegar, með svarmöguleikunum alltaf, oft, stundum, sjaldan 
eða aldrei. 

Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við SPSS (v17,0 fyrir Win-
dows og v19,0  fyrir Apple) og JMP v6 fyrir Macintosh. Lýsandi töl-
fræði var notuð og marktektarprófið kí-kvaðrat notað til að meta 
hvort tölfræðilega marktækur munur (p<0,05) væri á hlutföllum 
mismunandi hópa. Línuleg aðhvarfsgreining var notuð til að meta 
áhrif bakgrunnsbreyta. Líkindahlutfall (OR) var reiknað með 95% 
öryggisbili (CI).

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Ekki er um  per s   - 
ónu greinanleg gögn að ræða og vilji til að svara spurningunum 
var tekinn sem upplýst samþykki um þátttöku.

Niðurstöður

Meðalaldur þátttakenda var 46,3 ár (miðgildi 46,0; spönn 18-94). 
Sá elsti var fæddur árið 1916 en þeir yngstu árið 1992. Bakgrunni 
þátttakenda er lýst í töflu I.

Líkamlegar refsingar
Af 977 einstaklingum sem tóku þátt í könnuninni svöruðu 12 (1%) 
ekki spurningum um líkamlegar refsingar. Samtals 465 svarendur  
(48%) gáfu upp að þeir hefðu reynslu af að minnsta kosti einu 
formi líkamlegra refsinga. Enginn marktækur munur var á bak-
grunni svarenda (tafla I) sem höfðu reynslu af líkamlegum refs-
ingum og þeim sem höfðu enga slíka reynslu, nema hvað varðar 
aldur. Meðalaldur þeirra sem höfðu verið beittir líkamlegum refs-
ingum var 48,2 ár miðað við 44,4 ár hjá þeim sem sögðust ekki 
hafa slíka reynslu (p=0,0007). Um helmingur í hverjum aldurshópi 
hafði reynslu af líkamlegum refsingum, nema í yngsta aldurs-
hópnum þar sem rétt rúmur þriðjungur svaraði því játandi (tafla 
II). Þeir sem voru 30 ára og eldri voru nær tvöfalt líklegri til að hafa 
reynslu af líkamlegum refsingum borið saman við þá sem voru 
yngri (OR=1,9; 95% CI 1,4-2,6). Karlmenn voru 1,6 sinnum líklegri 
til að segja frá reynslu af líkamlegum refsingum en konur (95 % 
CI 1,2-2,0).

Tafla I. Bakgrunnur svarenda.

N n (%)

Kyn 977

Karl 471 (48)

Kona 506 (52) 

Aldur (ár) 977

18-29 214 (22)

30-39 160 (17)

40-49 172 (18)

50-59 199 (20)

60- 232 (23) 

Búseta 977

Höfuðborgarsvæði 599 (61)

Landsbyggð 378 (39)

Menntun 964

Grunnskóli 276 (29)

Framhaldsskóli 355 (37)

Háskóli 333 (34) 

Hjúskaparstaða 959

Gift/ur 506 (53)

Sambúð 189 (20)

Ógift/ur 195 (20)

Fráskilin/n 33 (3)

Ekkill/ekkja 36 (4) 

Tekjur (þúsund krónur) 792

<150 174 (22)

150-299 219 (28)

300-549 306 (38)

550- 93 (12) 

Tafla II. Hlutfall svarenda með reynslu af líkamlegum refsingum í æsku. 

Svöruðu já, %

Yngri en 30 ára (n=110) 36

30-49 ára (n=329) 49

50-69 ára (n=328) 53

70 ára og eldri (n=98) 52
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aldrei hafa verið réttlætanleg voru rúmlega 10,2 sinnum líklegri 
(95% CI 4,7-21,9) til að telja uppeldi sitt hafa verið annaðhvort 
ásættanlegt eða slæmt, borið saman við þá sem fannst refsingin 
alltaf hafa verið réttlætanleg. Sextán (14%) af 117 viðmælendum 
sem töldu refsinguna sem þeir fengu aldrei hafa verið réttlætan-
lega var refsað líkamlega oft eða mjög oft borið saman við þrjá 
(2%) af þeim 126 viðmælendum sem fannst að refsingar þeirra 
hefðu verið réttlætanlegar.

Svarendur sem töldu sig hafa fengið gott uppeldi voru 3,2 
sinnum líklegri (95% CI 2,2-4,6) til að neita að þeir hefðu reynslu 
af líkamlegum refsingum, borið saman við þá sem töldu uppeldi 
sitt hafa verið ásættanlegt eða slæmt. Ekki var marktækur munur 
ef svaranda hafði verið refsað líkamlega einu sinni, borið saman 
við þann sem hafði aldrei verið refsað. Eftir því sem reynsla af 
mismunandi formum líkamlegra refsinga var fjölbreyttari, þeim 
mun líklegra var að uppeldið væri talið ásættanlegt eða slæmt 
(p<0,0001) fremur en gott (tafla IV). Þeir sem höfðu reynslu af 
þremur eða fleiri formum líkamlegra refsinga voru 5,6 sinnum 
líklegri (95% CI 3,2-9,8) til að meta uppeldi sitt sem ásættanlegt eða 
slæmt, borið saman við þá sem höfðu enga slíka reynslu eða hafði 
verið refsað með allt að tveimur formum refsinga. Svarendur sem 
voru yngri en 30 ára voru marktækt líklegri til að telja uppeldi sitt 
gott, borið saman við þá sem voru eldri (OR=2,3; 95% CI 1,4-3,8).

 

Umræða

Hér eru birtar í fyrsta sinn tölulegar upplýsingar um algengi 
reynslu fullorðinna Íslendinga af líkamlegum refsingum og 
ofbeldi í æsku af hálfu foreldra eða forsjáraðila. Um er að ræða 
slembiúrtak úr þjóðskrá með 65% svörun. Ekki er munur á bak-
grunnsbreytum einstaklinga sem svöruðu og þeirra sem höfnuðu 
þátttöku. Svarendur könnunarinnar endurspegla því nokkuð vel 
íslensku þjóðina. Því má leiða líkur að því að niðurstöður rann-
sóknarinnar varpi ljósi á beitingu slíkra refsinga og algengi líkam-
legs ofbeldis gegn börnum á Íslandi fyrir þá aldurshópa sem hér 
eru til skoðunar. Rétt tæplega helmingur svarenda sagði að þeir 
hefðu verið beittir líkamlegri refsingu og voru eldri þátttakendur 
marktækt líklegri til að segja frá henni en þeir sem voru yngri. 

Samanburður á algengi líkamlegra refsinga á milli landa er 
flókinn vegna mismunandi aðferðafræði við öflun gagna. Al-
þjóðleg rannsókn í 32 löndum þar sem háskólanemar voru spurðir 
hvort þeir hefðu mikla reynslu af flengingum eða því að vera 
slegnir fyrir 12 ára aldur sýnir að í flestum landanna hafði meira 
en helmingur nemanna slíka reynslu.15 Algengi var lægst meðal 
hollenskra (15%) og sænskra háskólanema (17%) en var verulega 

Samtals 434 svarenda (94%) tilgreindu geranda líkamlegra 
refsinga. Faðir var gerandi hjá 155 svarendum (36%), móðir hjá 
142 (33%), bæði faðir og móðir hjá 106 (24%) og aðrir fullorðnir for-
sjáraðilar hjá 31 (7%). Feður voru marktækt líklegri til að hafa beitt 
syni sína líkamlegum refsingum en dætur (p=0,005) og mæður 
refsuðu dætrum sínum marktækt oftar en sonum (p=0,005).

Mismunandi form líkamlegra refsinga
Reynsla af flengingum í æsku var algengust en 29% svarenda 
höfðu reynslu af þeim (tafla III). Marktækt fleiri karlmenn sögðu 
frá slíkri reynslu borið saman við konur (OR=1,5; 95% CI 1,2-2,0) 
en ekki var marktækur munur á meðalaldri þeirra sem höfðu slíka 
reynslu (47,1 ár) og þeirra sem voru án hennar (45,8 ár) (p=0,28). 
Einstaklingar sem voru 30 ára og eldri voru þó marktækt líklegri 
til að hafa verið flengdir en þeir sem voru yngri (OR=1,6; 95% CI 
1,1-2,3). 

Næstalgengasta form líkamlegra refsinga var kinnhestur og 
að vera hristur (tafla III). Þeir sem voru 30 ára og eldri höfðu 
marktækt oftar reynslu af kinnhesti (OR=2,4; 95% CI 1,4-4,1) og 
að vera hristir (OR=2,1; 95% CI 1,2-3,5) en yngri svarendur. Ekki 
var marktækur munur á því hvort karlmenn eða konur í þessum 
aldurshópum sögðu frá því að hafa fengið kinnhest (p=0,51) eða 
verið hrist (p=0,09). 

Feður voru rúmlega tvisvar sinnum líklegri til að flengja börn 
sín borið saman við mæður (OR=2,1; 95% CI 1,3-3,4). Mæður refs-
uðu marktækt oftar en feður með því að gefa kinnhest (OR=2,5; 
95% CI 1,5-4,2) og slá á fingur (OR=2,1; 95% CI 1,2-3,9). Ekki var 
marktækur munur á hvort foreldri hristi börn sín oftar (p=0,13).

Alls 27 svarendur (3%) sögðu frá öðrum formum líkamlegra 
refsinga en þeim sem sérstaklega var spurt um. Dæmi um refsing-
ar voru að hafa verið ýtt, hrint, fengið spark í sig, munnur sápu-
þveginn, köld sturta, drekkingarathafnir eða að vera barinn með 
áhöldum (til dæmis herðatré, skóflu eða belti).

Réttmæti refsinga og mat á uppeldi
Af 465 viðmælendum með reynslu af líkamlegum refsingum svör-
uðu 419 (90%) spurningu um réttmæti þeirra refsinga sem þeir 
höfðu reynslu af. Rétt um þriðjungur (n=134; 32%) taldi að þær 
hefðu alltaf verið réttlætanlegar og aðeins færri (n=124; 30%) að 
sú hefði aldrei verið raunin. Ekki var marktækur kynjamunur á 
upplifun svarenda um réttmæti refsingar (OR=0,7; 95% CI 0,5-1,2).

Þeir sem töldu refsinguna aldrei hafa verið réttlætanlega voru 
rúmlega 6,5 sinnum líklegri til að hafa verið refsað líkamlega 
oft eða mjög oft (95% CI 1,8-22,9) borið saman við þá sem fannst 
refsingin alltaf hafa verið réttlætanleg. Þeir sem fannst refsingin 

Tafla III. Reynsla svarenda af mismunandi formum líkamlegra refsinga, n (%).

Form refsingar N Aldrei Einu 
sinni

Nokkrum 
sinnum

oft eða 
mjög oft

Flengd/ur 959 679 (71) 124 (13) 134 (14) 22 (2)

Kinnhestur 962 822 (85) 77 (8) 53 (6) 10 (1)

Hrist/ur 952 812 (85) 20 (2) 110 (12) 10 (1)

Slegið á fingur 949 830 (88) 18 (2) 91 (9) 10 (1)

Snúið upp á eyrun 961 935 (97) 6 (1) 14 (1) 6 (1)

Annað 960 933 (97) 4 (1) 14 (1) 9 (1)

Tafla IV. Mat svarenda á gæðum uppeldis eftir reynslu af mismunandi formum 
líkamlegra refsinga, % (n). 

Reynsla af mismunandi formum refsinga 

Engin Eitt 
form

Tvö 
form

Þrjú form 
eða fleiri

Meðaltal forma 
(95% vikmörk)

Þeir sem mátu 
uppeldi gott

58 
(458)

28 
(237)

10 
(82)

4 
(29)

0,61 
(0,56-0,67)

Þeir sem mátu 
uppeldi ásættanlegt

31 
(43)

28 
(38)

28 
(38)

13 
(20)

1,34 
(1,13-1,55)

Þeir sem mátu 
uppeldi slæmt

17 
(3)

17 
(3)

22 
(4)

44 
(7)

2,47 
(1,46-3,49)
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hærra í Bretlandi (55%) og Bandaríkjunum (60%). Í langflestum 
landanna var algengi hærra meðal drengja en stúlkna. Í rannsókn 
okkar höfðu 14% þátttakenda verið flengdir nokkrum sinnum í 
æsku og 2% þátttakenda oft eða mjög oft. Færri sögðu frá reynslu 
af öðrum tegundum líkamlegra refsinga (tafla II). Þrátt fyrir  ólíkan 
bakgrunn þátttakenda í þessum rannsóknum og mismunandi að-
ferðafræði, gefa þessar tölur til kynna að Ísland sé í hópi landa 
þar sem algengi alvarlegra líkamlegra refsinga barna er tiltölulega 
lágt.

Marktækt minna var um líkamlegar refsingar í æsku meðal 
yngri svarenda, sérstaklega þeirra sem voru fæddir um og eftir 
1980, borið saman við þá sem voru eldri. Þeir sem voru fæddir 
fyrir 1980 voru tæplega tvisvar sinnum líklegri til að hafa reynslu 
af líkamlegum refsingum, borið saman við þá sem voru fæddir 
seinna. Það er í samræmi við niðurstöðu eigindlegrar rannsóknar 
á viðhorfi einstaklinga sem fæddir voru á tímabilinu 1920-1985 til 
refsinga, en þeir töldu að líkamlegar refsingar hafi þótt sjálfsagðar 
á Íslandi þar til á áttunda áratug síðustu aldar.26

Rannsóknir sýna að reynsla af ofbeldi í æsku getur haft nei - 
kvæð áhrif á heilsu og vellíðan þolenda til lengri eða skemmri  
tíma.11, 12, 26 Nýleg rannsókn hér á landi sýndi að 14-15 ára ungling-
ar með reynslu af líkamlegum átökum innan veggja heimilisins 
höfðu marktækt meiri einkenni um þunglyndi, kvíða og reiði og 
voru með lægra sjálfsmat en jafnaldrar án slíkrar reynslu.23 Ung-
lingar sem höfðu reynslu af því að vera vitni að líkamlegu ofbeldi 
foreldra á heimilum sínum reyndust vera tæplega 46 sinnum lík-
legri til að hafa verið beinir þátttakendur í slíku ofbeldi en þeir 
sem höfðu enga slíka reynslu. Í ljósi þessa og samantektar Unicef á 
Íslandi um ofbeldi gegn börnum hér á landi25 er ekki hægt að úti-
loka að sú reynsla sem hér er til umræðu hafi haft neikvæð áhrif á 
heilsu og líðan svarenda. Það er einn veikleiki rannsóknarinnar að 
ekki var spurt um þetta atriði.

Í rannsókn okkar var ekki marktækur munur á því hvort feður 
eða mæður beittu meira líkamlegum refsingum gagnvart svar-
endum þegar þeir voru börn. Aftur á móti var marktækur munur á 
formi refsinga sem feður og mæður beittu. Feður flengdu syni sína 
marktækt oftar en mæður dætur sínar. Rannsóknir sýna ýmist að 
mæður beiti oftar líkamlegum refsingum en feður eða að ekki sé 
mikill munur á hvort foreldra sé gerandi og á það við hvort heldur 
foreldrar eða börn eru spurð.4, 27 Þá gáfu marktækt fleiri karlmenn 
en konur upp reynslu af líkamlegu ofbeldi í okkar rannsókn og er 
það í samræmi við flestar rannsóknir um þetta efni.15, 28

Þeim mun oftar sem refsingum hafði verið beitt, þeim mun 
líklegra var að svarandi teldi þær hafa verið ranglátar. Eins leiddi 
reynsla af fleiri formum líkamlegra refsinga til þess að líkur jukust 

á að svarandi teldi uppeldi sitt hafa verið ásættanlegt eða slæmt 
fremur en gott. Þetta á þó ekki við ef líkamlegri refsingu hafði 
verið beitt aðeins einu sinni og er það í samræmi við aðrar rann-
sóknir sem sýna að umfang og harka refsinga auki neikvæð áhrif 
þeirra.6, 13 Einstök líkamleg refsing er þó ekki sársaukalaus þar sem 
minningin um hana er einstaklingum ofarlega í huga og getur hún 
auk þess valdið geranda hugarangri.25

Hafa ber í huga að rannsóknin er afturskyggn og að svarendur 
voru spurðir um misjafnlega löngu liðna atburði, sem gæti skekkt 
niðurstöðuna. Sýnt hefur verið fram á að óhætt er að styðjast við 
minningar um skýrt skilgreinda atburði en þó sé líklegt að þeir 
séu vantaldir þar sem liðnir atburðir falli í gleymsku, sérstaklega 
fyrstu æviárin.28 Því gæti munur á reynslu eldri og yngri aldurs-
hópa af líkamlegum refsingum verið meiri en hér kemur fram. 
Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við niðurstöður 
rannsókna hér á landi sem byggja á sögulegri greiningu16 og 
eigind legri rannsókn26 og styður það við trúverðugleika þeirra. 

Líkamlegar refsingar þóttu eðlileg uppeldisaðferð langt fram á 
síðustu öld enda voru þær lögbundnar með Húsagatilskipaninni 
árið 1746, en hún féll sennilega ekki úr gildi fyrr en með tilkomu 
Barnaverndarlaga árið 1932.16 Með lögfestingu Barnasáttmálans 
í febrúar 2013 (lög nr. 19/2013) og breytingu árið 2009 á Barna-
verndarlögum nr. 80/2002 ætti nú að vera tryggt að íslensk börn 
hafi vernd löggjafans gegn líkamlegum refsingum.

Ætla má að aukin meðvitund og umræða um ofbeldi hafi breytt 
viðhorfum til líkamlegra refsinga hér á landi undanfarna áratugi.16 
Það sama á við um aukna áherslu á réttindi barna með tilkomu 
Barnasáttmálans og bætta löggjöf um vernd barna.17, 18 Rannsóknir 
sýna samband milli banns við líkamlegum refsingum og van-
trú á gildi þeirra, en þó er ekki ljóst hvort komi fyrst, bannið eða 
efasemdir um gildi refsinganna.29 Eins hafa rannsóknir sýnt að 
foreldrar sem telja líkamlegar refsingar óæskilega uppeldisaðferð 
beita þeim engu að síður.30 Því þarf að efla fræðslu til foreldra, til 
dæmis í mæðravernd og í ung- og smábarnavernd, um neikvæð 
áhrif líkamlegra refsinga og ofbeldis innan fjölskyldna á heilsu og 
vellíðan barna í bráð og lengd. Mikilvægt er fyrir íslenskt samfélag 
að standa vörð um réttindi barna og fjölskyldna og tryggja að öll 
börn vaxi upp við aðstæður sem veita þeim öryggi og styðja við 
vöxt þeirra og þroska.

Þakkir

Þakkir fá þátttakendur sem gáfu sér tíma til að svara spurning-
um um uppeldi sitt og reynslu af líkamlegum refsingum og Björg 
Helgadóttir sem aðstoðaði við tölfræðilega úrvinnslu. 
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  ENgLISH SUMMArY

introduction: Corporal punishment and abuse of children can have a 
negative impact on their health and well-being. The aim is to examine 
on Icelandic adults, experience of corporal punishment as children, its 
prevalence, justification as victims, and its impact on the assessment of 
their upbringing.
Materials and methods: From the national population register, out of 
1500 randomly selected adults 18 years and older, 977 (65%) partici-
pated. In a telephone interview, they appraised their upbringing, fol- 
l owed by questions regarding 5 specific forms of corporal punishment in 
addition to an open-ended question about other forms experienced.
Results: out of 968 respondents, 810 (84%) regarded their upbringing 
as good. In total, 465 (48%) reported at least one form of corporal 
punishment in childhood, with spanking being the most prevalent one 

(29%). Respondents 30 years and older were 1.9 times more likely to 
have experienced corporal punishment compared to those who were 
younger (95% CI 1.4-2.6) and males were 1.6 times more likely to report 
it compared to females (95% CI 1.2-2.0). Those who had frequently 
been punished were significantly more likely to hold of the opinion that it 
had never been justified (oR=6.5; 95% CI 1.8-22.9) and were more likely 
to judge their upbringing to have been reasonable or bad (oR=10.2; 
95% CI 4.7-21.9) compared to those who had no such experience.
Conclusion: The practice of corporal punishment of Icelandic children 
was significantly less prevalent among respondents born about 1980 
and later compared to those born earlier. Increased public debate and 
awareness of children´s rights and changed ideas about their upbringing 
has facilitated such development.

key words: child, prevalence, upbringing, parental physical abuse, Iceland
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