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Útdráttur 
 
Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed gráðu við kennaradeild Háskólans á Akureyri, tilgangur 
hennar er að dýpka skilning á kynferðislegu ofbeldi með því augnamiði að vekja 
kennarastéttina og alla sem koma að umönnun barna til umhugsunar og hvetja þau til að 
kynna sér hvað kynferðislegt ofbeldi er og hvað hægt sé að gera til að minnka eða koma í veg 
fyrir að börnin okkar séu beitt þessu ljótasta misrétti sem til er.  

Höfundi fannst þetta viðfangsefni verðugt þar sem rannsóknir benda til að afleiðingar 
kynferðislegs ofbeldis geti haft langvarandi og djúpstæð áhrif á einstaklinginn. Einnig kemur 
fram niðurstaða um rannsókn sem var gerð á umfangi kynferðislegrar misnotkunar hér á landi.  
 Einnig er minnst á Barnahús sem sinnir málefnum barna sem grunur leikur á að hafi 
sætt kynferðislegri áreitni. Fjallað verður um tildrög Barnahúss, starfsemi þess og hvaða 
þjónustu Barnshús býður uppá. 
 Fjallað verður um tvo fræðimenn sem hafa verið mjög áberandi í fræðiheiminum með 
hugtökin fjölgreindir og tilfinningagreind, en það eru Howard Gardner og Daniel Goleman. 
Fléttað verður inní þeirra hugmyndafræði hvernig hægt er að efla sjálfsímynd barnsins til að 
minnka líkurnar á því að það lendi í kynferðislegu ofbeldi.  
 Höfundur lagði fram könnun til leikskólastjóra í 50 leikskólum á landinu og setti fram 
eina spurningu: Fá kennarar fræðslu í leikskólum um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum? 
Einnig var þeim gefið tækifæri á að koma öðru á framfæri ef þess var óskað. 
 Komið verður lítillega inná skilgreininguna lífsleikni, fjallað verður um hvernig 
kennari geti verið með forvarnir og fræðslu gegn kynferðislegu ofbeldi og hvernig hægt sé að 
undirbúa kennara til að vera stakk búnir að vera með fræðslu og forvarnir í starfi sínu gegn 
kynferðislegu ofbeldi.  
 Niðurstöður úr ritgerðinni gefa til kynna að mikilvægt sé að greina einkenni 
kynferðislegs ofbeldis gegn börnum sem fyrst svo hægt sé að draga sem mest úr langvarandi 
áhrifum þess. Einnig er margt sem kennari getur gert í sínu starfi sem minnkar eða kemur í 
veg fyrir að kynferðislegt ofbeldi eigi sér stað. Vonast höfundur til að niðurstöður 
ritgerðarinnar verði til þess að allir leggist á eitt um að útrýma kynferðislegu ofbeldi á börnum 
og búa börnum á Íslandi sem best uppeldisskilyrði.  
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Abstract 
 

The purpose of this report is to expand the understanding of sexual abuse, with the intention 
of increasing the awareness of the teaching profession, as well as that of all others who are 
involved in child-care, and to motivate them to attain further information on what can be done 
to curtail or prevent our children from being subjected to the most horrid injustice there is. 
The writer found this to be a worthy topic as research indicates that the effects of sexual abuse 
can be severe and long lasting for the individual. 

Also included in the report are the conclusions of research on the extent of sexual 
abuse in Iceland. Barnahús, which attends to the matters of children suspected of being 
victims of sexual abuse, is mentioned as pertains to its creation, actions, and the services 
which it provides. 

The ideology of Howard Gardner and Daniel Goleman, who promote the concepts of 
multiple intelligence and emotional intelligence, on how to build the self-esteem of children 
to reduce the likelihood of them being victimized is discussed. 

A survey was carried out in which the directors of 50 pre-schools in the country were 
asked one question: Do pre-school teacher get instruction concerning the sexual abuse of 
children? The directors also had an opportunity to offer comments if they so wished. 

Life skills is defined to some extent. A discussion is presented on how a teacher can 
use preventive education and instruction about sexual abuse and on how it is possible to 
prepare teachers to enable them to use instruction and prevention against sexual abuse in their 
work. 

The conclusions of this report indicate that it is important to identify the characteristics 
of sexual abuse in children quickly to minimize its long-term effects and there is a lot teachers 
can do to limit or prevent the occurrence of sexual abuse. It is the writer’s hope that these 
conclusions will result in a united effort to eradicate sexual abuse of children and created for 
the children of Iceland a safe and positive environment for growth and development. 
 


