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Útdráttur
Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er staðreynd í okkar samfélagi. Afleiðingar
þess að verða fyrir slíku ofbeldi eru miklar og áhrif þess víðtæk. Því er mikilvægt
að leggja aukna áherslu á að finna leiðir til að koma í veg fyrir þennan
samfélagsvanda. Hér á landi hafa samtökin Blátt áfram barist ötullega gegn
kynferðislegri misnotkun barna og lagt áherslu á forvarnir í því samhengi.
Forvarnarstarf samtakanna er margþætt en það felst meðal annars í almennri
fræðslu til fullorðinna í formi námskeiðs sem nefnist Verndarar barna. Um er að
ræða námskeið þar sem fullorðnum er veitt markviss þjálfun í að fyrirbyggja,
þekkja og bregðast við kynferðislegri misnotkun.
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna árangur námskeiðsins
Verndarar barna. Megindlegri rannsóknaraðferð var beitt til að kanna hvort
þekking og viðhorf þátttakenda til kynferðislegrar misnotkunar ásamt
forvarnaraðgerðum breytist eftir að hafa setið námskeiðið. Rannsóknin var
framkvæmd sem matsrannsókn, notast var við rannsóknarsniðið samanburður
tveggja óháðra hópa, þar sem framkvæmd var mæling fyrir og eftir námskeið
(pretest-posttest evaluation). Rannsókn þessi er forrannsókn á forvarnarverkefni
gegn kynferðislegri misnotkun barna og er hún unnin í samstarfi við
Rannsóknarstofnun í Barna- og fjölskylduvernd. Niðurstöður rannsóknarinnar
sýna að þekking og viðhorf þátttakenda á ýmsu er viðkemur kynferðislegu ofbeldi
eykst og breytist í kjölfar þess að hafa hlotið þjálfun. Þátttakendur telja einnig
líklegt að þeir muni í framtíðinni grípa til fleiri forvarnaraðgerða til verndar
börnum gegn kynferðislegu ofbeldi en þeir gerðu áður. Álykta má að námskeiðið
auki árvekni þeirra sem það sækja og virkni þeirra í að ræða við börn um
kynferðislegt ofbeldi.

Lykilorð: Kynferðislegt ofbeldi, börn, forvarnir, félagsráðgjöf, Verndarar barna.
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Abstract
Child sexual abuse (CSA) is a fact in our society. The consequences of being
exposed to such violence has significant and widespread effects. It is clear that it
is important to focus more on preventing this social problem. In Iceland the
organization Straight Forward (Blátt Áfram) has fought tirelessly against CSA in
their work and has had their main focus on preventing CSA. Prevention methods
of the organization is multifarious, it includes a prevention education for adults
in the form of a course called Stewards of children (Verndarar Barna). In this
course, adults get training on how to prevent, identify and respond to CSA. The
aim of this study is to investigate the performance of the Stewards of children
curriculum. Quantitative research was used to examine whether knowledge and
attitudes to CSA as well as preventive behaviour have changed after the training.
The study was conducted as a pretest – posttest evaluation with a comparison of
two independent groups. This is a pilot study on prevention programs that are
aimed at preventing CSA and is conducted in collaboration with the Centre for
Children and Family Research (RBF). The results indicate that exposure to the
program Stewards of children is an effective way to increase the knowledge
about the prevalence and prevention of CSA. The results also indicate that
attitudes towards CSA change as a result of the program. Participants are also
more likely to take preventive measures to protect children from CSA than they
were before the training. Participants are also more likely to speak to children
about CSA.

Key words: Child sexual abuse, children, prevention, social work, Stewards of
children.
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Formáli
Verkefni þetta er unnið sem 30 ECTS lokaverkefni til meistaragráðu og
starfsréttinda í félagsráðgjöf við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands.
Það eru nokkrir aðilar sem eiga þakkir skilið fyrir þá aðstoð sem þeir hafa
veitt mér í gegnum þetta ferli sem nú er að ljúka.
Ég vil byrja á að þakka systrunum Sigríði og Svövu hjá Blátt áfram fyrir að
opna fyrir mér dyrnar og gefa mér leyfi til að vinna rannsókn á forvarnarverkefni
samtakanna og rannsaka gögn sem þau hafa safnað. Leiðbeinanda mínum Hrefnu
Ólafsdóttur vil ég þakka fyrir leiðsögn og ábendingar við vinnslu þessarar
rannsóknar sem og Elísabetu Karlsdóttur hjá RBF fyrir góðar ábendingar og
aðstoð. Halldóri Sig. Guðmundssyni og Anni G. Haugen vil ég einnig þakka fyrir
góða leiðsögn og aðstoð á lokasprettinum. Tinnu Ólafsdóttur, Maríu Fjólu
Björnsdóttur og Katrínu Magnúsdóttur þakka ég yfirlestur og ábendingar. Atli
Hafþórsson fær einnig þakkir fyrir ráðleggingar varðandi tölfræðiúrvinnslu
verkefnisins.
Mín kæra vinkona, Katrín G. Alfreðsdóttir, fær mínar allra bestu þakkir fyrir
endalausan stuðning, aðstoð, hvatningu og hlýju þessi fimm ár sem ég hef
stundað nám í félagsráðgjöf. Evu Rós Ólafsdóttur vinkonu minni úr
meistaranáminu færi ég einnig kærar þakkir fyrir hvatningu, stuðning og
tæknilega aðstoð í vetur.
Að lokum vil ég þakka gullmolunum mínum tveimur, Söru Rún og Elísu Rún,
fyrir skilning og þolinmæði meðan ég hef stundað námið. Hafa þær verið mér
hvatning og innblástur til að berjast fyrir bættum hag og verndun allra barna.
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Inngangur

Áhugi höfundar á málefnum barna og forvarnarstarfi var kveikjan að
verkefni þessu, en höfundur hefur í gegnum nám sitt í félagsráðgjöf beint
sjónum sínum að málefnum barna og barnavernd. Forvarnarstarf hefur
verið höfundi hugleikið ásamt því með hvaða móti megi bæta hag barna
með forvörnum og fyrirbyggjandi aðgerðum í samfélaginu. Telur höfundur
að verndun barna gegn kynferðislegri misnotkun sé verkefni sem allt
samfélagið beri að taka þátt í og að mikilvægt sé að auka gildi forvarna og
umræðu þeim tengdum á Íslandi.
Höfundur leitaði til Elísabetar Karlsdóttur, framkvæmdastjóra
Rannsóknarstofnunar í barna- og fjölskylduvernd, hér eftir nefnt RBF, og
óskaði eftir hugmynd að efni til að rannsaka. Fyrir tilstilli hennar var
höfundi boðið að vinna úr gögnum sem safnað hefur verið um
forvarnarverkefni samtakanna Blátt áfram sem nefnist Verndarar barna (e.
Stewards of children). Blátt áfram eru forvarnarsamtök sem berjast gegn
kynferðislegri misnotkun barna.
Kynferðisleg misnotkun gegn börnum er vandi sem félagsráðgjafar
koma að í starfi sínu með beinum og eða óbeinum hætti. Getur þar bæði
verið um að ræða fullorðið fólk sem glímir við langvinnar afleiðingar
kynferðisofbeldis í æsku, og fjölskyldur í sárum eftir að upp hefur komist
um slíkt brot gegn barni.
Hrefna Ólafsdóttir gerði veigamikla rannsókn á kynferðislegri
misnotkun á börnum árið 2002. Í þeirri rannsókn var kynferðisleg
misnotkun skilgreind á eftirfarandi hátt: ,,Með kynferðislegri misnotkun er
átt við allt kynferðislegt samneyti milli barna og fullorðinna. Athæfi sem
ávallt er óviðeigandi milli barna og fullorðinna, hvort sem um er að ræða
einstakann atburð eða langvarandi kynferðislega misnotkun.“ (Hrefna
Ólafsdóttir, 2011, bls. 244).
Samkvæmt Umboðsmanni barna er kynferðisleg misnotkun
gagnvart börnum skilgreind á þennan hátt: ,,Kynferðisleg misnotkun á
börnum er það þegar börn eru fengin til að taka þátt í kynferðislegu athæfi
1

eða leik, með einhverjum sem hefur meiri völd eða er hærra settur en
þau.“ (Umboðsmaður barna, e.d.-a).
Í verkefni þessu mun höfundur notast við nokkur hugtök sem eiga við um
kynferðislega misnotkun gegn börnum. Um er að ræða hugtökin
kynferðislegt ofbeldi gegn börnum, kynferðisleg misnotkun á börnum,
kynferðisleg misbeiting barna og kynferðisofbeldi gegn börnum. Eru þessi
hugtök notuð um það sama þó misjafnt orðfæri sé notað hverju sinni eftir
því sem við á. Misjafnt er hvaða hugtak hentar best og ræðst það af því efni
sem er til umfjöllunar hverju sinni.
Höfundur

telur

einnig

mikilvægt

að

útskýra

hugtakið

forvarnaraðgerðir áður en lengra er haldið. Með forvarnaraðgerðum á
höfundur við þær aðgerðir sem gripið er til með það að markmiði að
fyrirbyggja það sem getur valdið einstaklingum skaða.
1.1

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar

Markmið rannsóknarinnar er að leggja mat á forvarnarnámskeiðið
Verndarar barna. Markmið rannsóknarinnar er einnig að kanna hvort
þekking þátttakenda um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum aukist, hvort
breyting verði á viðhorfum þeirra og hvaða áhrif námskeiðið hefur á
forvarnaraðgerðir þátttakenda.
Tilgangur rannsóknarinnar er að beina sjónum að gildi forvarnarstarfs í
tengslum við kynferðislega misnotkun á börnum. Tilgáta rannsakanda er að
fólk öðlist aukna þekkingu um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum eftir að
hafa setið námskeiðið. Einnig er sú tilgáta sett fram að forvarnarhegðun
fólks breytist í kjölfar þess að hafa setið námskeiðið. Til þess að ná þessum
markmiðum voru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram:


Eykst þekking um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum hjá
þátttakendum sem setið hafa námskeiðið Verndarar barna?



Er breyting á viðhorfum þátttakenda til kynferðisofbeldis gegn
börnum eftir að hafa setið námskeiðið Verndarar barna?

2



Er breyting á forvarnaraðgerðum þátttakenda sem setið hafa
námskeiðið Verndarar barna?

1.2

Gildi rannsóknarinnar

Er það von höfundar að niðurstöður rannsóknar þessarar hafi notagildi fyrir
forvarnarsamtökin Blátt áfram. Jafnframt vonar höfundur að niðurstöður
rannsóknarinnar auki umræðu og þekkingu á forvarnarstarfi í tengslum við
kynferðislega misnotkun á börnum. Kynferðisleg misnotkun er talin þrífast
best í samfélögum þar sem afneitun og ótti ráða ríkjum. Telur höfundur því
mikilvægt að vekja athygli á þessu vandamáli sem þrífst í íslensku
samfélagi. Rannsóknin er framlag í forvarnarstarf gegn kynferðislegri
misnotkun barna, en höfundur telur að aukin þekking og fræðsla styrki
baráttuna gegn þessum samfélagsvanda.
Rannsókn þessi er forrannsókn (e. pilot study) fyrir RBF sem hyggur á
áframhaldandi rannsóknir á forvörnum gegn kynferðislegri misnotkun
barna á næstu misserum.
1.3

Uppbygging ritgerðar

Ritgerðin skiptist í sex kafla sem eru eftirfarandi: Í fyrsta kafla er inngangur
ritgerðarinnar, í honum er farið yfir innihald ritgerðar, ásamt því að greint
verður frá rannsóknarspurningum, tilgangi og markmiði rannsóknarinnar.
Helstu mikilvægu hugtökum er einnig gerð skil.
Í öðrum kafla ritgerðar er fjallað um stöðu þekkingar á sviðinu og
fræðilegan bakgrunn. Fjallað er um löggjöf er snýr að vernd barna gegn
kynferðislegri misnotkun, rannsóknir á forvörnum gegn kynferðislegri
misnotkun barna sem gerðar hafa verið. Einnig er fjallað um forvarnir út frá
vistfræðilíkani Bronfenbrenners. Hugmyndafræði samtakanna Blátt áfram
er kynnt ásamt rannsóknum sem gerðar hafa verið erlendis á námskeiðinu
Verndarar barna.
Í þriðja kafla er greint frá aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar.
Fjallað verður um megindlegar rannsóknaraðferðir, þýði og úrtak,
rannsóknarspurningar og tengsl rannsakanda við efnið, fjallað er um
úrvinnslu gagna og siðferðileg álitamál.
3

Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar, en sá kafli er
þrískiptur. Í fyrsta lagi verður fjallað um þekkingu þátttakenda, í öðru lagi
verður fjallað um viðhorf þeirra og í þriðja lagi verða forvarnaraðgerðir
þátttakenda skoðaðar.
Í fimmta kafla eru niðurstöður rannsóknar ræddar, og þær tengdar
fræðilegum hluta ritgerðarinnar.
Að lokum er gerð samantekt í sjötta kafla þar sem styrkleikar og
veikleikar rannsóknar eru ræddir ásamt tillögum að framtíðarrannsóknum.
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Fræðileg umfjöllun

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er alvarlegt samfélagsmein og hafa
afleiðingar þess mikil áhrif á þá sem fyrir því verða. Það fyrirfinnst í öllum
stéttum samfélagsins og nær til allra samfélagshópa (Daro, 1988).
Rannsóknir hafa sýnt að börn sem beitt hafa verið kynferðisofbeldi glími oft
á tíðum við tilfinningaleg og hegðunartengd vandamál. Þunglyndi, reiði,
kvíði og áhættuhegðun eru dæmi um afleiðingar kynferðislegrar
misnotkunar (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011; Glaser og Frosh, 1988).
Aukin samfélagsleg vitund um þennan vanda er mikilvæg og er fyrsta
skrefið að forvörnum að auka umræðu og almenna vitneskju almennings. Í
mörgum samfélögum hefur mikilvægi forvarna ekki verið viðurkennt en
gjarnan hefur verið lögð áhersla á að bæta aðstæður barna eftir að þau
hafa lent í kynferðisofbeldi í stað þess að leggja áherslu á fyrirbyggjandi
aðgerðir. Í sumum samfélögum er fjármagni því helst varið í að bregðast við
þessum vanda í stað þess að veita meira fjármagni í forvarnarstarf (MillerPerrin og Perrin, 2007). Hingað til hefur slíkt einnig verið raunin hér á landi,
þar sem minni áhersla hefur verið lögð á forvarnir en þeim mun meiri á
aðstoð fyrir þau börn sem lenda í kynferðisofbeldi eftir að ofbeldið hefur
átt sér stað. Það er á ábyrgð hinna fullorðnu að fræða börn um
kynferðisofbeldi, hvernig þau eigi að bregðast við ef slíkt hendir þau og
hvernig þau geti mögulega reynt að draga úr líkum á að lenda í slíku ofbeldi
(Katrín Oddsdóttir, 2011). Fræðsla og forvarnir eru mikilvægar svo börn
læri að setja mörk, þekki sína einkastaði, viti að þau eigi líkama sinn sjálf og
hafi kjark til að segja frá. Forvarnir sem beinast að þeim fullorðnu eru
einnig mikilvægar, en frumskyldan er ávallt á þeim hvað varðar verndun
barna.
2.1

Réttindi barna

Áherslubreytingar hafa orðið síðastliðna áratugi hvað varðar réttindi barna,
en þær má greina meðal annars í breyttri löggjöf hvað varðar börn, til að
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mynda með tilkomu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna nr. 18/1992,
Barnalaga nr. 76/2003 og Barnaverndarlaga nr. 80/2002.
Stjórnvöld bera ábyrgð á að börn fái þá fræðslu og vernd sem
kveðið er á um í lögum í tengslum við kynferðislega misnotkun. Ýmsir
alþjóðlegir samningar eru til sem fjalla um þessa ábyrgð, til að mynda
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og samningur Evrópuráðsins um vernd
barna gegn kynferðislegri misbeitingu. Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 er
meðal annars fjallað um tilkynningarskyldu þeirra sem starfa með börnum
ásamt því með hvaða móti barnaverndarnefndum ber að bregðast við og
veita þeim börnum stuðning sem verða fyrir ofbeldi. Verður hér gert grein
fyrir þeim.
2.1.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna nr. 18/1992 öðlaðist gildi á Íslandi 27.
nóvember 1992. Í sáttmálanum öðlast börn viðurkenningu sem
einstaklingar með sjálfstæð réttindi sem eru óháð réttindum hinna
fullorðnu. Barnasáttmálanum er einnig ætlað að tryggja viðurkenningu þess
að börn þarfnist sérstakrar verndar umfram þá fullorðnu.
Með samningnum hefur Ísland skuldbundið sig til að sjá til þess að
börn hér á landi njóti verndar gegn hvers kyns ofbeldi en í 19. grein
Barnasáttmálans er kveðið á um skyldur aðildarríkja:
„Aðildarríki skulu gera allar viðeigandi ráðstafanir á sviði löggjafar,
stjórnsýslu, félags- og menntunarmála til að vernda barn gegn hvers kyns
líkamlegu og andlegu ofbeldi, meiðingum, misnotkun, vanrækslu,
skeytingarleysi, illri meðferð eða notkun, þar á meðal kynferðislegri
misnotkun....“. Í 34. grein sáttmálans er svo fjallað sérstaklega um vernd
barna gegn kynferðisofbeldi (Umboðsmaður barna, e.d.-b).
2.1.2 Samningur Evrópuráðsins um vernd barna
Samningur Evrópuráðsins um vernd barna gegn kynferðislegri misneytingu
og kynferðisofbeldi var undirritaður af Íslands hálfu árið 2008.
Samningurinn er fyrsti alþjóðasamningurinn um þetta efni og tekur á
ýmsum sviðum því tengdu, svo sem forvörnum og stuðningi við börn sem
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sætt hafa kynferðisofbeldi svo eitthvað sé nefnt. Í öðrum kafla samningsins
er ákvæði um forvarnir og verndarráðstafanir, en samkvæmt því ber
stjórnvöldum að grípa til allra ráða til að leitast við að koma í veg fyrir
kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og koma þeim til varnar, svo sem með
forvörnum (Davíð Þór Björgvinsson, 2011; Evrópuráðið, 2007).
Þann 27. apríl 2012 var undirritað samkomulag um þriggja ára
samstarfsverkefni
málaráðuneytis

innanríkisráðuneytis,
og

mennta-

velferðarráðuneytis

um

og

átak

menningarsem

nefnist

Vitundarvakning um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum. Þetta
átaksverkefni er í samræmi við sáttmála Evrópuráðsins um varnir gegn
kynferðislegu ofbeldi gegn börnum en hluti sáttmálans kveður á um beina
fræðslu um þessi málefni til barna og þeirra sem starfa með þeim
(Velferðarráðuneytið, 2012). Í verkefni þessu er áhersla lögð á að beina
fræðslu um kynferðisofbeldi til barnanna sjálfra og að fólki sem starfar með
börnum. Þetta átaksverkefni er liður í aðgerðum stjórnvalda vegna
fullgildingar sáttmála Evrópuráðsins (Innanríkisráðuneytið, 2012).
2.1.3 Barnaverndarlög
Mikilvægt er að þeir sem starfa með börnum þekki einkenni og afleiðingar
kynferðisofbeldis og viti hvernig bregðast eigi við ef grunur vaknar um
ofbeldi.

Í

barnaverndarlögum

nr.

80/2002

er

kveðið

á

um

tilkynningarskyldu þeirra sem hafa afskipti af börnum í starfi sínu.
Samkvæmt 17. gr barnaverndarlaga ber þeim sem hafa afskipti af börnum
lagaleg skylda til að tilkynna grun um hvers kyns ofbeldi til barnaverndar.
Tilkynningarskyldan nær þó ekki einungis til þeirra sem starfa með börnum.
Í 16. gr er kveðið á um tilkynningarskyldu almennings og í 18. gr er fjallað
um tilkynningarskyldu lögreglu.
Í 36. gr barnaverndarlaga er kveðið á um rétt þeirra sem reka
starfsemi þar sem börn eru í forgrunni til að afla upplýsinga um hvort
umsækjandi hafi gerst sekur um kynferðisbrot gegn börnum. Er þar verið
að

tala

um

stofnanir

líkt og skóla, leikskóla, íþróttafélög og

æskulýðsstofnanir (Barnaverndarstofa, 2003). Þetta ákvæði er mikilvægt

7

fyrir

stjórnendur

slíkra

stofnana,

en

rannsóknir

hafa

sýnt

að

kynferðisbrotamenn sækja í störf þar sem þeir hafa óheftan aðgang að
börnum (Elliott, Browne og Kilcoyne, 1995). Með því móti gefst
stjórnendum tækifæri til að kanna bakgrunn þeirra sem sækjast eftir að
starfa með börnum og leggja þannig sitt af mörkum til þess að minnka líkur
á því að aðili sem hlotið hefur dóm fyrir kynferðisbrot geti starfað með
börnum.
2.2

Kynferðisleg misnotkun gegn börnum

Að lenda í kynferðislegri misnotkun sem barn getur reynst einstaklingum
flókin og erfið lífsreynsla. Birtingarmyndir ofbeldisins eru margar og ólíkar
og getur því upplifun þeirra sem fyrir því verða verið misjöfn (Putnam,
2003). Rannsóknum greinir á um hver tíðni kynferðisbrota gegn börnum er.
Ástæða þess er meðal annars sú að skilgreiningar á kynferðislegu ofbeldi er
misjöfn milli rannsókna, sem haft getur áhrif á niðurstöður þeirra. Nýlegar
rannsóknir sýna að ein af hverjum fimm stúlkum og einn af hverjum tólf
drengjum verða fyrir kynferðislegri misnotkun í einhverri mynd fyrir 18 ára
aldur (Pereda, Guilera, Forns, og Gomez-Benito, 2009). Íslenskar tölur eru
ekki svo ósvipaðar þeim sem rannsóknir erlendis hafa sýnt. Í niðurstöðum
úr rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur kom fram að 17% íslenskra barna hafa lent
í kynferðislegri misnotkun fyrir 18 ára aldur, 23% stúlkna og 8% drengja
(Hrefna Ólafsdóttir, 2011). Árið 2011 bárust 460 tilkynningar til
barnaverndaryfirvalda vegna gruns um kynferðislegt ofbeldi á barni en það
er um 5,3% allra tilkynninga sem bárust barnaverndaryfirvöldum
(Barnaverndarstofa, 2012). Það er því ljóst að vandamálið er töluvert í
íslensku samfélagi og þörfin á umræðu og fræðslu um þennan vanda
nauðsynleg. Talið er að lágmarki 10% stúlkna lendi í kynferðislegri
misnotkun og eru það þær tölur sem eru hvað mest varlega áætlaðar
(Reppucci og Haugaard, 1989). Erfitt getur verið að leggja mat á hversu
mörg börn raunverulega verða fyrir kynferðislegri misnotkun því ekki greina
öll börn frá slíku. Ástæður þess að barn greinir ekki frá þeirri misnotkun
sem það verður fyrir eru margvíslegar. Það getur til að mynda verið vegna
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þess hversu sterkum tilfinningalegum böndum barnið tengist gerandanum,
sem og að oft telur barnið sig bera ábyrgð á því sem gerðist (Daro, 1988;
Finkelhor, 1986).
2.2.1 Afleiðingar kynferðislegrar misnotkunar
Börn eru viðkvæmur hópur og hafa fræðimenn haldið því fram að þau séu
þeir einstaklingar sem beittir eru hvað mestu ofbeldi í samfélaginu.
Valdamunur barna og fullorðinna getur verið mikill og því eru börn
viðkvæmur og varnarlaus hópur. Ung börn eru lítil og veikburða og eiga því
erfiðara en fullorðnir með að sporna gegn því ofbeldi sem þau verða fyrir
(Finkelhor, 2008). Á Íslandi teljast börn samkvæmt barnaverndarlögum nr.
80/2002 vera börn til 18 ára aldurs, þau eiga rétt á vernd og umönnun og
eiga að njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska.
Mikilvægt er að hafa í huga að börn eru ávallt háð fullorðnum og
treysta á umönnun þeirra í lífinu, en þær manneskjur sem barn treystir á
hafa mikil áhrif á líðan og þroska þess. Tengsl barna við foreldra sína eru
gríðarlega mikilvæg en ef barn upplifir ekki örugg tilfinningatengsl við
lykilmanneskju í lífi sínu getur það leitt til tengslaröskunar. Börn þurfa að
upplifa foreldra sína sem örugga höfn og getur það haft áhrif á tengsl þeirra
á milli ef barn óttast þá manneskju sem það er háð. Ef barn verður fyrir
kynferðisofbeldi af hálfu einhvers sem það treystir getur það skapað mikla
tilfinningaflækju og óöryggi í tengslum þess við umönnunaraðila sinn
(Sæunn Kjartansdóttir, 2011). Þar sem börn eru varnar- og valdalaus í
samfélaginu er það á ábyrgð samfélagsins að vernda börn gegn ofbeldi. Það
er gert með ýmsum samningum og verndarákvæðum í lögum eins og til
dæmis Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og barnaverndarlögum eins og
greint var frá hér á undan. Það er einnig mikilvægt að fagaðilar sem starfa
með börnum séu vakandi fyrir merkjum og afleiðingum ofbeldis. Börn
óttast oft á tíðum afleiðingar þess að upp komist um ofbeldi gegn þeim ef
um er að ræða foreldra þeirra sem gerendur. Þau eiga það því til að leyna
ofbeldinu og gera lítið úr vandanum (Sæunn Kjartansdóttir, 2011).
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Andlegar- og líkamlegar afleiðingar
Afleiðingar ofbeldis eru margbreytilegar og eru margir þættir sem hafa
áhrif þar á. Aldur barns, tengsl þess við gerandann, tímalengd og tegund
ofbeldis ásamt viðbrögðum annarra við því þegar barn segir frá eru allt
þættir sem hafa áhrif á afleiðingar kynferðislegrar misnotkunar í æsku
(Glaser og Frosh, 1988).
Rannsóknir sem gerðar hafa verið á afleiðingum kynferðislegrar
misnotkunar á börnum sýna að þunglyndi sé ein algengasta afleiðing þess
(Miller-Perrin og Perrin, 2007). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl
kynferðislegrar misnotkunar og ýmissa annarra geðsjúkdóma. Má þar á
meðal nefna geðsjúkdóma eins og jaðarpersónuleikaröskun og átraskanir.
Kvíði, reiði, skert sjálfsmynd og áhættuhegðun eru einnig á meðal
afleiðinga sem fórnarlömb kynferðisofbeldis upplifa (Krug, Dahlberg,
Mercy, Zwi, og Lozano, 2002; Putnam, 2003; Sadock og Sadock, 2007). Talið
er að um 20-30% barna sem orðið hafa fyrir kynferðislegri misnotkun þjáist
af áfallastreituröskun. Áfallastreituröskun er geðröskun sem þróast í kjölfar
atburðar sem viðkomandi upplifir sem lífsógnandi og sem veldur honum
miklum ótta, hjálparleysi og hræðslu (Berglind Guðmundsdóttir og Sjöfn
Evertsdóttir, 2011; Sadock og Sadock, 2007). Rannsókn Winsteins,
Staffelbachs og Biaggios sem framkvæmd var árið 2000 sýndi að mörg börn
sem

upplifað

hafa

kynferðislega

misnotkun

í

æsku

þjást,

auk

áfallastreituröskunar, í mörgum tilfellum af ofvirkni með athyglisbresti
(ADHD) (Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2011).
Putnam (2003) skiptir andlegum afleiðingum kynferðislegrar
misnotkunar í þrennt. Í fyrsta lagi geðsjúkdóma eins og greint er frá hér að
ofan. Í öðru lagi ýmis taugalíffræðileg áhrif sem hljótast í kjölfar
misnotkunar og í þriðja lagi óeðlilega hegðun (e. dysfunctional behaviour)
sem fórnarlömb sýna eftir að misnotkun hefur átt sér stað (Putnam, 2003).
Dæmi um slíkt er óeðlileg kynferðisleg hegðun en rannsóknir hafa sýnt að
börn sem eru misnotuð kynferðislega geta sýnt kynferðislega hegðun og
talsmáta sem ekki er í samræmi við þroska þeirra og aldur. Rannsóknir hafa
jafnframt sýnt að unglingsstúlkur sem misnotaðar hafa verið kynferðislega í
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æsku séu líklegri til að verða þungaðar á unglingsárum, ásamt því að sýna
áhættuhegðun á öðrum sviðum, til dæmis í misnotkun áfengis og vímuefna
(Barnett, Miller-Perrin og Perrin, 2005; Browne og Finkelhor, 1986).
Niðurstöður rannsóknar sem gerð var meðal framhaldsskólanema á
Íslandi árið 2004 sýndi að ungmenni sem orðið hafa fyrir kynferðislegu
ofbeldi þjáist frekar af einkennum þunglyndis, kvíða og reiði en þau
ungmenni sem ekki hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Niðurstöður
sýndu einnig að alvarleiki einkenna þeirra tengdist alvarleika þess brots
sem þau höfðu orðið fyrir. Það er því ljóst að sú reynsla sem hlýst af því að
verða fyrir kynferðislegu ofbeldi hefur víðtæk áhrif á líf þeirra sem fyrir því
verða. Áhrif þess má einnig greina í væntingum einstaklinga til lífsins og
mótun sjálfsmyndar þeirra (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011).
Auk andlegra afleiðinga hafa rannsóknir sýnt fram á ýmsar líkamlegar
afleiðingar kynferðislegrar misnotkunar. Meltingarvandamál, höfuðverkir,
offita og krónískir verkir víðsvegar um líkamann eru dæmi um líkamleg
einkenni þolenda. Líkamleg vandamál geta tengst andlegri vanlíðan
þolenda, til dæmis kvíðaeinkennum sem brjótast út í líkamlegri vanlíðan
(Krug o.fl., 2002; Miller-Perrin og Perrin, 2007). Mikilvægt er þó að hafa í
huga að sum börn sýna engin einkenni þess að hafa orðið fyrir
kynferðislegri misnotkun og því er ekki einungis hægt að leggja mat á slíkt
út frá einkennum þolenda.
Langtíma afleiðingar kynferðislegrar misnotkunar eru margvíslegar,
en einnig hafa þær ólíka birtingarmynd milli kynjanna. Til að mynda eru
konur líklegri til að eiga við innhverf vandamál að stríða og karlar við
úthverf

vandamál.

Innhverf

vandamál

lýsa

sér

til

dæmis

í

tilfinningavandamálum líkt og þunglyndi og kvíða en úthverf vandamál
birtast meðal annars í árásargirni og hegðunarerfiðleikum (Sigrún
Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir, 2011). Rannsóknir hafa jafnframt
sýnt að konur sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi sem börn eru
líklegri til að verða aftur fyrir slíku á fullorðinsárum en þær sem ekki hafa
verið misnotaðar í barnæsku (Sigel, 2009). Eins og fyrr segir er aldur barns
áhrifaþáttur hvað varðar afleiðingar kynferðisofbeldis, en meiri hætta er á
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langtímaafleiðingum hjá barni sem sætt hefur kynferðislegri misnotkun
eftir því sem barnið er yngra þegar misnotkun hófst (Browne og Finkelhor,
1986).
2.2.2 Gerendur í kynferðisbrotamálum gegn börnum
Rannsóknir sýna að kynferðisleg misnotkun á sér oft stað innan fjölskyldna
og í mörgum tilfellum er gerandinn einhver sem barnið þekkir og treystir
(Glaser og Frosh, 1988). Samkvæmt rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur er
gerandinn í fjölskyldu barnsins eða tengist fjölskyldunni á einhvern hátt í
um 68% tilfella (Hrefna Ólafsdóttir, 2011).
Kynfræðsla og félagsleg kynjamismunun er talin hafa áhrif á
kynferðisbrot gegn börnum. Með aukinni fræðslu um eðlilega kynferðislega
hegðun er hægt að bregðast við brengluðum hugmyndum sem unglingar fá
frá samfélaginu um kynlíf og stuðla þannig að heilbrigðri kynhegðun þeirra
á fullorðinsárum. Sumir fræðimenn hafa haldið því fram að einhversstaðar
á þroskaferlinum hafi kynferðisbrotamenn þróað með sér ranga mynd og
viðhorf varðandi kynlíf sem ýti undir það að viðkomandi einstaklingur brjóti
á börnum (Renk, Liljequist, Steinberg, Bosco og Phares, 2002).
Elliott o.fl. (1995) framkvæmdu viðtalsrannsókn þar sem tekin voru
viðtöl við kynferðisbrotamenn um þær aðferðir sem þeir beittu til að
nálgast börn. Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddi í ljós að gerendurnir
nálguðust fórnarlömb sín helst með því að starfa í kringum þau, múta þeim
með gjöfum, beita valdi og brjóta kerfisbundið niður varnir þeirra með
kynlífstengdu tali og snertingu. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom
fram að gerendur telja sum forvarnarverkefni vera vel til þess fallin að
koma í veg fyrir að kynferðisbrot geti átt sér stað. Töldu gerendur að
fræðsla til barna um hvaða hættur beri að varast gæti skilað árangri, til
dæmis með því að kenna börnum að hver sem er getur misnotað þau,
jafnvel einhver sem þau þekkja og treysta.
Eins og fyrr segir eru gerendur í flestum tilfellum einhver sem börnin
þekkja og treysta. Oft er líka um að ræða einstakling sem er í valdastöðu
gagnvart barninu og hefur greiðan aðgang að því (Sadock og Sadock, 2007).
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Í rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur kom fram að þolendur kynferðisofbeldis
upplifa gerendur sína fremur vinalega og glaðlega í viðmóti en ógnandi,
pirraða eða reiða. Oft er ekki um mikla þvingun að ræða og því getur það
reynst barni erfitt að gera sér grein fyrir því hvað er að gerast. Börn greina
oft á tíðum ekki frá því kynferðisofbeldi sem þau verða fyrir fyrr en komið
er á fullorðinsár, en um 88% þeirra sem þátt tóku í rannsókninni greindu
fyrst frá ofbeldinu á fullorðinsárum (Hrefna Ólafsdóttir, 2011). Leiða má
líkur að því að börn eigi því erfitt með að skilja að verið sé að brjóta gegn
þeim, því upplifun þeirra er ekki endilega sú að viðkomandi sé að meiða
eða skaða.
Lélegt sjálfsmat barna er þáttur sem gerendur notfæra sér
sérstaklega og vert er að veita athygli. Í flestum tilfellum vinna gerendur sér
einnig fyrst traust barna og foreldra þeirra áður en þeir brjóta gegn
börnum. Þeir laðast að börnum sem af einhverjum ástæðum eru undir í
samfélaginu, til dæmis vegna félagslegrar stöðu sinnar sökum fátækar
(Elliott o.fl., 1995). Mikilvægt er fyrir foreldra og þá sem starfa með börnum
að gera sér grein fyrir þessum áhættuþætti og hafa sérstakar gætur á þeim
börnum sem minna mega sín af einhverri ástæðu.
2.3

Kenningar

Grundvöllur félagsráðgjafar er virðing fyrir manngildi og sérstöðu hvers
einstaklings og markmið hennar er að vinna að lausn félagslegra vandamála
og sporna við félagslegu ranglæti (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). Í
félagsráðgjöf er unnið út frá ýmsum kenningarlegum sjónarhornum, en í
starfi sínu beita félagsráðgjafar aðferðum sem byggja á sálfélagslegri
nálgun. Heildarsýn er leið félagsráðgjafa til að nálgast viðfangsefni sín, en
einstaklingar eru skoðaðir í vistfræðilegu samhengi, þar sem unnið er út frá
líkamlegum, andlegum og félagslegum þáttum (Sigrún Júlíusdóttir, 2006;
Vigdís

Jónsdóttir,

2006).

Hugmyndafræði

heildarsýnar

byggir

á

margbreytileika hvers einstaklings, og á því að aðstæður viðkomandi eru
skoðaðar frá öllum hliðum í samhengi við umhverfi, aðstæður og þá þætti
samfélagsins sem máli skipta (Lára Björnsdóttir, 2006).
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2.3.1 Vistfræðilíkan Bronfenbrenners
Fjölskyldan gegnir veigamiklu áhrifahlutverki þegar kemur að ofbeldisfullri
hegðun innan fjölskyldunnar, en fjölskyldan getur bæði haft verndandi áhrif
en einnig aukið áhættu á ofbeldi. Mikilvægt er að verndandi umhverfi
skapist í kringum barn en til þess að það gerist þurfa margir aðilar að koma
þar að, ekki einungis fjölskyldan.
Hægt er að nota vistfræðilíkan Urie Bronfenbrenners sem
kenningarlegan ramma í forvörnum. Vistfræðilíkan Bronfenbrenners byggir
á því að einstaklingurinn tengist mörgum kerfum sem eru samofin hvert
öðru. Barnið er því ákveðinn miðdepill stærri heildarmyndar. Sú
heildarmynd skiptist upp í mörg smærri kerfi sem verða fyrir áhrifum af
umhverfinu og hefur hvert þessara kerfa mótandi áhrif á þroska barns. Í
vistfræðilíkani sínu horfir Bronfenbrenner til þess hvernig kerfin hafa áhrif á
þroska einstaklings, fremur en ákveðinn atburður eða vandi. Það eru því
ákveðnir þættir sem annað hvort auka líkur á ofbeldi eða draga úr þeim,
þessir þættir eru á einstaklingsstigi, í samspili einstaklinga og innan
samfélagsins. Með því móti er hægt að sýna fram á að sumir einstaklingar
eru í meiri hættu en aðrir á að verða fyrir kynferðislegri misnotkun. Í því
samhengi hafa hin ýmsu stig líkansins þar áhrif á hvort annað og hefur
þetta líkan stundum verið notað til þess að útskýra mikilvægi fyrstu stigs
forvarna.
Bronfenbrenner skiptir vistfræðilíkani sínu í fjögur kerfi sem hann
nefnir míkro kerfi , meso kerfi, exo kerfi og makro kerfi (Berk, 2009). Innan
míkro kerfis eru þeir þættir sem eru í nánasta umhverfi barnsins og vísa til
beinna samskipta barna við ýmsa aðila, svo sem fjölskyldu sína, skólafélaga,
kennara og daggæslufulltrúa. Þættir innan míkro kerfisins sem gætu aukið
líkur á kynferðislegri misnotkun barns eru skortur á félagslegum stuðningi,
streita innan fjölskyldu og leyndarmál. Samskipti milli geranda og
fórnarlambsins getur einnig verið hluti af míkro kerfinu. Verndandi þættir
innan kerfisins sem geta haft forvarnaráhrif eru heilbrigð samskipti milli
fjölskyldumeðlima (Krug o.fl., 2002).
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Meso kerfið tengist samskiptum milli mismunandi míkro kerfa, til
dæmis getur samband foreldris og barns haft áhrif á samband barns og
kennara (Berk 2009). Forvarnir tengdar meso kerfinu snúa að því hvernig
kerfin vinna saman að verndun barns. Má þar nefna sem dæmi þegar
kennari grípur inn í og tilkynnir grun sinn eftir að hafa borið kennsl á
einkenni ofbeldis eða hefur tekið eftir annarri áhættuhegðun barns sem
bent getur til þess að ekki sé allt með felldu (Krug o.fl., 2002).
Exo kerfið samanstendur af félagslegum þáttum sem börnin hafa
ekki beint með að gera en hafa þó áhrif á reynslu þeirra í umhverfi sínu. Í
exo kerfinu getur bæði verið um formlegar og óformlegar stofnanir að
ræða, eins og sjúkrastofnanir, vinnustaði foreldra og tengslanet þeirra
(Berk, 2009). Dæmi um áhrif exo kerfisins í forvarnarstarfi gegn
kynferðislegri misnotkun barna er það hversu góður aðgangur foreldra og
barna er að hjálparaðilum og fræðslu ef upp kemst um kynferðislega
misnotkun (Krug o.fl., 2002).
Að lokum er það macro kerfið sem samanstendur af menningarlegum
gildum, lögum, reglum og bjargráðum í samfélaginu (Berk, 2009). Í því
samhengi má skoða hvaða áhrif forvarnir hafa í samfélaginu sem heild,
hvað telst vera félagslega viðurkennd hegðun og því hvaða augum
samfélagið lítur börn og ofbeldi þeim tengdum. Ef ofbeldi er félagslega
viðurkennt innan samfélags þá fær það fremur að þrífast þar, en
kynferðisleg misnotkun fær helst þrifist í samfélögum þar sem þöggun á sér
stað og ekki er rætt opinskátt um vandann (Krug o.fl., 2002).
Út frá vistfræðilíkani Bronfenbrenners var félags-vistfræðilíkan um
forvarnir (e. social-ecological model of prevention) þróað (Krug o.fl., 2002).
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Mynd 1. Félags-vistfræðilíkan um forvarnir

Í félags-vistfræðilíkani um forvarnir er skoðað hvernig hin ólíku kerfi sem
kynnt voru hér að ofan hafa áhrif á ofbeldi og forvarnir því tengdu. Í því
samhengi er áhersla lögð á mikilvægi forvarna og að þörf sé á breytingu á
viðhorfum, venjum og menningu í samfélaginu. Það eru því margir þættir
sem hafa áhrif á kynferðislega misnotkun barna, en samkvæmt félagsvistfræðilíkaninu á álagið af forvörnum að dreifast á milli einstaklinga í
samfélaginu, samtaka og þjóðfélagsgerðarinnar. Með því móti dreifist
ábyrgðin á alla hópa samfélagsins og unnið er samhliða að forvörnum.
Einstaklingar sem fengið hafa fræðslu um kynferðislegt ofbeldi gegn
börnum geta frætt aðra um það sem þeir hafa lært. Gerendur geta leitað
sér hjálpar á viðeigandi stofnunum og ýmis samtök sem vinna að
forvarnarfræðslu geta frætt almenning um kynferðislega misnotkun barna.
Foreldrar geta unnið að því að koma á heilbrigðum tengslum og lesið í
tilfinningar og hegðun barna sinna, en það er meðal annars hlutverk
foreldra að bera kennsl á einkenni og forðast áhættur. Fólk sem ber ábyrgð
á börnum í starfi sínu og aðrir samfélagsmeðlimir geta lært að bera kennsl
á einkenni gerenda og verið meira vakandi fyrir vísbendingum og
einkennum um kynferðislegt ofbeldi. Rannsakendur geta varið auknum
tíma í að rannsaka nánar ýmislegt í tengslum við kynferðislega misnotkun
barna og lagt mat á þau forvarnarverkefni sem til eru. Í heilbrigðiskerfinu
getur verið lögð aukin áhersla á að þjálfa starfsfólk í að styðja við foreldra í
foreldrahlutverkinu og dómskerfið

getur

sýnt fram

á

alvarleika

kynferðislegrar misnotkunar barna með að taka hart á slíkum málum. Ríkið
getur sýnt sinn stuðning í verki með því að styrkja rannsóknir og sett löggjöf
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sem stuðlar að því að draga úr kynferðislegri misnotkun barna (Krug o.fl.,
2002). Með því móti vinna kerfin saman að forvörnum gegn kynferðislegri
misnotkun barna og stuðla að öruggara umhverfi þeirra. Ábyrgðin er því hjá
samfélaginu öllu að sporna við kynferðislegu ofbeldi og vernda börn gegn
því.
2.4

Forvarnir

Forvarnir hafa það að markmiði að seinka eða draga úr þróun ákveðinna
félagslegra vandamála. Forvarnir geta aukið lífsgæði barna og dregið úr
líkum á að barn leiðist út í til dæmis vímuefnaneyslu eða sjálfskaðandi
hegðun sem geta verið fylgikvillar kynferðislegrar misnotkunar (Farley,
Smith og Boyle, 2006). Þegar forvarnir eru skilgreindar er þeim vanalega
skipt í þrennt. Í fyrsta lagi er um að ræða fyrsta stigs forvörn (e. primary
prevention) en þá er um að ræða íhlutun sem hefur það að markmiði að
koma í veg fyrir að atburður eigi sér nokkurn tímann stað. Í öðru lagi er um
að ræða annars stigs forvörn (e. secondary prevention) en þá er áhersla
lögð á að bera kennsl á vandann og grípa snemma inn í og stöðva það sem
á sér stað. Í þriðja lagi er um að ræða þriðju stigs forvörn (e. tertiary
prevention) sem miðar að því að draga úr þeim skaða sem atburðurinn
hefur valdið eftir að hann hefur átt sér stað. Fyrsta stigs forvörn hefur verið
markmiðið í lýðheilsufræðum síðastliðin 200 ár, en má þar meðal annars
nefna aukna meðvitund um bólusetningar barna (Reppucci, Haugaard og
Antonishak, 2005).
2.4.1 Barnaheill - Save the children
Samtökin Barnaheill - Save the children hafa unnið að almennum
forvörnum og fræðslu til barna og fullorðinna undanfarin ár. Barnaheill –
Save the children hefur til að mynda staðið fyrir fræðslu fyrir börn um
verndun barna gegn ofbeldi, einkennum þess og afleiðingum, ásamt því að
gefa út fræðsluefni um ofbeldi gegn börnum. Dæmi um fræðslu sem
samtökin hafa staðið fyrir um forvarnir gegn kynferðisofbeldi er að fræða
börn um hættur sem leynast á netinu. Verkefnið nefnist Vernd barna gegn
kynferðislegu ofbeldi á netinu. Um er að ræða ábendingalínu þar sem hægt
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er að tilkynna óæskilegt efni á netinu, en slíkar ábendingar berast svo
lögreglu. Mikill fjöldi ábendinga hefur borist samtökunum í gegnum þetta
verkefni frá árinu 2001 eða um 4000 ábendingar (Barnaheill – Save the
Children, e.d-a).
Í dag hafa mörg börn aðgang að netinu gegnum símtæki sín. Erfitt
getur reynst að fylgjast með þessum netsamskiptum og er því mikilvægt að
foreldrar setji börnum sínum skýrar línur varðandi netnotkun þeirra og
fylgist með því hvaða aðila þau eiga í samskiptum við á netinu. Sá hópur
barna sem er í hvað mestri hættu á að verða fyrir kynferðislegri tælingu á
netinu er á aldrinum 10-17 ára (Wolak, Finkelhor, Mitchell og Ybarra,
2008). Með kynferðislegri tælingu (e. grooming) er átt við þegar fullorðinn
einstaklingur setur sig í samband við barn gegnum netið. Viðkomandi
byggir upp traust og vináttu við barnið og vinnur þannig traust þess.
Internetið getur því verið hættulegur staður fyrir börn og ungmenni en
rannsóknir sýna að eitt af hverjum sjö börnum á aldrinum 10-17 ára séu
fórnarlömb kynferðislegrar tælingar á netinu. Að auki verða 34% barna vitni
að óæskilegu kynferðislegu efni á netinu (Wolak, Mitchell og Finkelhor,
2006).
Samtökin Barnaheill – Save the children gáfu út bókina Þetta er
líkaminn minn árið 2007 en þeirri bók er ætlað að auðvelda foreldrum að
ræða um einkastaði við börn sín (Barnaheill – Save the children, e.d.-b).
Sama ár stóð Barnaheill einnig fyrir úttekt á kennsluháttum í íslenskum
háskólum þar sem kannað var hvaða áherslur væru í kennslu um
kynferðislegt ofbeldi fyrir verðandi fagfólk á sviði menntamála, félags- og
heilbrigðisþjónustu, dómskerfis og löggæslu. Í þeirri úttekt kom fram að
þeir aðilar sem koma til með að starfa með börnum í framtíðinni fá ekki
mikla fræðslu um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Svo virðist sem
nemendur við félagsráðgjafardeild fái mesta fræðslu um kynferðislegt
ofbeldi gegn börnum í námi sínu (Valgarður Reynisson, 2007).
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2.4.2 Forvarnir og félagsráðgjöf
Grunnhugmyndafræði félagsráðgjafar byggir á heildarsýn eins og fyrr segir
og er mikilvægt að hafa hana að leiðarljósi þegar unnið er að
forvarnarstarfi. Fagleg þekking og kunnátta félagsráðgjafa getur nýst vel í
forvarnarstarfi og geta þeir komið að forvarnarvinnu í auknum mæli, meðal
annars með því að mæla og leggja mat á forvarnarverkefni og ferla þeim
tengdum, ásamt fræðslu og ráðgjöf á ýmsum sviðum (Farley o.fl., 2006).
France, Freiberg og Homel (2010) færa rök fyrir því að nauðsynlegt
sé að beita í auknum mæli heildarsýn í forvarnarstarfi. Áhersla í
forvarnarstarfi hefur oft á tíðum verið sú að greina áhættuþætti og búa til
forvarnarverkefni út frá áhættuþáttum. Ef einungis er einblínt á að greina
vanda og smíða forvarnarverkefni út frá honum sem slíkum þá gleymist að
skoða forvarnir í vistfræðilegu samhengi líkt og Bronfenbrenner leggur til.
Það er því mikilvægt er að nálgast forvarnir út frá hugmyndafræði
heildarsýnar, en horfa þarf heilstætt á vandann og smíða forvarnarverkefni
með það að leiðarljósi. Forvarnir þurfa einnig að beinast að börnum á öllum
þroskastigum, í öllu umhverfi sem barnið kemur nálægt. Svo sem innan
heimilis, skóla, tómstunda og samfélagsins.
2.4.3 Forvarnir gegn kynferðisofbeldi
Áhersla á forvarnir í tengslum við sálfélagsleg vandamál varð ekki áberandi
fyrr en upp úr 1960. Upp úr 1980 fór fræðsla sem miðar að því að hjálpa
börnum að bera kennsl á og forðast kynferðisofbeldi að verða meira
áberandi í skólum í Bandaríkjunum. Slík forvarnarverkefni miða yfirleitt að
því að auka þekkingu barna og kunnáttu þeirra til að vernda sig gegn
kynferðisofbeldi. Tvö megin þemu hafa verið í slíkri fræðslu en það er
annarsvegar að koma í veg fyrir að misnotkunin eigi sér stað og svo
hinsvegar að leitast við að bera kennsl á ofbeldið og hvetja börn til þess að
segja frá ef þau hafa orðið fyrir slíku (Miller-Perrin og Perrin, 2007).
Lykillinn að forvörnum er talinn vera upplýst samfélagsleg umræða sem
byggja þarf á rannsóknum. Það er því mikilvægt að vandamálið sé vel
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skilgreint og afmarkað svo best sé hægt að vinna að forvarnarstarfi sem
skilar árangri (Sigurður Guðmundsson, 2004).
Eins og áður hefur komið fram greinir stór hluti barna aldrei frá
þeirri kynferðislegu misnotkun sem þau verða fyrir. Í þeim hópi sem greinir
frá er aðeins hluti fjölskyldna sem leitar sér aðstoðar (Finkelhor, 1986). Það
er því ljóst að þau meðferðarúrræði sem aðstoða fórnarlömb
kynferðisofbeldis ná aðeins til hluta þeirra sem fyrir ofbeldinu verða og er
því nauðsynlegt að nálgast vandann á fleiri en einn hátt, til dæmis með
forvörnum gegn kynferðislegri misnotkun barna.
Umræða um tíðni og umfang kynferðisofbeldis gegn börnum jókst á
sjöunda áratug síðustu aldar í kjölfar umræðu femínista og talsmanna
barna. Um 1980 fóru þessir hagsmunahópar að vekja athygli á hversu
algengt kynferðisofbeldi gegn börnum var og í kjölfar þess varð mikil
aukning á forvarnarverkefnum af þessu tagi. Fyrsta verkefnið var sett á fót í
Bandaríkjunum árið 1979 og var það í fyrsta sinn sem fjármagni var veitt í
slíkt verkefni. Flest forvarnarverkefni af þessu tagi eiga rætur sínar að rekja
til grasrótarsamtaka sem ekki eru rekin á ríkisstyrkjum (Finkelhor, 1986;
Reppucci og Haugaard, 1989; Reppucci o.fl., 2005).
Forvarnir gegn kynferðisofbeldi beinast ekki eingöngu að börnunum
sjálfum heldur einnig að foreldrum og þeim sem starfa með börnum.
Finkelhor (1986) nefnir í því samhengi fjórar starfsstéttir sem starfa beint
og óbeint með börnum sem helst ætti að beina forvarnarfræðslu að. Það
eru kennarar, læknar, geðheilbrigðisstarfsfólk og lögregla. Kennarar ættu
sérstaklega að fá þessa fræðslu þar sem þeir þekkja börnin oft á tíðum vel
og ættu að geta tekið eftir breyttri og óeðlilegri hegðun hjá barni sem sætir
ofbeldi (Finkelhor, 1986). Í nýlegri ástralskri rannsókn þar sem kannaðar
voru tilkynningar kennara á grun um kynferðislegt ofbeldi á barni kom fram
að viðhorf kennara til tilkynningarskyldu og þekking þeirra á löggjöf hefur
áhrif á hvort þeir tilkynna grun sinn um ofbeldi. Þeir kennarar sem búa yfir
meiri þekkingu um kynferðislega misnotkun eru líklegri til að tilkynna grun
sinn og óttast síður mögulegar afleiðingar þess að tilkynna (Walsh,
Mathews, Rassafiani, Farrel og Butler, 2012). Er það í samræmi við
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niðurstöður Kenny (2004) sem sýndi að þeir kennarar sem hafa tilkynnt
grun sinn um ofbeldi bjuggu yfir meiri þekkingu á einkennum
kynferðisofbeldis. Jafnframt sýndu niðurstöður þeirrar rannsóknar að 66%
kennara fá enga kennslu og þjálfun í því hvernig eigi að bregðast við ef barn
greinir frá kynferðislegu ofbeldi. Það er mikilvægt að kennarar leyfi börnum
að njóta vafans og setji ekki fyrir sig að tilkynna grun, svo sem vegna ótta
um að grunurinn sé ekki á rökum reistur.
Í gegnum tíðina hefur forvarnarvinna miðast að því að veita börnum
þau verkfæri sem þau þurfa til að vernda sig sjálf og kenna þeim hvernig
þau eigi að læra að setja mörk og segja nei. Flestar rannsóknir sem gerðar
hafa verið á slíkum forvarnarverkefnum benda til þess að þau auki þekkingu
barna á kynferðislegri misnotkun og bæti forvarnarhegðun þeirra. Sumir
rannsakendur telja að slík forvarnarverkefni leiði til þess að börn greini
frekar frá kynferðislegri misnotkun eftir að hafa fengið slíka fræðslu. Telja
fræðimenn þó að frekari rannsókna sé þörf á sviðinu til að hægt sé að
leggja mat á það hvort slík forvarnarverkefni skili í raun árangri (Barnett,
o.fl., 2005). Forvarnir sem beinast að nýbökuðum foreldrum hafa einnig
þótt áhrifaríkar sem fyrsta stigs forvarnir. Dæmi um slíkt eru svokölluð
heimsóknarverkefni

(e.

home

visiting

programs)

þar

sem

hjúkrunarfræðingur kemur heim til fólks sem er í áhættuhópi vegna
félagslegrar stöðu sinnar hvað varðar vanrækslu og ofbeldi gegn börnum
(McMahon, 2000).
Í rannsókn Elrod og Rubin (1993) kom fram að foreldrar vilja vera í
forgrunni þegar kemur að því að veita börnum sínum fræðslu um
kynferðislegt ofbeldi. Foreldra virðist þó oft á tíðum skorta þekkingu á þeim
atriðum sem mikilvægast er að veita börnum fræðslu um. Rannsóknin
leiddi ennfremur í ljós að foreldrar eiga það til að fræða börn sín helst um
þau atriði sem þeim stafar hvað minnst hætta af og því ekki sinna þessari
fræðslu til fulls. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu ennfremur til að
foreldrar virðast ekki fylgja því eftir að ræða um þetta málefni við börn sín
þrátt fyrir tilætlanir sínar um að gera slíkt (Elrod og Rubin, 1993). Þótt
foreldrar séu í auknum mæli farnir að ræða þessi mál við börn sín og fræða
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þau um kynferðislega misnotkun benda margar rannsóknir þó til að
líklegast sé best að slík fræðsla fari fram bæði innan heimilis sem og innan
skóla. Samstarf þarf að vera á milli foreldra og skólakerfis varðandi fræðslu
á kynferðislegri misnotkun til þess að sem bestur árangur náist (Walsh og
Brandon, 2012). Rannsóknir sýna jafnframt að foreldrar sem hafa meiri
þekkingu á kynferðislegu ofbeldi gegn börnum eru líklegri til að skapa
börnum sínum öruggari umhverfi og draga þannig úr líkum á því að barn
þeirra verði fyrir kynferðislegri misnotkun (Wurtele og Kenny, 2010). Með
aukinni umræðu um kynferðislegt ofbeldi á börnum síðustu ár eru foreldrar
farnir að sinna þessari fræðslu í auknum mæli. Hlutur foreldra í
forvarnarstarfi hefur þó lítið verið rannsakaður og í raun er ekki mikið vitað
um hvernig foreldrar sinna þessari fræðslu og hvert álit þeirra á henni er
(Walsh og Brandon, 2012).
Fræðsla innan skólakerfisins um kynferðislegt ofbeldi hefur aukist
síðustu 20 ár. Í könnun sem gerð var árið 1990 á 400 barnaskólum í
Bandaríkjunum kom í ljós að um 85% hefðu boðið upp á forvarnarfræðslu
um kynferðislega misnotkun af einhverju tagi og höfðu um 65% þeirra
lögfest slíka fræðslu. Þrátt fyrir að slík fræðsla hafi náð góðri útbreiðslu er
ekki ljóst hvort þau börn sem fræðsluna fá hafi nægan þroska og skilning til
að meðtaka upplýsingarnar. Gagnrýni hefur því verið uppi um hversu mikla
áherslu eigi að leggja á slíka fræðslu til barnanna sjálfra þar sem þau hafi
ekki þroska í að vernda sig sjálf. Einnig hefur verið gagnrýnt að á meðan
mest sé lagt í fræðslu til barnanna sjálfra muni forvarnarfræðsla sem
beinist að fullorðnum sem starfa með börnum og foreldrum ekki dafna, en
slík fræðsla er talin skila betri árangri (Reppucci o.fl., 2005).
Forvarnarverkefnið STOP IT NOW! er dæmi um forvarnir gegn
kynferðislegri misnotkun sem tekur til allra þriggja stiga forvarna sem nefnd
voru hér á undan, það er fyrstu-, annars- og þriðju stigs forvarna. Í fyrsta
lagi er um að ræða fyrsta stigs forvörn sem byggir á herferð sem miðar að
því að auka almenningsvitund um kynferðislega misnotkun. Auk
auglýsingaherferðar var sett á laggirnar símaþjónusta þar sem gerendur
gátu hringt inn og fengið aðstoð. Auglýsingaherferðin hvetur þá aðila sem
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hafa einhverjar hvatir til barna til að leita sér hjálpar áður en þeir brjóta á
barni. Þetta forvarnarverkefni er ólíkt mörgum öðrum fyrstu stigs
forvörnum þar sem áherslan hefur verið á fórnarlömb í stað gerenda.
Ágætt er að fræða börn einnig um mikilvægi þess að setja mörk og segja
nei en áhersla í forvörnum ætti í auknum mæli að beinast að hinum
fullorðnu,

bæði

þeim

sem

starfa

með

börnum

kynferðisbrotamönnum. Ábyrgðin er ávallt á hinum
forvarnarfræðsla því að beinast bæði að

sem

og

fullorðnu og þarf

gerendum sem og öðrum

fullorðnum sem bera ábyrgð á börnum, hvort heldur sem er sínum eigin
börnum eða í starfi sínu (McMahon, 2000).
Stop It Now var fyrsta lýðheilsuforvarnarverkefnið þar sem einblínt
var á fullorðna hvað fræðslu varðar. Markmið verkefnisins var að vekja
almenning til umhugsunar um magn vandans og auka þekkingu þeirra á
kynferðislegri misnotkun. Voru gerendur einnig hvattir til að leita sér sjálfir
aðstoðar. Niðurstöður rannsóknar Chasan-Taber og Tabachnik (1999) á
verkefninu bentu til að forvarnaraðgerðirnar skiluðu árangri að einhverju
leyti, þá sérstaklega hvað varðar breytingar á viðhorfum, viðbrögðum og
þekkingu fólks þegar kemur að kynferðislegri misnotkun barna. Til að
mynda mátti sjá aukningu á innhringingum fólks til hjálparlína, bæði meðal
fórnarlamba kynferðisofbeldis sem og meðal gerenda. Mátti því greina
aukna samfélagslega vitund um vandann á þeim tveimur árum sem
rannsóknin stóð yfir.
Fjöldinn allur er til af forvarnarverkefnum sem hafa það að
markmiði að draga úr kynferðislegri misnotkun barna. Í rannsókn sem
heilbrigðiseftirlit Nebraska í Bandaríkjunum lét framkvæma kom í ljós að til
voru um 400-500 námsefni um kynferðislega misnotkun sem hönnuð höfðu
verið í slíkum tilgangi. Nokkur atriði voru einkennandi fyrir þessi námsefni
en það sem þau áttu sameiginlegt var áhersla þeirra á að börn ættu líkama
sinn, ef þau yrðu fyrir kynferðislegri misnotkun ættu þau að segja
einhverjum fullorðnum frá sem þau treystu og að börnunum var kennt
munurinn á góðri og vondri snertingu. Í flestum þeirra var áhersla einnig
lögð á að í flestum tilfellum væru gerendur einhverjir sem börnin þekktu og
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að þau áttu að verja sig sjálf og standa sterk á því að segja nei. Gagnrýni á
þessi verkefni hefur verið sú að börn eru ekki í valdastöðu gegn þeim
fullorðnu og því erfitt fyrir þau að bera ábyrgðina hvað þetta varðar. Þessi
námskeið eru þó í flestum tilfellum til þess fallin að auka þekkingu
barnanna á því hvað sé rétt og rangt í þessum efnum og styrkja þau í að
segja frá. Með því móti er börnunum fært í hönd ákveðið vald og þau betur
í stakk búin til að verja sig sjálf (McMahon, 2000).
Forvarnarherferðir sem hafa farið fram í fjölmiðlum eru ein tegund
fyrsta stigs forvarnaraðgerða gegn kynferðislegri misnotkun barna. Slíkar
herferðir hafa sýnt árangur hvað varðar að vekja almenning til umhugsunar
um kynferðislega misnotkun. Lýðheilsuverkefnið Prevent Child Abuse
Georgia í Bandaríkjunum hefur það að markmiði að þjálfa fullorðna í
Georgíufylki til þess að bera kennsl á hegðun kynferðisbrotamanna.
Verkefnið stóð yfir í fimm ár og benda niðurstöður rannsókna til að dregið
hafi úr tilfellum kynferðisbrota gegn börnum meðan á herferðinni stóð
(Schober, Fawsett, Thigpen, Curtis og Wright, 2012).
2.4.4 Gagnrýni á forvarnarverkefni gegn kynferðislegri misnotkun barna
Gagnrýnisraddir um árangur forvarnarverkefna hafa heyrst, en erfiðlega
hefur gengið að sýna fram á árangur slíkrar fræðslu og greinir rannsóknum
á um hver árangur af slíku starfi er. Helsta gagnrýni sem komið hefur fram
hvað varðar forvarnarverkefni gegn kynferðislegri misnotkun hefur að
mestu leyti beinst að þeim forvarnarverkefnum sem einblína á að fræða
börnin um kynferðisofbeldi. Áhersla hefur verið lögð á mikilvægi þess að
árangursmat fari fram á þessum verkefnum. Segja má að forvarnarverkefni
á þessu sviði hafi sætt meiri gagnrýni en önnur forvarnarverkefni af ólíkum
toga. Velta má fyrir sér hvers vegna slík forvarnarverkefni sæta meiri
gagnrýni en önnur og hafa vaknað spurningar um hvort ástæða þess sé sú
að forvarnir á sviði kynferðislegrar misnotkunar gegn börnum veki upp
óþægilegar tilfinningar meðal fólks (Plummer, 2005; Reppucci o.fl., 2005).
Það getur reynst erfitt að leggja mat á árangur í forvarnarverkefnum
gegn kynferðisofbeldi á börnum. Ástæður þess eru margs konar, til dæmis
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eru forvarnarverkefnin ólík, bæði hvað varðar uppbyggingu og tímalengd.
Sum vara bara í einn dag meðan önnur standa yfir í nokkrar vikur.
Spurningar hafa einnig vaknað um hvernig sé best að leggja mat á
verkefnin, til dæmis hvort meta eigi árangur út frá fækkun á tilkynningum
eða með stöðluðum mælingum um hversu vel þeir sem fengið hafa fræðslu
hafi móttekið það sem þeim var kennt (Plummer, 2005). Forvarnarverkefni
á þessu sviði eiga það þó flest sameiginlegt að:
1. Auka samfélagsvitund um vandann
2. Fræða forelda um misnotkun, forvarnir og snemmtæka íhlutun
3. Þjálfa foreldra til að skilja hvernig ofbeldið á sér stað, einkenni og
þá ábyrgð sem á þeim hvílir
4. Fræða börn um kynferðisofbeldi
5. Kenna börnum hvernig þau eigi að bregðast við og hvernig þau
eigi að forðast hættur
6. Vinna að því að binda enda á kynferðisofbeldi í samfélaginu
(Plummer, 2005).
Það

getur

verið

kostnaðarsamt

að

leggja

mat

á

gagnsemi

forvarnarverkefnis en slík verkefni eru oft rekin af grasrótarsamtökum sem
ekki hafa mikla burði til að leggja fjármuni í slíkar rannsóknir. Samtök eiga
oft á tíðum erfitt með að halda úti slíkum forvarnarverkefnum þar sem
litlum fjármunum er varið í forvarnarstarf og hefur því mat á þeim mætt
afgangi. Það er þó vissulega mikil þörf á að slíkar matsrannsóknir séu
framkvæmdar svo unnt sé að sjá hvaða árangri verkefnin skila (Plummer,
2005).
Miklar framfarir hafa orðið síðastliðin 30 ár hvað varðar forvarnir
gegn kynferðisofbeldi. Foreldrar eru meðvitaðri um hætturnar hvað varðar
kynferðisofbeldi og fagfólk sem starfar með börnum er einnig orðið
meðvitaðra um einkenni og hegðun hjá þeim börnum sem beitt hafa verið
kynferðisofbeldi. Fólk tilkynnir fyrr grun um ofbeldi sem stuðlar að því að
fyrr sé gripið inn í málin. Almenningsvitund um kynferðisofbeldi hefur
einnig aukist undanfarin ár. Nokkur atriði hafa haft áhrif á hversu illa hefur
gengið að rannsaka forvarnaráhrif slíkrar fræðslu. Meðal annars vegna þess
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hversu viðkvæmur málaflokkurinn er og sú staðreynd að börn eru
viðkvæmt rannsóknarefni (Plummer, 2005).
2.4.5 Forvarnarfræðsla til foreldra
Vísbendingar eru um að forvarnir sem beinast að foreldrum auki þekkingu
þeirra um kynferðislega misnotkun og auki einnig líkur á að foreldrar ræði
um þessi mál við börn sín. Börn virðast koma í auknum mæli fram og segja
frá kynferðislegri misnotkun. Má að einhverju leyti rekja það til aukinnar
umræðu í samfélaginu og fræðslu sem er jákvætt (Plummer, 2005). Í
rannsókn Burgess og Wurtele (1998) kom fram að foreldrar sem fengu
fræðslu um hvernig ætti að ræða við börn sín um kynferðislega misnotkun
eru líklegri til að gera slíkt en þeir foreldrar sem ekki fengu slíka fræðslu.
Foreldrar sem fengið hafa slíka fræðslu, telja sig betur undirbúna til að
ræða um kynferðislega misnotkun við börn sín. Þeir foreldrar eru einnig
líklegri til að tilkynna grun um kynferðislega misnotkun til yfirvalda en þeir
sem ekki hafa fengið slíka fræðslu (Burgess og Wurtele, 1998). Rannsóknir
hafa þó einnig sýnt að munur er milli kynjanna þegar kemur að því að ræða
um forvarnir gegn kynferðislegri misnotkun við börn sín. Ólík þátttaka
kynjanna hefur áhrif á skilvirkni þeirra en mæður eru virkari þátttakendur
en feður þegar kemur að forvarnarverkefnum á þessu sviði. Feður eru
einnig tregari til að ræða við börn sín um kynferðislega misnotkun.
Forvarnarverkefni sem einblína á foreldra hafa einnig lagt meiri áherslu á
að ná til mæðra en feðra. Er það visst áhyggjuefni þar sem gerendur eru
karlmenn í flestum tilfellum og því nauðsynlegt að ná til feðra jafnt sem
mæðra þegar kemur að slíkri fræðslu (Renk o.fl., 2002). Þótt vísbendingar
séu um að fræðsla til foreldra skili sér í aukinni þekkingu á málaflokknum
og breytingu á forvarnarhegðun er ókostur slíkrar fræðslu sá að ekki er
hægt að ná til margra barna með þeirri aðferð að veita aðeins foreldrum
fræðslu. Ein af ástæðum þess er sú að slík forvarnarfræðsla er oft á tíðum
illa sótt af foreldrum. Annar annmarki er sá, eins og með margar aðrar
tegundir fræðslu sem beinist að foreldrum, að þeir foreldrar sem helst
þurfa á slíkri fræðslu að halda sækja hana ekki (Berrick, 1988).
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2.4.6 Forvarnarfræðsla til fagaðila
Rannsóknir sýna að forvarnarfræðsla til fagaðila skilar árangri en það má
greina

með

aukinni

þekkingu,

breyttu

viðhorfi

og

auknum

forvarnaraðgerðum. Í rannsókn Gadomski o.fl. (2001) á forvarnarverkefni
gegn heimilisofbeldi fékk heilbrigðisstarfsfólk markvissa þjálfun í að bera
kennsl á einkenni heimilisofbeldis. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu
mælanlega breytingu á þekkingu, viðhorfi og tilvonandi forvarnarhegðun
hjá heilbrigðisstarfsfólki. Jafnframt sýndi rannsóknin fram á að það hafði
áhrif á fyrsta- og annars stigs forvarnaraðgerðir heilbrigðisstarfsfólks að fá
slíka fræðslu. Aukin þekking og viðhorf hafa áhrif á hegðun fólks og sýndi
rannsóknin einnig fram á að því markvissari sem kennslan er því líklegra er
að hegðun viðkomandi muni breytast í kjölfarið. Námskeiðið Verndarar
barna ætti því að vera vel til þess fallið að auka þekkingu og hafa áhrif á
viðhorf fólks þar sem um markvissa þjálfun fyrir fagfólk er að ræða.
2.5

Samtökin Blátt áfram

Samtökin Blátt áfram eru forvarnarsamtök sem stofnuð voru árið 2004. Um
er að ræða frjáls félagasamtök en helsta markmið þeirra er að stuðla að
forvörnum

og

fræðslu

um

kynferðislegt

ofbeldi

gegn

börnum.

Forvarnarstarf samtakanna er margþætt en það felst meðal annars í
almennri fræðslu til fullorðinna í formi námskeiðs sem nefnist Verndarar
barna. Um er að ræða námskeið þar sem fullorðnum er veitt markviss
þjálfun í að fyrirbyggja, þekkja og bregðast við kynferðislegri misnotkun.
Námskeið þetta er byggt á erlendri fyrirmynd (e. Stewards of children) sem
hannað var af samtökunum Darkness to light (Sigríður Björnsdóttir, 2011).
Samtökin Darkness to light voru stofnuð árið 2000 sem
sjálfseignarstofnun. Markmið þeirra er að draga úr tilfellum kynferðislegrar
misnotkunar með því að auka samfélagsvitund og almenna þekkingu fólks á
kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Árið 2004 hóf verkefnið Verndarar
barna göngu sína en auk Bandaríkjanna og Íslands eru 14 önnur lönd sem
halda slík námskeið (Darkness to light, e.d.). Markmið samtakanna
Darkness to light er að færa ábyrgðina frá börnunum til þeirra fullorðnu
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hvað fræðslu varðar. Líta samtökin svo á að ábyrgðin skuli ávallt liggja hjá
þeim fullorðnu þegar kemur að verndun barna gegn kynferðisofbeldi.
Rannsóknir styðja þá nálgun en hafa þær meðal annars sýnt að börn búa
ekki alltaf yfir nægum vitsmunalegum þroska til að geta lagt mat á hvenær
um kynferðislega misnotkun er að ræða og eru því ekki fær um að vernda
sig sjálf (Reppucci og Haugaard, 1989).
Blátt áfram hefur einnig lagt áherslu á fræðslu til barna í gegnum
skólastarf og er fræðslan sérsniðin að þeim aldurshópi sem við á hverju
sinni. Bæði er um að ræða fræðslu í lífsleikniskennslu fyrir börn í 7.- 10.
bekk grunnskóla og brúðuleikhús sem nefnist Krakkarnir í hverfinu en það
hefur staðið til boða fyrir börn bæði í leik- og grunnskólum síðastliðin ár
(Sigríður Björnsdóttir, 2011). Markmið fræðslunnar Krakkarnir í hverfinu er
að gefa börnum tækifæri og verkfæri til fræðslu um hvernig beri að varast
kynferðisofbeldi. Með því er börnunum veitt vald til þess að leita sér
aðstoðar ef þess er þörf og veitt fræðsla um það hvert þau geti leitað og við
hvern þau geta rætt. Krakkarnir í hverfinu er sýning sem fjallar um börn
sem hafa lent í líkamlegu-, andlegu- og kynferðislegu ofbeldi. Brúðurnar í
sýningunni glíma við félagslega erfiðar aðstæður og segja þau börnunum
sem á hlusta hvernig þau hafa fundið leið út úr ofbeldinu, fengið kjark til að
segja frá og leitað sér hjálpar. Í gegnum sýninguna gefst þeim börnum sem
horfa á tækifæri að spyrja brúðurnar spurninga ef þau vilja (Sigríður
Björnsdóttir, 2011). Samkvæmt rannsókn Davis og Gidycz (2000) eru börn
mest móttækileg fyrir fræðslu sem felur ekki aðeins í sér áhorf og fyrirlestur
heldur einnig leik og þátttöku þeirra. Krakkarnir í hverfinu er því vel til þess
fallið að fanga athygli barnanna þar sem börnin eru þátttakendur í
sýningunni. Blátt áfram hefur unnið með barnavernd þeirra sveitarfélaga
sem sýningin hefur verið sett upp í og er félagsráðgjafi eða sálfræðingur
ávallt viðstaddur sýningu ef upp skyldu koma mál í kjölfar sýningarinnar
sem þarf að sinna (Sigríður Björnsdóttir, 2011).
Á haustmánuðum 2012 mun Blátt áfram hefja markvisst
námskeiðahald í grunnskólum landsins á sýningunni Krakkarnir í hverfinu.
Er það fyrsta skrefið í samstarfsverkefninu Vitundarvakning um
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kynferðislegt ofbeldi gegn börnum sem undirritað var vorið 2012. Þar er um
að ræða lið í fullgildingu á ákvæðum evrópusáttmálans um vernd barna
gegn kynferðislegu ofbeldi. Hluti þess samkomulags er að börn fái fræðslu
innan skólans um kynferðislegt ofbeldi og munu öll börn í 2. bekk
grunnskóla landsins fá slíka fræðslu (Blátt áfram, 2012).
Blátt áfram stendur einnig fyrir forvarnarfyrirlestri gegnum
internetið fyrir foreldra. Um er að ræða eins og hálfs klukkustunda langan
fyrirlestur sem er gagnvirkur, en þátttakendur geta varpað fram
spurningum meðan á fyrirlestri stendur og fengið svör og leiðbeiningar frá
fyrirlesara. Á fyrirlestrinum er farið yfir hvernig foreldrar eigi að ræða um
kynferðisofbeldi við börn sín, hvað tæling er, og hvernig eigi að bregðast við
ef barn segir frá, svo eitthvað sé nefnt (Blátt áfram, e.d.-a).
Blátt áfram hefur einnig staðið fyrir fjölmiðlaherferðum þar sem
forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi eru kynntar. Slík fræðsla hefur farið
fram í dagblöðum og sjónvarpi auk auglýsinga á netinu. Auglýsingar Blátt
áfram hafa vakið athygli og umtal meðal almennings (Sigríður Björnsdóttir,
2011). Fjölmiðlaherferðir líkt og þær sem Blátt áfram hafa staðið fyrir hafa
það að markmiði að auka þekkingu og breyta viðhorfum fólks til ákveðinna
lýðheilsumála, til dæmis kynferðisofbeldi á börnum. Rannsóknir sýna að
slíkt forvarnarstarf geti haft jákvæð áhrif á almenningsvitund og viðhorf
gegn kynferðislegri misnotkun á börnum og að þær hafi ákveðið
forvarnargildi (Self-Brown, Rheingold, Campell og de Arellano, 2008).
2.5.1 Námskeiðið Verndarar barna
Námskeiðið Verndarar barna hefur verið haldið hér á landi undanfarin ár.
Um er að ræða þriggja klukkustunda langt námskeið sem fyrst og fremst er
hugsað fyrir starfsfólk leik- og grunnskóla, ásamt öðru fagfólki sem starfar
með börnum. Markmið námskeiðsins er að veita þeim sem það sitja
kerfisbundna þjálfun í að fyrirbyggja og bera kennsl á ofbeldi með öflugri
fræðslu.
Efni námskeiðsins byggist á bæklingnum 7 skref til verndar börnunum
okkar (e. The 7 steps to protecting our children) sem gefinn var út af
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samtökunum Darkness to light og þýddur er af Blátt áfram. Sjö skrefin eru
(Blátt áfram, e.d.-b):

1. Gerðu þér grein fyrir staðreyndum og áhættuþáttum. Um er að
ræða fræðslu um tíðni, áhættu og afleiðingar kynferðislegrar
misnotkunar.
2. Fækkaðu tækifærunum. Aðferðir kynntar til að draga úr tilfellum
þar sem kynferðisleg misnotkun getur átt sér stað.
3. Talaðu um það. Aðferðir kynntar hvernig eigi að ræða um efnið
við börn og fullorðna.
4. Vertu vakandi. Hvernig eigi að bera kennsl á einkenni
kynferðislegrar misnotkunar.
5. Búðu til áætlun. Rétt viðbrögð þegar barn segir frá kynnt og
tilkynningarskylda rædd.
6. Fylgdu grunsemdum eftir. Þátttakendur hvattir til að fylgja
grunsemdum sínum eftir og treysta á eigið innsæi, valdefling.
7. Gerðu eitthvað í málinu. Hugmyndir um hvernig megi virkja aðra
til umhugsunar um kynferðislega misnotkun rædd.

Auk skrefanna sjö er fjallað um fjögur verkfæri sem auðvelda á
þátttakendum að takast á við það verkefni að vernda börn. Fyrsta
verkfærið snýr að því að vera meðvitaður um vandann, annað verkfærið er
val, það þriðja er persónulegt vald og fjórða verkfærið er óþrjótandi
samhygð og umhyggja. Þátttakendur svara spurningum í vinnubók
samhliða námskeiðinu þar sem þeir dýpka þekkingu sína og setja námsefnið
í samhengi við eigið líf og athafnir. Markmiðið er að þátttakendur íhugi
viðbrögð, viðhorf og aðgerðir sínar tengdu kynferðislegri misnotkun barna
(Darkness to light, 2006).
Erlendar rannsóknir á Verndarar barna
Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á gagnsemi námskeiðsins Verndarar
barna sem sýna fram á árangur námskeiðsins. Fyrsta rannsóknin sem gerð
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var á námskeiðinu var framkvæmd árið 2005 þegar námskeiðið var enn á
þróunarstigi. Niðurstöður hennar sýndu að aukin þekking átti sér stað hjá
þátttakendum og beittu þátttakendur fleiri forvarnaraðgerðum eftir að
hafa fengið þjálfun. Þeir þættir sem stóðu upp úr í þessari rannsókn snéru
að því að ræða um kynferðislega misnotkun við börn og fullorðna, vera
vakandi fyrir merkjum um kynferðislega misnotkun og hafa aukið eftirlit
með börnum (Bennett, 2005).
Rannsókn Rheingold o.fl. (2011) gefur vísbendingar um að aukin
þekking um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum breyti forvarnarhegðun
fullorðinna í tengslum við kynferðisofbeldi. Niðurstöður rannsóknarinnar
benda til að Verndarar barna þjálfunin hafi mælanleg áhrif á aukna
þekkingu og forvarnarhegðun meðal þeirra sem starfa með börnum.
Árið 2006 var framkvæmd matsrannsókn á árangri vefútgáfu
námskeiðsins Verndarar barna en samtökin Darkness to light hafa einnig
haldið námskeið þar sem þátttakendur fá þjálfun gegnum internetið.
Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að það var mælanleg aukning á
þekkingu hjá þátttakendum strax að loknu námskeiði. Þátttakendur þekktu
betur einkenni fórnarlamba kynferðisofbeldis ásamt því að þeir töldu sig
vita hvernig ætti að bregðast við í kjölfar þess að barn greinir frá
kynferðislegri misnotkun. Rannsóknin leiddi jafnframt í ljós verulega
breytingu á viðhorfi þátttakenda og forvarnaraðgerðum þeirra að tveimur
mánuðum liðnum. Þar kom í ljós að þeir sem höfðu hlotið þjálfun voru mun
líklegri til að hafa rætt við barn um kynferðislega misnotkun, rætt við annan
fullorðinn einstakling um forvarnir gegn kynferðisofbeldi og hafa takmarkað
tíma sem barn er eitt með eldra ungmenni án eftirlits. Niðurstöður úr
rannsókn þessari sýna því einnig fram á virkni námskeiðsins (Jones, Paget
og Derrick, 2006).
Í annarri rannsókn sem framkvæmd var á Verndarar barna
þjálfuninni var gerður samanburður á staðbundu námskeiði (e. in-person
training) og fjarnámskeiði (e. web-based training). Staðbundið námskeið fer
fram með þeim hætti að fólk hittist í hóp og fær þjálfun undir leiðsögn
leiðbeinanda, en fjarnámskeiðið fer fram gegnum internetið. Niðurstöður
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þeirrar rannsóknar sýna að báðar útgáfur námskeiðsins skili árangri og auki
árvekni þeirra sem það sitja. Munur var þó á líðan þátttakenda en þeir sem
fengu þjálfunina í hóp leið betur með að geta rætt um efnið við aðra sem
sátu námskeiðið með þeim, hinum sem fengu netþjálfun fannst slíkt skorta
(Rheingold, Zajac og Patton, 2012). Fjarnámskeið getur þó hentað fagfólki
sem á erfitt með að finna tíma til að sitja slíkt námskeið, en í fjarkennslunni
geta þátttakendur klárað námskeiðið á sínum hraða og þegar það hentar
hverju sinni. Þátttakendur slíkra námskeiða hafa lýst yfir ánægju sinni með
fyrirkomulagið og virðist það hafa áhrif á þekkingu, viðhorf og
forvarnaraðgerðir þeirra (Paranal, Thomas og Derrick, 2012).
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3

Aðferð og framkvæmd

Í félagsvísindum er notast við tvenns konar rannsóknaraðferðir.
Annarsvegar eigindlega og hinsvegar megindlega rannsóknaraðferð
(Neuman, 2006). Hér á eftir verður fjallað um aðferð rannsóknarinnar en
notast var við megindlega rannsóknaraðferð.
3.1

Megindlegar rannsóknaraðferðir

Megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á mælanlegum staðreyndum þar
sem unnið er út frá afleiðslu. Rannsakandi setur fram tilgátu í upphafi
rannsóknar sem hann síðar sannar eða afsannar. Um er að ræða ferli þar
sem unnið er með niðurstöður á kerfisbundinn hátt en dæmi um
megindlegar

rannsóknaraðferðir

eru

tilraunir,

innihaldsgreining,

spurningalistakannanir og fyrirliggjandi gögn. Í megindlegum rannsóknum
er áhersla lögð á að skoða hvernig hópar tengjast sín á milli og hvernig
dreifing er milli hópa. Til þess að fá fram slíkar upplýsingar eru notast við
tölfræði. Í megindlegum rannsóknum er oft á tíðum hægt að alhæfa
niðurstöður yfir á þýði en til þess að svo sé hægt að gera þarf að vera hægt
að

mæla

marktekt

rannsóknar.

Helsti

kostur

megindlegra

rannsóknaraðferða er að rannsakandinn hefur takmörkuð tengsl við
þátttakendur og hefur því lítil áhrif á þá. Rannsakanda tekst því að viðhalda
ákveðinni fjarlægð frá rannsóknarefninu. Galli megindlegra rannsókna er sá
að ekki er unnt að kafa djúpt í gögn og kalla fram reynslu og upplifun fólks
líkt og gert er með eigindlegum rannsóknaraðferðum (Sigurlína
Davíðsdóttir, 2003; Yegidis og Weinbach, 2009).
3.2

Rannsóknarspurningar

Markmið rannsóknarinnar er að leggja mat á forvarnarnámskeiðið
Verndarar barna. Markmið rannsóknarinnar er einnig að kanna hvort
þekking þátttakenda um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum aukist, hvort
breyting verði á viðhorfum þeirra og hvaða áhrif námskeiðið hefur á
forvarnaraðgerðir þátttakenda.
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Til

þess

að

ná

þessum

markmiðum

eru

eftirfarandi

rannsóknarspurningar settar fram:


Eykst þekking um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum hjá
þátttakendum sem setið hafa námskeiðið Verndarar barna?



Er breyting á viðhorfum þátttakenda til kynferðisofbeldis gegn
börnum eftir að hafa setið námskeiðið Verndarar barna?



Er breyting á forvarnaraðgerðum þátttakenda sem setið hafa
námskeiðið Verndarar barna?

3.3

Rannsóknarsnið og matsaðferð

Rannsókn þessi er svokölluð matsrannsókn (e. program evaluation) en
slíkum rannsóknum er ætlað að meta gildi og verðleika ákveðinna verkefna.
Matsrannsóknir eru notaðar til að meta hvort tiltekin verkefni þjóni tilgangi
sínum og hvort þau skili tilætluðum árangri (Yegidis og Weinbach, 2009).
Við gerð matsrannsókna er hvoru tveggja hægt að notast við eigindlega og
megindlega rannsóknaraðferð (Hall og Hall, 2004). Rannsókn þessi byggir á
fyrir- og eftir matsrannsókn (e. pretest-posttest evaluation), en rannsóknin
var

framkvæmd

með

spurningalistakönnun

sem

þátttakendur

á

námskeiðinu svöruðu fyrir og eftir þjálfun. Spurningalisti var lagður fyrir
þátttakendur í upphafi námskeiðs þar sem lagt var mat á þekkingu og
viðhorf viðkomandi til kynferðislegrar misnotkunar gegn börnum ásamt
forvarnaraðgerðum sem viðkomandi hafði gripið til undanfarna sex
mánuði. Að þjálfun lokinni var aftur lagður fyrir þátttakendur spurningalisti
þar sem þekking og viðhorf þátttakenda var könnuð að nýju, ásamt
framtíðar forvarnaraðgerðum.
3.4

Framkvæmd og gagnasöfnun

Forsvarsmenn samtakanna Blátt áfram höfðu samband við Persónuvernd
áður en gagnaöflun hófst til að kanna hvort þörf væri á að tilkynna
rannsóknina. Samkvæmt svari frá Persónuvernd var ekki þörf á að tilkynna
rannsóknina sérstaklega. Tekið var fram á spurningalistum að farið yrði
með persónuupplýsingar og skráningu þeirra samkvæmt lögum um
persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000. Þátttakendum
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var frjálst að hætta þátttöku á hvaða tímapunkti sem var ef þeir vildu. Um
er að ræða nafnlausa spurningalistakönnun sem ekki er rekjanleg til
tiltekinna einstaklinga, ekki er um viðkvæmar persónuupplýsingar að ræða
og er gagnaöflunin eðlilegur þáttur í starfsemi samtakanna til að leggja mat
á gagnsemi námskeiðsins. Uppfyllir rannsóknin því kröfur persónuverndar
um þær rannsóknir sem ekki er þörf á að tilkynna (Persónuvernd, e.d.).
Rannsakandi gætti þess að ekki yrði hægt að rekja spurningalista til
ákveðinna einstaklinga eða stofnanna við innslátt gagna.
Gagnasöfnun fór fram á vegum Blátt Áfram á tímabilinu ágúst 2011 til
ágúst 2012. Spurningalistar voru lagðir fyrir af leiðbeinendum sem héldu
námskeiðið, og kom rannsakandi því ekki að gagnaöflun. Gögnum var
komið til RBF í september 2012 og vann rannsakandi að innslætti þeirra inn
í SPSS tölfræðiforritið í október 2012 á skrifstofu RBF. Var sú leið valin til að
tryggja öryggi gagnanna en ábyrgðarmaður þeirra á meðan á rannsókninni
stóð var Elísabet Karlsdóttir framkvæmdastjóri RBF.
Tilraun var gerð til að kanna hvort þekkingaraukning þátttakenda
væri enn til staðar nokkrum mánuðum eftir að námskeiði lauk líkt og gert
hefur verið í erlendum rannsóknum á námskeiðinu (Rheingold o.fl., 2011).
Slæmar heimtur voru á svörun og ekki tókst að fá fullnægjandi svarhlutfall
sem hægt var að notast við í þessari rannsókn. Rannsakandi ákvað því í
samráði við leiðbeinanda að notast ekki við þann hluta rannsóknarinnar.
3.5

Mælitæki

Eins og fyrr segir er rannsóknin spurningalistakönnun. Um er að ræða
tvenns konar lista, annars vegar Fyrir A og hins vegar Fyrir B. Báðir listar eru
tvískiptir. Fyrri hluti listanna inniheldur 25 spurningar um almenna
þekkingu og viðhorf á kynferðislegri misnotkun á börnum þar sem
svarmöguleikarnir eru þrír: Sammála, ekki viss, ósammála (Sjá viðauka 1 ).
Seinni hluti listanna snýr að forvarnaraðgerðum og inniheldur hann
24 spurningar. Þar er viðkomandi beðinn um að svara hvaða
forvarnaraðgerðir hann hefur framkvæmt síðastliðna sex mánuði. Í fyrri
hluta listanna eru spurningar ólíkt orðaðar hjá hópi A og hópi B og þeim
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víxlað en þó innihaldslega spurt um sömu atriði. Það er, spurningarnar
mæla það sama innan hvers hluta þó þær séu ólíkt orðaðar. Er það gert til
þess að fyrirbyggja kerfisbundna svörun þátttakenda þar sem þátttakendur
svara aftur spurningalista þremur klukkustundum síðar, að námskeiði
loknu. Þátttakendur sem svara lista A fyrir, svara lista B eftir og öfugt, þeir
sem svara lista B fyrir svara lista A eftir. Samanburður er síðan gerður á
tveimur óháðum hópum, það er svör A eru borin saman fyrir og eftir og
svör B fyrir og eftir.

Svarandi 1

Svarandi 2

Fyrir námskeið

Listi A

Listi B

Eftir námskeið

Listi B

Listi A

Forvarnaraðgerðir

Forvarnaraðgerðir

Mynd 2. Myndræn skýring gagnaöflunar

Í seinni hluta listanna beggja þar sem spurt er um forvarnaraðgerðir
síðastliðna sex mánuði eru spurningar eins orðaðar bæði í lista A og lista B.
Í spurningalistanum sem þátttakendur svara eftir að námskeiði lýkur er
spurt hvaða forvarnaraðgerðir viðkomandi telur að hann muni grípa til
næstu sex mánuði. Þar eru svarmöguleikar þrír: Algjörlega sannfærður um
að ég muni gera þetta, nokkuð viss um að ég muni gera þetta, nokkuð
sannfærður um að ég muni EKKI gera þetta (Sjá viðauka 1 ).
Eins og fyrr segir skiptast listarnir í tvennt. Í fyrri hluta listanna er
könnuð þekking og viðhorf til kynferðislegrar misnotkunar á börnum. Þær
spurningar sem snúa að þekkingu þátttakenda er byggður á spurningalista
sem hannaður er af samtökunum Darkness to light og þýddur af Inger Önnu
Aikmann fyrir Blátt áfram. Spurningar listans eru úr námsefni námskeiðsins
en tilgangur þessa hluta er að mæla almenna þekkingu þátttakenda í
rannsókninni á kynferðislegri misnotkun barna ásamt viðhorfi þeirra. Í þeim
spurningum er spurt um tíðni kynferðisofbeldis, afleiðingar þess að verða
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fyrir kynferðislegri misnotkun, áhættuþætti, ýmsar mýtur varðandi
kynferðislegt ofbeldi á börnum og mögulegar forvarnaraðgerðir.
Seinni hluti listanna kannar sem fyrr segir þær forvarnaraðgerðir sem
þátttakendur

hafa

gripið

til

síðastliðna

sex

mánuði

og

þær

forvarnaraðgerðir sem þeir telja líklegt að þeir muni grípa til næstu sex
mánuði. Til að mæla þennan þátt voru lagðar fyrir þátttakendur 24
spurningar. Dæmi um atriði sem spurt er um til að mæla forvarnaraðgerðir
eru spurningar eins og „ég hef komið óvænt í heimsókn þar sem fullorðinn
einstaklingur hefur verið að vinna með barni til þess eins að ganga úr
skugga um öryggi barnsins“ og „ég hef formlega tilkynnt grun um
kynferðislegt ofbeldi til lögreglu eða barnaverndaryfirvalda“ (Sjá viðauka 1)
Þegar spurningalistar sem byggja á erlendri fyrirmynd eru þýddir er
mikilvægt að huga að því að staðfærsla og þýðing þeirra búi yfir sömu
eiginleikum og erlend frumútgáfa. Það er því mikilvægt að fram fari
forprófun á matslistum sem þýddir eru til þess að kanna hvort þeir mæli
sömu hugsmíð og erlend fyrirmynd þeirra (Sigurgrímur Skúlason, 2005).
Ekki fór fram forprófun á þessum spurningalistum eftir þýðingu þeirra að
rannsakanda vitandi.
3.6

Úrtak og þátttakendur

Í rannsókn þessari var notast við svo kallað markmiðsúrtak en slík aðferð er
notuð

þegar

rannsóknaraðili

velur

úrtak

sem

hæfir

markmiði

rannsóknarinnar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Í þessari
rannsókn er markmiðið að kanna hvort breyting verði á þekkingu,
viðhorfum, og forvarnaraðgerðum fólks sem starfar með börnum eftir að
hafa setið námskeiðið Verndarar barna. Spurningalistar voru því lagðir fyrir
alla þá sem sitja námskeiðið.
Spurningalistarnir voru lagðir fyrir á sjö námskeiðum víðsvegar um
landið. Úrtakið voru 255 einstaklingar en notast var við svör 220
einstaklinga við úrvinnslu niðurstaðna. Rannsakandi ákvað að notast ekki
við svör 38 einstaklinga þar sem ekki var rétt staðið að fyrirlögn
spurningalista í þeim tilfellum. Taldi rannsakandi það skekkja niðurstöður
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rannsóknarinnar að hafa þá með í útreikningum niðurstaðna þar sem þeir
svöruðu sama spurningalista fyrir og eftir námskeið og því var ekki um
sömu aðferð að ræða, það er samanburð óháðra hópa.
3.7

Siðferðisleg álitamál

Tengsl rannsakanda við efnið eru engin ef undanskilinn er áhugi höfundar á
málefnum barna og forvarnarstarfi. Rannsakandi tengist ekki samtökunum
Blátt áfram á neinn hátt og telur hann sig því geta nálgast efnið á eins
hlutlausan hátt og mögulegt er. Rannsakandi kom ekki að gagnasöfnun eins
og fyrr segir og því eru tengsl hans við þátttakendur ekki heldur til staðar.
Rannsakandi kaus að sitja námskeiðið Verndarar barna meðan á
rannsóknarferlinu stóð, en það gerði hann til að öðlast betri sýn á það
hvernig fræðslan færi fram á námskeiðinu.
3.8

Úrvinnsla gagna og framsetning niðurstaðna

Notast

var

við

tölfræðiforritið

SPSS

til

að

greina

niðurstöður

spurningalistanna. Fyrsta verk rannsakanda var að slá inn svör þátttakenda
í SPSS forritið, að því loknu var hafist handa við að skoða gögnin og keyra út
ýmsar breytur. Notast var við krosstöflur til samanburðar á mælingum
óháðra hópa fyrir og eftir þjálfun. Auk krosstaflna var einnig notast við
þáttagreiningu (e. factor analysis) í síðasta hluta rannsóknarinnar. Var það
gert til þess að fá betri sýn á það hvort að baki viðhorfum þátttakenda
lægju einhverjir undirliggjandi þættir. Markmið þáttagreiningar er að finna
stöðuga þætti í gögnunum og er sú aðferð notuð til að varpa ljósi á
undirliggjandi þætti sem geta skýrt fylgni á milli breyta (Einar
Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Eftir að rannsakandi hafði unnið
úr niðurstöðum í SPSS forritinu var notast við Excel tölvuforrit til að keyra
út myndir og töflur og setja niðurstöður þannig fram.
Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram í töflum og myndum.
Við úrvinnslu niðurstaðna var marktekt fyrir og eftir mælinga hópanna
könnuð með kí-kvaðrat prófi. Sýnt er fram á marktekt með stjörnum (***)
fyrir aftan hverja spurningu fyrir sig sem fjallað er um en stjörnumerktar
niðurstöður segja til um hversu marktækar niðurstöðurnar eru. Þar sem um
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mesta marktekt er að ræða eru þrjár stjörnur. Það þýðir að hægt er að
fullyrða með 99,9% vissu að munurinn milli hópa er ekki tilkominn vegna
tilviljunar. Ef um tvær stjörnur er að ræða þýðir það að munurinn milli hópa
er marktækur miðað við 99% öryggi og ein stjarna þýðir að öryggisbilið sé
innan við 95%. Ef engin merking er bak við spurninguna þýðir það að ekki
sé marktækur munur á hópunum fyrir og eftir þjálfun og ef merkingin er
(óg) þýðir það að ekki hafi tekist að reikna út marktekt sökum smæðar hóps
í svörunarhlutfalli á viðkomandi spurningu.
Marktekt úr forvarnarhluta rannsóknarinnar var könnuð með T-prófi
óháðra úrtaka (e. independent sample t-test) en það er notað þegar
meðaltöl tveggja óháðra hópa í úrtaki eru borin saman (Amalía
Björnsdóttir, 2003). Í þessari rannsókn eru forvarnaraðgerðir hópanna
tveggja bornar saman fyrir og eftir þjálfun og marktekt reiknuð með T-prófi
og er hún tilgreind með sama hætti og nefnt er hér fyrir ofan.
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4

Niðurstöður

Í þessum þessa kafla eru kynntar helstu niðurstöður rannsóknarinnar og
fjallað um þær út frá rannsóknarspurningum. Fyrst verður greint frá
bakgrunnsupplýsingum þátttakenda: kyni, aldri, menntun og starfsheiti.
Næst er fjallað um fyrsta hluta spurningalistana en þar snúa spurningar að
þekkingu þátttakenda á ýmsu sem við kemur kynferðislegu ofbeldi gegn
börnum. Sá hluti skiptist í fimm undirkafla þar sem fjallað verður um
spurningar sem tilheyra sama þema. Að því loknu er fjallað um þær
spurningar sem snúa að viðhorfi þátttakenda er snýr að kynferðislegu
ofbeldi gegn börnum og hlutverki þeirra í forvarnarstarfi. Að lokum verður
fjallað um forvarnaraðgerðir þátttakenda, en sá kafli skiptist í tvennt.
Annars

vegar

forvarnaraðgerðir

fyrir

námskeið

og

hins

vegar

forvarnaraðgerðir eftir námskeið.
4.1

Bakgrunnur þátttakenda

Hér er þátttakendum sem tóku þátt í námskeiðinu og svöruðu
spurningalistum fyrir og eftir námskeið lýst.
4.1.1 Kyn og aldur
Tafla 1 sýnir hlutfallslega dreifingu á kyni þátttakenda, en þátttakendur í
rannsókninni voru 217 talsins, 42 karlar (19,4%) og 175 konur (80,6%).
Tafla 1. Kyn þátttakenda

Kyn

Tíðni

Prósentuhlutfall

Karlar

42

19,4%

Konur

175

80,6%

Heildarfjöldi (=n)

217

100%
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Í töflu 2 má sjá aldursskiptingu þátttakenda. Yngsti þátttakandinn er 23 ára
og sá elsti 70 ára. Aldur þátttakenda var flokkaður í fimm hópa sem hver
um sig spannaði 10 ár, það var gert til þess að betur væri hægt að sjá hver
aldursdreifing þátttakenda væri. 24,4% þátttakenda er á aldrinum 33-42
ára og 60% þátttakenda er á aldrinum 43-63 ára.
Tafla 2. Aldur þátttakenda

Aldur

Tíðni

Prósentuhlutfall

63-72 ára
53-62 ára
43-52 ára
33-42 ára
23-32 ára
Svarar ekki
Heildarfjöldi (n=)

14
60
67
53
20
3
217

6,5%
27,6%
30,9%
24,4%
9,2%
1,4%
100%

4.1.2 Menntun þátttakenda
Á mynd 3 má sjá menntunarstig þátttakenda. Rúmlega helmingur
þátttakenda eru kennarar og hafa 19% lokið öðru háskólanámi en
kennaramenntun, til dæmis BA gráðu í þroskaþjálfafræðum, uppeldis- og
menntunarfræðum og íslensku svo eitthvað sé nefnt. 10% hafa lokið
meistaragráðu auk grunnnáms í háskóla. Flestir þeirra sem lokið hafa
meistaragráðu starfa sem skólastjórnendur og við sérkennslu.

Mynd 3. Menntun þátttakenda

41

Í töflu 3 má sjá starfsheiti þátttakenda. Meirihluti þátttakenda eða 61,7%
starfa sem leik-, grunn-, eða framhaldsskólakennarar. 28.5% þátttakenda
starfa í öðrum störfum með börnum, svo sem þroskaþjálfar, skólastjórar og
stuðningsfulltrúar. Störf 9,7% þátttakenda eru ótilgreind.
Tafla 3. Starfsheiti

Starfsheiti
Aðstoðarskólastjóri
Deildarstjóri
Framhaldsskólakennari
Leiðbeinandi
Námsráðgjafi
Kennari
Stuðningsfulltrúi
Skólastjóri
Þroskaþjálfi
Sérkennari
Annað
Heildarfjöldi (=n)

4.2

Fjöldi (N)
5
7
12
10
6
122
13
5
4
12
21
217

Prósentuhlutfall
2,3%
3,2%
5,5%
4,6%
2,7%
56,2%
6,0%
2,3%
1,9%
5,5%
9,7%
100%

Þekking þátttakenda

Í spurningalistanum sem lagður var fyrir þátttakendur voru 20 spurningar
sem kanna þekkingu þeirra á kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Til þess
að svara rannsóknarspurningunni hvort þekking þátttakenda aukist eftir að
hafa setið námskeiðið verður fjallað um þær spurningar sem snúa að
þekkingu á kynferðisofbeldi gegn börnum. Þessum hluta spurningalistans er
skipt í eftirfarandi fimm undirflokka:
1. Almenn þekking
2. Gerendur
3. Fækkaðu tækifærunum
4. Vertu vakandi fyrir einkennum
5. Viðbrögð, tilkynningar og áætlun.

4.2.1 Almenn þekking
Fyrst verður fjallað um spurningar sem snúa að almennri þekkingu
þátttakenda á kynferðislegu ofbeldi á börnum, en þær spurningar eru
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settar hér fram í tveimur töflum. Annars vegar töflu 4 þar sem svör úr hópi
A koma fram og hins vegar í töflu 5 þar sem svör úr hópi B koma fram. Í
þessum hluta var spurt um meðalaldur barna sem verða fyrir
kynferðisofbeldi, heimilisaðstæður þeirra og tíðnitölur.
Þátttakendur voru spurðir út í hver meðalaldur barna væri sem
verða fyrir kynferðislegu ofbeldi. Fyrir námskeið voru 12,6% þátttakenda í
hópi A sem svöruðu því rétt að meðalaldur barna væri 9 ár en eftir þjálfun
svöruðu 66,3% þátttakenda spurningunni rétt. Er þar um marktækan mun
að ræða. Ekki var hægt að reikna marktekt í næstu tveimur spurningum hjá
hópi A sökum smæðar í svarhlutfalli. Þó má sjá aukningu á þekkingu í
báðum spurningum sérstaklega hvað varðar tíðni þess að börn verði fyrir
kynferðislegri misnotkun en fyrir þjálfun vissi þriðjungur þátttakenda að ein
af hverjum fjórum stúlkum og einn af hverjum sex drengjum yrðu fyrir
kynferðisofbeldi fyrir 18 ára aldur. Eftir þjálfun svöruðu flestir þátttakenda
þessari spurningu rétt eða 92,5%. Þar er um að ræða 187% aukningu á
réttu svarhlutfalli.
Tafla 4. Hópur A – Almenn þekking

Jafn mörg börn sem verða fyrir kynferðislegu
ofbeldi eru í hópi þeirra barna sem eru yngri en 9
ára og þeirra sem eru eldri en 9 ára
(miðgildisaldur þeirra barna sem verða fyrir
kynferðislegu ofbeldi er 9 ár) ***
Kynferðislegt ofbeldi á börnum á sér aðallega
stað í fjölskyldum sem búa við fátækt,
óstöðugleika og óreglu óg
Ein af hverjum fjórum stúlkum og einn af
hverjum sex drengjum eru beitt kynferðislegu
ofbeldi áður en þau verða 18 ára. óg

Rétt svar
fyrir þjálfun

Rétt svar
eftir þjálfun

12,6%

66,3%

78,1%

94,3%

32,4%

92,5%

Marktækur munur er á hópum *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001,
Óg
gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs.

Hjá hópi B mældist marktæk aukning á þekkingu varðandi rétta
skilgreiningu á kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Fyrir þjálfun svöruðu
50,8% spurningunni rétt, eftir þjálfun 70,7%. Hópur B var einnig spurður út
í meðalaldur barna sem verður fyrir kynferðisofbeldi. Mátti greina verulega
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aukningu á réttu svari

varðandi aldur barna sem verða fyrir

kynferðisofbeldi. Fyrir þjálfun svöruðu 17,6% þátttakenda rétt, eftir þjálfun
svaraði 63,3% þátttakenda rétt, ekki var þó unnt að reikna marktekt í
þessari spurningu.
Tafla 5. Hópur B - Almenn þekking

Rétt svar
fyrir þjálfun

Rétt svar
eftir þjálfun

Kynferðislegt ofbeldi á sér stað í öllum tegundum
fjölskyldna, óháð menntun, tekjum eða
stöðugleika óg

95,8%

96,0%

Strákar eru líklegri til að verða fyrir kynferðislegu
ofbeldi en stúlkur óg

65,8%

79,6%

Samkvæmt skilgreiningu laga nær hugtakið
,,kynferðislegt ofbeldi á börnum” yfir hvers konar
kynferðislega snertingu á börnum – en tekur ekki
til þess ef börnum er sýnt klámfengið efni ***

50,8%

70,7%

Jafn mörg börn sem verða fyrir kynferðislegu
ofbeldi eru í hópi þeirra barna sem eru yngri en 9
ára og þeirra sem eru eldri en 9 ára
17,5%
(miðgildisaldur þeirra barna sem verða fyrir
kynferðislegu ofbeldi er 9 ár) óg
Marktækur munur er á hópum *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001,
Óg
gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs.

63,3%

4.2.2 Gerendur
Næstu spurningar snúa að þekkingu þátttakenda hvað varðar gerendur í
kynferðisbrotum gegn börnum, til að mynda þær aðferðir sem þeir beita,
aldur þeirra og fjölda barna sem þeir misnota. Þær spurningar sem snúa að
gerendum má sjá í töflu 6 fyrir hóp A og í töflu 7 fyrir hóp B.
Ef skoðaðar eru spurningar hjá hópi A má sjá mesta aukningu á
þekkingu þar sem spurt er um unga gerendur (sjá töflu 6). Fyrir þjálfun
vissu 21% þátttakenda að í 40% tilfella eru gerendur í kynferðisbrotamálum
ungmenni. Eftir að hafa hlotið þjálfun svöruðu 76,7% því rétt. Hér er um
verulega hækkun á réttu svarhlutfalli að ræða og er marktækur munur milli
mælinga. Tæplega fjórir af hverjum fimm þátttakendum í hóp A vissi fyrir
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þjálfun hvaða aðferðum gerendur beita þegar kemur að því að lokka til sín
fórnarlömb en að loknu námskeiði gátu allir þátttakendur svarað því rétt.
Tafla 6. Hópur A - Gerendur

Rétt svar
fyrir þjálfun

Rétt svar
eftir þjálfun

Um það bil 40% af þeim sem beita kynferðislegu
ofbeldi eru ungmenni sem eru ýmist eldri eða
stærri en þolendurnir ***

21,0%

76,7%

Af öllum þeim börnum sem hafa verið beitt
kynferðislegu ofbeldi hafa 90% þeirra þekkt þann
sem beitti þau ofbeldinu óg

75,2%

92,3%

Þeir sem beita börn kynferðislegu ofbeldi lokka
börn oft til sín með því að gefa þeim gjafir, eyða
tíma með þeim eða bjóðast til að hjálpa
foreldrum þeirra óg

79,0%

Meirihluti kynferðisbrotamanna hafa beitt yfir
400 börn kynferðislegu ofbeldi. (eiga sér yfir 400
fórnarlömb) ***

47,1%

Oft segja börn ekki frá kynferðislegu ofbeldi
vegna þess að brotamennirnir rugla þau í ríminu
90,5%
um hvað sé rétt og hvað sé rangt *
Marktækur munur er á hópum *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001,
Óg
gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs.

100,0%

55,8%

98,1%

Hjá hópi B var spurt um þá hættu sem stafar af eldri ungmennum hvað
varðar kynferðisofbeldi á börnum (sjá töflu 7). Fyrir þjálfun taldi rúmlega
helmingur þátttakenda að foreldrar ættu að hafa áhyggjur af eldri
ungmennum en að lokinni þjálfun taldi um 83,2% þátttakenda að foreldrar
ættu að hafa slíkar áhyggjur.
Hópur B var einnig spurður hvort hann taldi að kynferðislegt ofbeldi
ætti sér stað án fyrirvara þar sem barnið væri fyrir tilviljun statt eitt með
gerandanum. Fyrir þjálfun vissi 58,3% að það væri ekki raunin en að lokinni
þjálfun töldu 88,9% svo ekki vera.
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Tafla 7. Hópur B – Gerendur

Rétt svar
fyrir þjálfun

Rétt svar
eftir þjálfun

Meira en 50% þeirra barna sem hafa orðið fyrir
kynferðislegu ofbeldi voru beitt því af
ókunnugum óg

75,6%

78,0%

Til að koma í veg fyrir að börn þeirra verði
fyrir kynferðislegu ofbeldi ættu foreldrar að
leggja meiri áherslu á að vernda börn sín gegn
ókunnugum en fólki sem þau þekkja.

65,0%

76,0%

Flestir þeirra sem beita börn kynferðislegu
ofbeldi skipuleggja það ekki fyrirfram.
Ofbeldið á sér stað fyrirvaralaust og án
nokkurrar skipulagningar í aðstæðum þar sem
gerandinn er fyrir tilviljun með barninu ***

58,3%

88,9%

Foreldrar ættu EKKI að hafa of miklar áhyggjur
af eldri eða stærri ungmennum sem líta eftir
börnum þeirra þar sem rannsóknir hafa leitt í
54,2%
ljós
að
einungis
lítil
prósenta
kynferðisbrotamanna eru ungmenni sem eru
eldri eða stærri en fórnarlömbin ***
Marktækur munur er á hópum *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001,
Óg
gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs.

83,2%

Í öllum spurningum í þessum hluta má sjá aukna þekkingu á gerendum,
hverjir þeir eru og hvernig þeir hegða sér.
4.2.3 Fækkaðu tækifærunum
Þriðji hluti almennrar þekkingar snýr að þekkingu á því hvernig koma má í
veg fyrir að kynferðisbrot eigi sér stað, til dæmis með því að leitast við að
fækka aðstæðum þar sem barn er eitt með fullorðnum einstaklingi. Með
því móti er hægt að draga úr þeim tækifærum sem gerendur hafa til að
brjóta á börnum. Niðurstöður úr þeim hluta má sjá í töflu 8 fyrir hóp A og
töflu 9 fyrir hóp B.
Þátttakendur í hópi A voru spurðir út í hvort það að banna börnum
að hafa tölvur í herbergjum sínum gæti aukið á vernd barna gegn
kynferðisbrotamönnum

á

internetinu.

Fyrir

þjálfun

töldu

61,9%

þátttakenda svo vera og að lokinni þjálfun voru um 86,8% sammála því að
slíkt gæti aukið vernd barna gegn kynferðisbrotamönnum á internetinu.
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Þátttakendur í hópi A voru einnig spurðir út í algengni þess að börn fengju
kynferðisleg tilboð á internetinu. Fyrir þjálfun voru 60% þátttakenda ekki
vissir hvort eitt af hverjum fimm börnum yrðu fyrir kynferðislegri áreitni
gegnum internetið. Að þjálfun lokinni varð mikil breyting á svörum við
þessari spurningu en hlutfall þeirra sem vissi að eitt af hverjum fimm
börnum sem nota internetið fái slík tilboð jókst úr 37,1% fyrir þjálfun í
82,5% eftir þjálfun.
Tafla 8. Hópur A - Fækkaðu tækifærunum

Þegar barn er í umsjá fjölskyldumeðlims eða
annarrar barnapíu þá er ekki hægt að beita
neinum áhrifaríkum aðferðum til að vernda
barn gegn kynferðislegu ofbeldi ***

Rétt svar
fyrir þjálfun

Rétt svar
eftir þjálfun

66,7%

94,3%

Til
að
vernda
börn
gegn
kynferðisbrotamönnum á netinu ættu þau ekki
61,9%
að hafa aðgang að tölvum í herbergjum sínum
***
Rannsóknir sýna að a.m.k. eitt af hverjum 5
börnum sem nota internetið fá kynferðislegar
37,1%
óg
beiðnir eða tilboð
Félög og stofnanir sem vinna með ungmennum
og hafa kannað sakaskrá starfsmanna sinna
hafa gert allt sem þau geta gert til að tryggja
42,3%
öryggi þeirra barna og unglinga sem
viðkomandi starfsmenn og sjálfboðaliðar eiga
að vinna með ***
Félög og stofnanir sem vinna með börnum og
unglingum ættu að koma í veg fyrir samskipti
barns og fullorðins einstaklings undir fjögur
29,1%
augu; einkafundi barns og starfsmanns eða
sjálfboðaliða - með það fyrir augum að vernda
börn gegn mögulegu kynferðislegu ofbeldi. ***
Marktækur munur er á hópum *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001,
Óg
gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs.

86,8%

82,5%

74,0%

83,0%

Þegar niðurstöður úr hópi B eru skoðaðar má sjá verulega breytingu á
svörum þátttakenda eftir þjálfun hvað varðar forvarnaráhrif þess að koma í
veg fyrir að barn og fullorðinn séu ein saman. Fyrir þjálfun var stór hluti
þátttakenda ekki viss eða 72,3% og aðeins 8,4% svöruðu spurningunni rétt
en eftir þjálfun voru 77% þátttakenda þeirrar skoðunar að það gæti haft
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verndandi áhrif að koma í veg fyrir að barn og fullorðinn einstaklingur séu
ein saman þegar kemur að vernd barna gegn kynferðislegu ofbeldi.
Þegar þekking þátttakenda er viðkemur internet notkun barna er
skoðuð má sjá að þátttakendur eru meðvitaðri um þær hættur sem leynast
á internetinu eftir að hafa setið námskeiðið. Fyrir þjálfun vissi 38,7%
þátttakenda að fleiri en 5% barna fái kynferðisleg tilboð eða hvatningu
gegnum netið. Eftir þjálfun vissu 63,6% að sú tala væri ekki rétt og voru
ósammála því að svo lítill hluti barna gætu átt í hættu á að verða fyrir
kynferðislegri áreitni gegnum internetið.
Tafla 9. Hópur B– Fækkaðu tækifærunum

Rétt svar
fyrir þjálfun

Rétt svar
eftir þjálfun

71,8%

96,9%

38,7%

63,6%

88,3%

96,0%

Þegar barn er í umsjá fjölskyldumeðlims eða
annarrar barnapíu – myndi það hjálpa til við að
vernda barnið gegn kynferðislegu ofbeldi ef
annar fullorðinn einstaklingur myndi óvænt kíkja
í heimsókn til að tryggja að aðstæðurnar séu í
augsýn annarra og aðgangur annarra auðveldur
óg

Rannsóknir sýna að færri en 5% barna sem nota
internetið fá kynferðisleg tilboð eða hvatningu
***
Félög og stofnanir sem vinna með ungmennum
og vilja vernda þau gegn kynferðislegu ofbeldi
ættu að kanna vel bakgrunn alls starfsfólks og
sjálfboðaliða; skoða sakavottorð, taka viðtöl og
tala við vini umsækjenda og fyrri vinnuveitendur.
óg

Rannsóknir hafa leitt í ljós að það að koma í veg
fyrir að barn og fullorðinn einstaklingur séu ein
saman hefur EKKI marktæk áhrif þegar kemur að
8,4%
því að vernda börn gegn kynferðislegu ofbeldi
***
Marktækur munur er á hópum *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001,
Óg
gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs.

77,0%

4.2.4 Vertu vakandi fyrir merkjum og einkennum
Fjórði þáttur almennrar þekkingar snýst um einkenni kynferðislegs ofbeldis.
Niðurstöður úr þeim spurningum má sjá í töflu 10 fyrir hóp A og töflu 11
fyrir hóp B.
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Hjá Hópi A mátti sjá verulega aukningu á þekkingu þegar spurt var
um átraskanir. Fyrir þjálfun vissu 49% að átraskanir gerðu gjarnan vart við
sig hjá þeim sem hafa verið beittir kynferðislegu ofbeldi en að námskeiði
loknu vissu 93,3% rétt svar við þeirri fullyrðingu. Ekki reyndist unnt að
reikna marktekt. Þegar þátttakendur voru spurðir um hvort merki um
kynferðisofbeldi væru augljós mátti sjá litla aukningu en hlutfall þeirra sem
vissu að merki um kynferðisofbeldi væru ekki augljós var nokkuð hátt fyrir
þjálfun 72,1% og eftir þjálfun 76%.
Tafla 10. Hópur A – Vertu vakandi fyrir merkjum og einkennum

Rétt svar
fyrir þjálfun

Rétt svar
eftir þjálfun

Yfirleitt eru merki um kynferðislegt ofbeldi
augljós ***

72,1%

76,0%

Börn sem eru beitt kynferðislegu ofbeldi kvarta
oft undan eymslum í líkama óg

51,4%

88,7%

Átraskanir gera gjarnan vart við sig hjá þeim
sem hafa verið beittir kynferðislegu ofbeldi óg

49,0%

93,3%

Marktækur munur er á hópum *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001,
Óg
gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs.

Þegar hópur B var spurður út í hvort unglingsstúlkur sem hefðu orðið fyrir
kynferðisofbeldi væru í meiri áhættu á að verða þungaðar á unglingsaldri
þá vissu einungis 5% þátttakenda að það væri raunin. Að þjálfun lokinni
jókst svarhlutfall þeirra sem svaraði rétt upp í 31%. Er þar um að ræða
marktæka aukningu á þekkingu. Hópur B var einnig spurður um hvort merki
um kynferðislegt ofbeldi væru augljós. Fyrir þjálfun svöruðu 57,5% rétt, það
er að þau væru ekki augljós og eftir þjálfun svöruðu 64,6% því rétt.
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Tafla 11. Hópur B – Vertu vakandi fyrir merkjum og einkennum

Rétt svar
fyrir þjálfun

Rétt svar
eftir þjálfun

Yfirleitt eru merki um kynferðislegt ofbeldi EKKI
augljós ***

57,5%

64,6%

Barn sem beitt er kynferðislegu ofbeldi gæti
skyndilega tekið upp á því að pissa undir á
næturnar eða fá endurteknar martraðir óg

85,0%

96,0%

Meira en 50% unglingsstúlkna sem verða ófrískar
hafa áður verið beittar kynferðislegu ofbeldi ***

5,0%

36,0%

Marktækur munur er á hópum *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001,
Óg
gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs.

Almennt má sjá aukningu á þekkingu hjá þátttakendum milli mælinga á
öllum

spurningum

sem

snúa

að

einkennum

og

afleiðingum

kynferðisofbeldis hjá bæði hóp A og hóp B.
4.2.5 Viðbrögð, tilkynningar og áætlun
Í fimmta hluta almennrar þekkingar er könnuð þekking þátttakenda á
tilkynningarskyldu og því hvernig bregðast eigi við ef barn greinir frá
kynferðisofbeldi. Niðurstöður má sjá í töflu 12 fyrir hóp A og töflu 13 fyrir
hóp B.
Hópur A var spurður að því hvort spyrja ætti ákveðinna spurninga til
að komast að því hvað hefði gerst en ekki er mælst til þess að svo sé gert.
Fyrir þjálfun var rúmlega þriðjungur þátttakenda ekki viss hvernig bregðast
ætti við í slíkum aðstæðum. Eftir þjálfun vissu 70% að ekki ætti að spyrja
barn út úr ef það greinir frá kynferðisofbeldi, en ráðlagt er að láta fagfólk
um slíkt. Þátttakendur í hópi A voru einnig spurðir út í hvort tala ætti við
börn yngri en sjö ára um kynferðislegt ofbeldi. Fyrir þjálfun voru tæp 70%
þeirrar skoðunar að börn yngri en sjö ára væru ekki of ung til þess að ræða
við um kynferðislegt ofbeldi. Eftir þjálfun voru rúmlega 91% þátttakenda
þeirrar skoðunar. Samtökin Blátt áfram leggja áherslu á í fræðslu sinni að
börn sé aldrei of ung til að fá slíka fræðslu og að miða eigi hana eftir þroska
barns hverju sinni.
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Tafla 12. Hópur A – Viðbrögð, tilkynningar og áætlun

Rétt svar
fyrir þjálfun

Rétt svar
eftir þjálfun

Landslög skylda ALLA einstaklinga, sem hafa grun
um að ofbeldi eigi sér stað, til að tilkynna það til
yfirvalda óg

87,6%

100%

Ef barn segir mér frá kynferðislegu ofbeldi ætti
ég að spyrja ákveðinna spurninga til að ganga úr
skugga um hvort frásögnin er sönn og til að
komast að því hvað nákvæmlega gerðist ***

32,7%

70,5%

Barnaverndarnefndir eru einu stofnanirnar sem
taka á móti tilkynningum um kynferðislegt
ofbeldi á börnum ***

65,4%

84,6%

Fullorðnir ættu EKKI að tala um kynferðislegt
ofbeldi við börn yngri en 7 ára því það opinberar
fyrir þeim kynferðislega hegðun sem þau eru allt
of ung til að skilja ***

69,5%

91,2%

Marktækur munur er á hópum *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001,
Óg
gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs.

Þegar niðurstöður úr hópi B eru skoðaðar má sjá að 45,8% þátttakenda vissi
fyrir þjálfun að ekki ætti að spyrja barn spurninga ef það greinir frá
kynferðisofbeldi. Eftir þjálfun vissu rúmlega þrír af hverjum fjórum að ekki
ætti að spyrja slíkra spurninga og er þar um marktækan mun að ræða milli
mælinga.
Athugun á þekkingu beggja hópa á tilkynningarskyldu sýndi að 72%
til 88% þátttakenda í báðum hópum vissu fyrir þjálfun að þeim ber lagaleg
skylda til að tilkynna grun sinn um kynferðislega misnotkun. Eftir þjálfun
mátti greina aukningu á þekkingu á tilkynningarskyldunni hjá báðum
hópum en að þjálfun lokinni svöruðu 91% til 100% þátttakenda rétt hvað
varðar tilkynningarskylduna.
Athygli vakti lágt svarhlutfall á réttu svari hjá hópi B hvað varðar þá
aðila sem taka á móti flestum tilkynningum varðandi kynferðislegt ofbeldi á
börnum. Velta má fyrir sér hvort þátttakendur hafi misskilið spurninguna
og telji Barnaverndarstofu og barnavernd vera sömu stofnunina.
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Tafla 13. Hópur B - Viðbrögð, tilkynningar og áætlun

Rétt svar
fyrir þjálfun

Rétt svar
eftir þjálfun

Það eru engin lög sem kveða á um að manni beri
skylda til að tilkynna um grun um kynferðislegt
ofbeldi á börnum óg

72,0%

91,0%

Ef barn skýrir mér frá kynferðislegu ofbeldi á ég
EKKI að spyrja ákveðinna spurninga því
spurningar mínar gætu haft áhrif á frásögn
barnsins um hvað gerðist ***

45,8%

77,0%

Börn eru líkleg til að segja einhverjum frá því ef
þau hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi *

75,8%

87,0%

Barnaverndarstofa og lögreglan eru þeir tveir
aðilar sem taka á móti flestum tilkynningum um
kynferðislega misnotkun ***

6,7%

2,0%

Marktækur munur er á hópum *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001,
Óg
gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs.

4.3

Viðhorf þátttakenda

Þátttakendur í báðum hópum voru spurðir fimm spurninga sem
endurspegla viðhorf þeirra til kynferðislegs ofbeldis gegn börnum. Hér
verður fjallað um niðurstöður þessa spurninga í hvorum hóp fyrir sig, fyrst
hjá hópi A, svo hjá hópi B. Spurningarnar voru settar upp sem staðreyndir
þar sem svarmöguleikarnir voru þrír: Sammála, ósammála eða ekki viss.
Þátttakendur í hópi A voru spurðir hvort þeir teldu kynferðislegt
ofbeldi á börnum vera það mikið vandamál að gera ætti það að
forgangsverkefni innan skóla-, trúar- og íþróttafélaga. Fyrir þjálfun voru yfir
90% þátttakenda sem töldu svo vera og átti sér stað enn frekari aukning á
því viðhorfi eftir þjálfun þegar nær allir þátttakendur töldu að gera ætti slíkt
að forgangsverkefni (98,1%) sjá töflu 14.
Þegar þátttakendur voru spurðir hvort einstaklingar ættu að kanna
stefnu skóla og stofnana þegar kemur að forvörnum gegn kynferðislegri
misnotkun mátti sjá marktæka viðhorfsbreytingu. Á námskeiðinu er áhersla
lögð á ábyrgð fullorðinna að spyrjast fyrir um stefnu í forvarnarmálum. Fyrir
þjálfun töldu 44,7% að einstaklingar ættu að gera slíkt en eftir þjálfun voru
rúmlega 60% sammála þeirri fullyrðingu. Þátttakendur voru einnig spurðir
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út í afstöðu sína til þess að fullorðnir tækju meðvitaðri ákvarðanir um þær
kringumstæður sem þeir settu börn í. Fyrir þjálfun voru þrír af hverjum
fjórum sammála þeirri fullyrðingu. Að námskeiði loknu voru nær allir
þátttakendur sammála þessari fullyrðingu eða 96%.
Viðhorfsbreytingu má sjá hjá hópi A þegar þátttakendur eru spurðir
út í trú á eigin færni ef til þess kæmi að barn greini frá kynferðisofbeldi.
Spurt var: Ég tel mig vita hvað á að gera ef barn greinir mér frá
kynferðislegu ofbeldi. Fyrir þjálfun voru rúmlega helmingur þátttakenda
sammála þessari fullyrðingu en að þjálfun lokinni voru tæplega 90% sem
töldu sig vita hvað ætti að gera ef barn greinir frá kynferðisofbeldi. Var þar
um að ræða marktækan mun á viðhorfsbreytingu hjá hópi A.
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Tafla 14. Hópur A - Viðhorf þátttakenda

Ég er þeirrar skoðunar að kynferðislegt ofbeldi á börnum sé raunverulegt og
umfangsmikið vandamál og að það ætti að vera forgangsverkefni skóla, trúar- og
íþróttafélaga sem og foreldra að koma í veg fyrir það óg
Fyrir þjálfun
Eftir þjálfun
Sammála
92,3%
98,1%
Ekki viss
6,7%
1,9%
Ósammála
1,0%
0,0%
Ég er þeirrar skoðunar að umræða um kynferðislegt ofbeldi sé ekki feimnismál – og
held að flestir fullorðnir einstaklingar séu ákveðnir og spyrji stofnanir og félög um
stefnu þeirra og aðgerðir sem miða að því að vernda börn gegn kynferðislegu
ofbeldi.*
Fyrir þjálfun
Eftir þjálfun
Sammála
44,7%
60,2%
Ekki viss
27,2%
13,6%
Ósammála
28,2%
26,2%
Ég trúi því að færri börn myndu verða fyrir kynferðislegu ofbeldi ef hinir fullorðnu
tækju meðvitaðri ákvarðanir um þá aðstöðu og kringumstæður sem börn eru sett
í. óg
Fyrir þjálfun
Eftir þjálfun
Sammála
75,7%
96,2%
Ekki viss
23,3%
2,9%
Ósammála
1,0%
1,0%
Ég er þeirrar skoðunar að öll þessi athygli sem kynferðislegt ofbeldi hefur fengið
hafi leitt til hálfgerðrar móðusýki. óg
Fyrir þjálfun
Eftir þjálfun
Sammála
2,9%
2,9%
Ekki viss
15,4%
15,2%
Ósammála
81,7%
81,9%
Ég tel mig vita hvað ég á að gera ef barn segir mér frá kynferðislegu ofbeldi. ***
Fyrir þjálfun
Eftir þjálfun
Sammála
57,7%
88,6%
Ekki viss
32,7%
10,5%
Ósammála
9,6%
1,0%
Marktækur munur er á hópum *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001,
Óg
gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs.
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Í töflu 15 má sjá þær viðhorfsspurningar sem þátttakendur í hópi B
svöruðu. Fyrir þjálfun voru 64,7% þátttakenda sammála því að meirihluti
fullorðinna sé í afneitun þegar kemur að því hversu algengur vandi
kynferðislegt ofbeldi á börnum er. Eftir þjálfun voru þrír af hverjum fjórum
þátttakendum sammála þessari fullyrðingu. Var þar um að ræða marktæka
viðhorfsbreytingu. Þátttakendur í hópi B voru spurðir hvort þeir væru
sammála því að fáar forvarnaraðgerðir skiluðu árangri þegar kæmi að
verndun barna gegn kynferðislegu ofbeldi. Rúmlega 75% þátttakenda voru
ósammála þeirri fullyrðingu fyrir þjálfun og jókst rétt svarhlutfall hópsins
upp í 86% að þjálfun lokinni. Nær allir þátttakendur telja það einnig vera
skyldu sína að bregðast við ef grunur vaknar um að barn sé beitt
kynferðislegu ofbeldi. Þátttakendur í hópi B eru sammála hópi A um það að
kynferðisofbeldi gegn börnum sé það alvarlegt að skólar eigi að gera
forvarnir gegn því að forgangsatriði í starfi sínu.
Þátttakendur í hópi B voru einnig spurðir hvort þeir teldu sig vita
hvernig ætti að bregðast við ef barn greinir frá kynferðisofbeldi. Líkt og hjá
hópi A mátti sjá marktæka breytingu á trú þeirra á eigin færni eftir að hafa
hlotið þjálfun. Fyrir námskeið voru 62,2% þátttakenda sammála því að þeir
teldu sig vita hvernig ætti að bregðast við en eftir námskeið töldu um 95%
þátttakenda sig vita hvað þeir ættu að gera ef slíkar aðstæður kæmu upp.
Var þar um að ræða marktæka viðhorfsbreytingu.
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Tafla 15. Hópur B - Viðhorf þátttakenda

Ég tel að meirihluti fullorðinna sé í afneitun varðandi hversu algengt og útbreitt
kynferðislegt ofbeldi á börnum er. *
Fyrir þjálfun
Eftir þjálfun
Sammála
64,7%
76,2%
Ekki viss
21,0%
19,8%
Ósammála
14,3%
4,0%

Ég tel að mjög fáar forvarnaraðgerðir geti skilað árangri þegar kemur að því
að vernda börn gegn kynferðislegu ofbeldi.
Sammála
Ekki viss
Ósammála

Fyrir þjálfun
6,7%
16,7%
76,7%

Eftir þjálfun
6,9%
6,9%
86,1%

Ég lít á það sem skyldu mína að skipta mér af ef mig grunar að verið sé að beita
barn kynferðislegu ofbeldi óg
Fyrir þjálfun
Eftir þjálfun
Sammála
100%
98,0%
Ekki viss
0,0%
2,0%
Ósammála
0,0%
0,0%
Ég er þeirrar skoðunar að þó svo að kynferðislegt ofbeldi sé algjörlega skelfilegt
þegar það á sér stað – þá sé þetta vandamál ekki nógu algengt til að skólar,
foreldrar, trúar- og íþróttafélög fari að gera forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi
að forgangsatriði í starfi sínu.
Fyrir þjálfun
Eftir þjálfun
Sammála
7,5%
6,9%
Ekki viss
8,3%
4,0%
Ósammála
84,2%
89,1%
Ég tel mig vita hvað ég á að gera ef barn tilkynnir mér um kynferðislegt
ofbeldi***
Fyrir þjálfun
Eftir þjálfun
Sammála
62,2%
95,0%
Ekki viss
22,7%
4,0%
Ósammála
15,1%
1,0%
Marktækur munur er á hópum *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001,
Óg
gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs.

Spurningin Ég tel mig vita hvernig eigi að bregðast við ef barn greinir mér
frá kynferðislegu ofbeldi er sett upp til samanburðar hjá hópi A og hópi B.
Eins og sjá má hjá báðum hópum á mynd 4 eru þátttakendur almennt
öruggari með hvernig þeir eiga að bregðast við ef barn greinir frá
kynferðislegu ofbeldi.
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Mynd 4. Ég tel mig vita hvernig eigi að bregðast við. Báðir hópar.

4.4

Forvarnaraðgerðir þátttakenda

Til þess að svara rannsóknarspurningunni hvort forvarnarhegðun
þátttakenda breytist í kjölfar þess að hafa setið námskeiðið Verndarar
barna voru forvarnaraðgerðir þeirra skoðaðar fyrir og eftir námskeið.
Í upphafi námskeiðsins voru þátttakendur beðnir um að merkja við
þær forvarnaraðgerðir sem þeir hefðu gripið til síðastliðna sex mánuði.
Meðal þess sem spurt var út í var hvort viðkomandi hefði fylgst með barni á
internetinu, hvort viðkomandi hefði rætt um kynferðislegt ofbeldi við barn
eða ungling og hvort viðkomandi hefði tilkynnt formlega grun um
kynferðisofbeldi á börnum til barnaverndar.
4.4.1 Þáttagreining
Til að fá betri sýn yfir forvarnaraðgerðir var framkvæmd þáttagreining.
Niðurstöður þáttagreiningar greina forvarnaraðgerðir í tvo þætti, það er
annarsvegar samskipti við barn og hinsvegar eftirlit með barni. Notast var
við próf Levenes til að kanna hvort dreifing í hópnum væri einsleit. Þar sem
marktekt er undir 0.05 er hægt að segja að það sé ekki einsleitni í dreifingu
hópanna (Coakes og Steed, 1999).
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Undir þáttinn samskipti við barn falla forvarnaraðgerðir sem fela í sér
samræður fullorðinna við börn um það að setja mörk, segja nei og almenn
fræðsla um kynferðislega misnotkun. Dæmi um forvarnaraðgerðir sem falla
undir þennan þátt eru:


Að ræða við barn eða ungling um kynferðislegt ofbeldi



Að ræða við barn eða ungling um kynferðisleg mörk



Að ræða við barn eða ungling um kynþroska og kynhegðun



Að ræða við barn um að það er leyfilegt að segja nei við
fullorðinn einstakling



Að ræða við barn um tíma sem það eyðir með fullorðnum
einstaklingi til að kanna hvort barninu þykir umræðan
óþægileg



Að vera vakandi fyrir merkjum um kynferðislegt ofbeldi hjá
barni

Forvarnaraðgerðir sem falla undir þáttinn eftirlit með barni fela í sér að
fullorðinn einstaklingur sem ber ábyrgð á börnum grípi til forvarnaraðgerða
sem fela í sér aukið eftirlit til að koma í veg fyrir kynferðislegt ofbeldi gegn
börnum. Dæmi um forvarnaraðgerðir sem falla undir þennan þátt eru:


Að fara óvænt í heimsókn þar sem fullorðinn er einn að vinna með
barni til að tryggja öryggi barnsins



Kanna skrár yfir kynferðisafbrot til að ganga úr skugga um að
kynferðisbrotamenn starfi ekki með börnum



Að hafa gætt þess að fullorðinn einstaklingur sem er að leiðbeina
barni geri það á stað þar sem aðrir sjái það sem fram fer



Tilkynnt grun um kynferðislegt ofbeldi til yfirvalda



Fylgst með internetnotkun barns

Eftir að spurningar um forvarnaraðgerðir höfðu verið þáttagreindar voru
borin saman meðaltöl hópa, fyrir og eftir þjálfun. Í töflu 16 má sjá
þáttagreiningu hjá hópi A.
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Ef skoðað er meðaltal í þættinum samskipti við barn í hópi A má sjá að fyrir
þjálfun var meðaltalið fyrir 3,67 (SD=2,23) eftir þjálfun hækkaði meðaltalið í
8,21 (SD=1,55). T-próf sýndi marktækan mun á auknum forvarnaraðgerðum
hvað varðar samskipti við barn (t(105) = -17,01, p < .001) .
Þegar þátturinn eftirlit með barni er skoðaður má sjá að fyrir þjálfun
var meðaltalið 2,55 (SD=2,64) og eftir þjálfun hækkaði meðaltalið í 17,71
(staðalfrávik=4,64). T-próf sýndi marktækan mun á auknu eftirliti með barni
(t(105) = -28,75, p < .001).
Tafla 16. Þáttagreining á forvarnaraðgerðum í hópi A

Tegund lista
N
Meðaltal Staðalfrávik
Fyrir A
105
3,67
2,23
Samskipti við
barn ***
Eftir A
101
8,21
1,55
Fyrir A
105
2,55
2,64
Eftirlit með
barni ***
Eftir A
102
17,71
4,65
Marktækur munur er á hópum *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001,
Óg
gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs.

Staðalvilla
meðaltals
0,22
0,15
0,23
0,46

Næst var framkvæmd þáttagreining hjá hópi B. Þegar þátturinn samskipti
við barn er skoðaður má sjá að fyrir þjálfun var meðaltal hópsins 3,86
(SD=2,24) en eftir þjálfun hækkar meðaltalið í 8,10 (SD= 1,6). T-próf sýndi
marktækan mun á auknum forvarnaraðgerðum hvað varðar samskipti við
barn (t(105) = -16,21, p < .001) .
Þegar þátturinn eftirlit með barni er skoðaður má sjá að fyrir þjálfun
er meðaltalið 2,21 (SD=2,06) og eftir þjálfun hækkar meðaltalið í 17,78
(SD=4,54). T-próf sýndi marktækan mun á auknum forvarnaraðgerðum
hvað varðar samskipti við barn (t(105) = -31,43, p < .001). Í töflu 17 má sjá
þáttagreiningu hjá hópi B.
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Tafla 17. Þáttagreining á forvarnaraðgerðum í hópi B

Staðalvilla
Tegund lista
N
Meðaltal Staðalfrávik meðaltals
Fyrir B
122
3,86
2,25
0,20
Samskipti við
barn***
Eftir B
98
8,10
1,63
0,16
Fyrir B
122
2,21
2,06
0,18
Eftirlit með
barni***
Eftir B
98
17,78
4,54
0,46
Marktækur munur er á hópum *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001,
Óg
gögnin uppfylltu ekki forsendur marktektarprófs.

Hjá báðum hópum má því sjá að þátttakendur telja að þeir muni grípa til
fleiri forvarnaraðgerða eftir þjálfun og er þar um marktækan mun að ræða
hjá báðum hópum.
4.4.2 Forvarnaraðgerðir þátttakenda fyrir þjálfun
Auk

þáttagreiningar

var

skoðað

hversu

mörg

atriði

á

forvarnaraðgerðarlistanum þátttakendur höfðu framkvæmt fyrir þjálfun.
Þær niðurstöður eru settar hér fram í lýsandi tölfræði til nánari útskýringar.
Hér voru hópur A og hópur B skoðaðir saman. Fyrir hverja þá
forvarnaraðgerð sem þátttakandi sagðist hafa framkvæmt fékk viðkomandi
eitt stig. Skoðað var hversu mörg stig samtals þátttakendur fengu í þessum
hluta fyrir þjálfun. Til þess að auðvelda lestur niðurstaðna voru stig flokkuð
í fimm hópa : 0-4 stig, 5-9 stig, 10-14 stig, 15-19 stig og 20-24 stig. Eins og
sjá má á mynd 5 hafa tæp 60% þátttakenda framkvæmt fjórar eða færri
forvarnaraðgerðir síðastliðna sex mánuði. Rúmlega 90% þátttakenda hafa
framkvæmt níu eða færri forvarnaraðgerðir af þeim 24 sem spurt var um.

Mynd 5. Samanlagður fjöldi stiga fyrir þjálfun
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Rannsakandi

skoðaði

einnig

sérstaklega

hvaða

forvarnaraðgerðir

þátttakendur hafa helst framkvæmt fyrir þjálfun en þær eru í samræmi við
þær forvarnaraðgerðir sem fram komu í þáttagreiningu. Verður nú fjallað
um þær fimm forvarnaraðgerðir sem flestir þátttakendur höfðu framkvæmt
af þeim 24 sem spurt var um. Í töflu 18 má sjá hvaða aðgerðir þátttakendur
hafa helst gripið til síðastliðna sex mánuði. Snúa þær flestar að því að ræða
við barn eða ungling um kynferðislegt ofbeldi, kynþroska og kynhegðun
ásamt rétt þeirra til að setja mörk og segja nei. Algengasta
forvarnaraðgerðin sem þátttakendur höfðu gripið til var að fylgjast með
notkun barns á internetinu. Sjá nánar í töflu 18.
Tafla 18. Forvarnaraðgerðir sem þátttakendur höfðu helst gripið til fyrir þjálfun

Já

Nei

Ég hef fylgst með notkun barns á
internetinu

57,7%

42,3%

Ég hef rætt um kynferðislegt ofbeldi á
börnum við barn eða ungling

47,1%

52,9%

Ég hef gert barni ljóst að það að segja
nei við fullorðinn einstakling sé bæði
leyfilegt og viðeigandi

52,0%

48,0%

Ég hef átt viðræður við barn eða ungling
um kynferðisleg mörk og hvernig standa
eigi vörð um þau

33,0%

67,0%

Ég hef talað við barn eða ungling um
kynþroska eða kynhegðun

45,7%

54,3%

Þegar kannað var hvaða forvarnaraðgerðir þátttakendur hefðu sjaldnast
gripið til stóðu fimm aðgerðir upp úr þar sem 5% eða færri höfðu gripið til
þeirra aðgerða. Fæstir þátttakendur höfðu kíkt óvænt í heimsókn til að
ganga úr skugga um öryggi barns eða kannað skrár yfir kynferðisafbrot
einstaklinga, eða um 3,1%. Fáir höfðu gætt þess að fullorðinn einstaklingur
sé ekki einn með barni (4,8%) og einnig höfðu fáir athugað sérstaklega
meðmæli einstaklinga sem eiga að hafa umsjón með börnum (5,3%).
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Tafla 19. Forvarnaraðgerðir sem þátttakendur hafa sjaldnast gripið til

Ég hef óvænt farið í heimsókn þar sem fullorðinn
einstaklingur hefur verið að vinna með barni til þess
eins að ganga úr skugga um öryggi barnsins
Ég hef tekið ákvörðun um að barn ætti ekki að taka
þátt í atburði eða félagsstarfi vegna hugsanlegrar
hættu á kynferðislegu ofbeldi
Ég hef kannað skrár yfir kynferðisafbrot og aðrar
sakaskrár til að ganga úr skugga um að einstaklingur
sem er að gæta barna hafi ekki gerst sekur um
kynferðisbrot
Ég hef persónulega tekið viðtal við og athugað
meðmæli umsækjanda áður en gengið var frá
ráðningu aðila sem ætlað var að hafa umsjón með
börnum
Ég séð til þess að þegar fullorðinn einstaklingur hefur
verið að líta eftir eða leiðbeina barni eða hópi af
börnum þá hefur það verið í augsýn annarra og á stað
sem aðrir eiga óheftan aðgang að

Já

Nei

3,1%

96,9%

3,5%

96,5%

3,1%

96,9%

5,3%

94,7%

4,8%

95,2%

Spurningin Ég hef formlega tilkynnt grun um kynferðislegt ofbeldi til
lögreglu eða barnaverndaryfirvalda var skoðuð sérstaklega með tilliti til
menntunar og starfs þátttakenda. Ekki reyndist vera marktækur munur á
því hverjir það eru sem tilkynna grun sinn um kynferðislegt ofbeldi til
yfirvalda og því hvaða menntun þeir hafa lokið. Eins og sjá má í töflu 20
hefur hlutfallslega lítill hluti þátttakenda tilkynnt grun sinn um kynferðislegt
ofbeldi til yfirvalda eða um 8,4% þátttakenda.
Tafla 20. Tilkynnt grun um kynferðislegt ofbeldi til barnaverndar

Ég hef formlega tilkynnt grun um
kynferðislegt ofbeldi til lögreglu eða
barnaverndaryfirvalda

Já

Nei

8,4%

91,6%

4.4.3 Forvarnaraðgerðir þátttakenda eftir þjálfun
Þátttakendur voru beðnir að svara sömu spurningum og þeir gerðu í fyrri
könnun aftur í lok námskeiðs en nú með það í huga hversu líklegt þeir töldu
það vera að þeir myndu grípa til forvarnaraðgerða á næstu sex mánuðum.
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Verður

hér

gert

grein

fyrir

helstu

niðurstöðum

um

framtíðarforvarnaraðgerðir þátttakenda.
Í töflu 21 má sjá yfirlit yfir þær forvarnaraðgerðir sem þátttakendur
telja ólíklegast að þeir muni framkvæma á næstu sex mánuðum.
Tafla 21. Forvarnaraðgerðir sem þátttakendur telja ólíklegt að þeir muni grípa til

Spyrja starfsmann í skóla, leikskóla,
íþróttafélagi, kirkju, félagsmiðstöð eða
tómstundastarfi barna og ungmenna um
stefnu félagsins eða stofnunarinnar
varðandi athuganir á bakgrunni
starfsmanna og sjálfboðaliða sem vinna
með börnum og unglingum.
Ég mun taka ákvörðun um að barn ætti
ekki að taka þátt í atburði eða
félagsstarfi vegna hugsanlegrar hættu á
kynferðislegu ofbeldi
Ég mun kanna skrár yfir kynferðisafbrot
og aðrar sakaskrár til að ganga úr
skugga um að einstaklingur sem er að
gæta barna hafi ekki gerst sekur um
kynferðisbrot
Ég mun persónulega taka viðtal við og
athuga meðmæli umsækjanda áður en
gengið er frá ráðningu hans í starf þar
sem honum er ætlað að hafa umsjón
með börnum
Leita upplýsinga á vefnum eða annars
staðar um tölfræðilegar staðreyndir sem
lúta að kynferðislegu ofbeldi gegn
börnum

Já tel að ég
muni gera

Nei, tel að ég
muni EKKI gera.

82,2%

17,8%

65,7%

34,3%

58,7%

41,3%

64,3%

35,7%

81,1%

18,9%

Líkt og sjá má á töflu 21 eru nokkrar þær forvarnaraðgerða sem
þátttakendur telja ólíklegast að þeir muni framkvæma í framtíðinni þær
sömu og fæstir þeirra höfðu gripið til áður en þeir sátu námskeiðið. Til
dæmis að kanna sakaskrá þeirra sem starfa með börnum og taka
persónulegt viðtal við umsækjendur.
Í töflu 22 má sjá þær forvarnaraðgerðir sem þátttakendur telja
líklegast að þeir muni framkvæma á næstu sex mánuðum.
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Tafla 22. Forvarnaraðgerðir sem þátttakendur telja líklegast að þeir munu grípa til á
næstu mánuðum

Já tel að ég muni
gera

Nei, tel að ég muni
EKKI gera.

94,4%

5,6%

94,4%

5,6%

Ég mun gera barni ljóst að það að segja
nei við fullorðinn einstakling sé bæði
leyfilegt og viðeigandi

98,4%

1,6%

Ég mun eiga viðræður við barn eða
ungling um kynferðisleg mörk og
hvernig standa eigi vörð um þau

96,2%

3,8%

Ég mun tala við barn eða ungling um
kynþroska eða kynhegðun

96,2%

3,8%

Ég mun fylgjast með notkun barns á
internetinu
Ég mun ræða um kynferðislegt ofbeldi
gegn börnum við barn eða ungling

Þær forvarnaraðgerðir sem þátttakendur telja sig líklegasta til að
framkvæma á næstu sex mánuðum eru þær sömu og þátttakendur höfðu
helst gripið til fyrir þjálfun. Mikil aukning er á þeim forvarnaraðgerðum sem
þátttakendur telja sig vissa um að framkvæma í framtíðinni eins og sjá má í
töflu 22 eru flestir sem telja sig muni grípa til þeirra aðgerða.
Auk þessara forvarnaraðgerða sem nefndar eru hér að ofan töldu
nær allir þátttakendur að þeir muni láta til sín taka í aðstæðum þar sem
þeir telja að barn sæti kynferðislegu ofbeldi. Fyrir þjálfun svöruðu 7,5%
þátttakenda að þeir hefðu látið til sín taka í aðstæðum þar sem barn sætti
kynferðislegu ofbeldi. Það er því töluverð árvekni meðal þátttakenda eftir
að hafa lokið þjálfun.
Eftir þjálfun sögðust allir þátttakendur að þeir teldu líklegt eða mjög
líklegt að þeir yrðu í framtíðinni vakandi fyrir merkjum um kynferðislegt
ofbeldi hjá barni í þeirra umsjá. Fyrir þjálfun svöruðu 30,4% því að þeir
hefðu verið vakandi fyrir slíkum merkjum.
Ef spurningin um tilkynningarskyldu er skoðuð aftur er athyglisvert
að sjá að eftir að hafa hlotið þjálfun töldu 86% þátttakenda líklegt eða mjög
líklegt að þeir myndu tilkynna til barnaverndar ef þá grunaði að barn væri
beitt kynferðislegu ofbeldi. Fyrir þjálfun höfðu aðeins 8,4% þátttakenda
tilkynnt grun um kynferðislegt ofbeldi til barnaverndar.
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5

Umræður

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður dregnar saman og þær settar í
samhengi við fræðilega umfjöllun ásamt því að rannsóknarspurningum
verður svarað. Þar sem rannsóknarspurningarnar eru þrjár talsins verður
fjallað um þær í þrennu lagi. Í fyrsta lagi verður rætt um þekkingu
þátttakenda, í öðru lagi verður rætt um viðhorf þátttakenda og í þriðja lagi
verður

fjallað

um

forvarnaraðgerðir

þátttakenda.

Áður

en

rannsóknarspurningum verður svarað verður í stuttu máli greint frá
bakgrunni þeirra sem þátt tóku í rannsókninni.
5.1

Bakgrunnur þátttakenda

Allir þátttakendur eiga það sameiginlegt að starfa með börnum með einum
eða öðrum hætti. Í þeim hópi eru meðal annars kennarar, stuðningsfulltrúar, skólaliðar og þroskaþjálfar. Þegar bakgrunnur þátttakenda er
skoðaður má sjá að mikill meiri hluti þátttakenda eru konur eða um 80%.
Flestir þeirra sem sitja námskeiðið Verndarar barna eru því konur á
aldrinum 40-60 ára sem starfa sem kennarar. Kemur það ekki á óvart þar
sem markhópur námskeiðsins eru fólk sem ber ábyrgð á börnum í starfi
sínu. Þessi hópur er því nokkuð dæmigerður fyrir fólk sem starfar innan
skólakerfisins með börnum. Hlutfallslega starfa fleiri konur (80.1%) en
karlar (19,9%) innan skólakerfisins og því endurspeglar úrtakið þýðið í
þessu tilviki (Hagstofa Íslands, e.d.).
Eins og sjá má starfa töluvert færri karlmenn en konur innan
skólakerfisins. Rannsakandi veltir því fyrir sér hvort ekki sé þörf á að ná til
stærri hóps karlmanna með slíka fræðslu, meðal annars með því að fræða í
auknum mæli þjálfara og starfsfólk íþróttafélaga sem starfa með börnum.
Blátt áfram hefur verið með fræðslu innan þess hóps, en ekki í eins miklum
mæli og innan skólans.
5.2

Þekking þátttakenda

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þekking þátttakenda á einkennum og
afleiðingum kynferðislegrar misnotkunar eykst eftir að hafa hlotið þjálfun.
Þekking þátttakenda var könnuð á fimm undirflokkum en þeir snúa að:
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Almennri þekkingu á kynferðislegri misnotkun, þekkingu á gerendum,
vitneskju um hvernig megi draga úr líkum á að barn verði fyrir
kynferðislegri misnotkun, þekkingu á einkennum barna sem orðið hafa fyrir
kynferðislegri misnotkun og þekkingu á tilkynningarskyldu, hvernig eigi að
bregðast við grun um kynferðislega misnotkun og áætlanagerð.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þátttakendur í báðum hópum
öðlast aukna þekkingu á almennri vitneskju um kynferðislega misnotkun.
Um er að ræða marktækan mun á stórum hluta spurninganna og því má
áætla að þekking þátttakenda aukist eftir að hafa setið námskeiðið
Verndarar barna. Þegar þekking þátttakenda á gerendum er skoðuð þá
vakti athygli hversu mikil breyting var á svörum hjá báðum hópum sem snýr
að ungum gerendum. Þátttakendur virtust ekki vita fyrir þjálfun að um 40%
gerenda í kynferðisbrotum gegn börnum eru eldri ungmenni. Það er þáttur
sem mikilvægt er að hafa í huga og full ástæða er fyrir fagfólk innan
skólakerfisins að vera vakandi fyrir. Gerendur eru yfirleitt einhverjir sem
barnið þekkir og treystir og oft er um eldra ungmenni að ræða. Það er því
mikilvægt að fræða fólk um hvernig gerendur hegða sér og velja
fórnarlömb sín (Elliott o.fl., 1995; Glaser og Frosh, 1988; Hrefna Ólafsdóttir,
2011). Almennt mátti greina aukna þekkingu þátttakenda í báðum hópum á
gerendum eftir að hafa hlotið þjálfun.
Þegar sá þáttur er snýr að því hvernig draga megi úr líkum á að barn
verði fyrir kynferðislegu ofbeldi er skoðaður er marktækt mesta aukning á
þekkingu hjá báðum hópum á því að takmarka einveru barns með
fullorðnum einstaklingi. Það er í samræmi við erlendar niðurstöður (Jones
o.fl.,

2006)

sem

sýna

marktæka

breytingu

á

þekkingu

og

forvarnaraðgerðum hvað það varðar að takmarka einveru barns með
fullorðnum einstaklingi. Annað atriði þar sem sjá mátti aukna þekkingu hjá
þátttakendum var mikilvægi þess að takmarka tölvunotkun barna vegna
þeirrar hættu sem leynist á netinu. Þekking þátttakenda á einkennum
ofbeldis hafði líka aukist verulega eftir þjálfun, má þar sérstaklega nefna
hvað varðar þungun unglingsstúlkna og þá staðreynd að merki um
kynferðislegt ofbeldi eru yfirleitt ekki augljós.
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Þátttakendur virtust almennt vera meðvitaðir um tilkynningarskyldu
sína samkvæmt lögum nr. 80/2002. En þó að vitneskja þeirra um
tilkynningarskyldu hafi aukist þá er ekki þar með sagt að þeir fylgi henni
eftir líkt og fram kom í forvarnaraðgerðum þátttakenda. Athygli vakti að
14% þátttakenda töldu að þeir myndu ekki tilkynna grun sinn um
kynferðislega misnotkun á barni eftir að hafa setið námskeiðið. Gæti verið
að kennarar telji það ekki vera í sínum verkahring að tilkynna kynferðislega
misnotkun á barni. Velta má vöngum um hvort skerpa þurfi á því við fólk
sem starfar með börnum að því beri lagaleg skylda til að tilkynna grun um
ofbeldi. Mikilvægt er að kennarar óttist ekki að fylgja grun sínum eftir með
því að tilkynna til barnaverndar. Rannsóknir hafa sýnt að því betri þekkingu
sem kennarar hafa á kynferðislegu ofbeldi og lagalegri skyldu sinni á að
tilkynna því líklegra er að þeir fylgi grun sínum eftir (Walsh, Mathews o.fl.,
2012).
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna aukna þekkingu þátttakenda. Sú
tilgáta sem rannsakandi setti fram í upphafi að þekking þátttakenda aukist í
kjölfar þess að sitja námskeiðið Verndarar barna stenst. Það má því álykta
að almenn þekking þátttakenda á einkennum, gerendum, almennum
staðreyndum og því hvernig bregðast eigi við ef barn greinir frá
kynferðislegri misnotkun hafi aukist eftir námskeiðið.
5.3

Viðhorf þátttakenda

Annar hluti rannsóknarinnar snýr að viðhorfi þátttakenda til forvarna gegn
kynferðislegu ofbeldi á börnum. Greina mátti viðhorfsbreytingu hjá
þátttakendum hvað varðar ýmsa þætti. Sérstaka athygli vakti að
þátttakendur virtust öðlast aukið öryggi og trú á eigin færni hvað varðar
viðbrögð sín í kjölfar þess að barn greinir frá kynferðisofbeldi. Mikilvægt er
að fullorðnir aðilar sem starfa með börnum viti hvernig bregðast eigi við í
slíkum aðstæðum. Fólk sem starfar með börnum virðist ekki fá nægilega
fræðslu í námi sínu um kynferðislegt ofbeldi og hvernig beri að bregðast við
ef grunur vaknar um slíkt (Kenny, 2004; Valgarður Reynisson, 2007).
Fræðsla um þetta efni líkt og sú sem Blátt áfram býður upp á ætti því að
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vera vel til þess fallin að auka þekkingu fólks sem starfar með börnum og
auka þar með færni þeirra í að bera kennsl á einkenni kynferðislegrar
misnotkunar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að viðhorfsbreyting
eigi sér stað hjá þátttakendum og að trú þeirra á eigin færni til að bregðast
við ef barn greinir þeim frá kynferðisofbeldi virðist aukast til muna.
5.4

Forvarnaraðgerðir þátttakenda

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að marktækur munur var milli óháðra
hópa á tveimur þáttum hvað varðar forvarnaraðgerðir, en það eru
annarsvegar eftirlit með barni og hinsvegar samskipti við barn. Því má
áætla að námskeiðið auki árvekni þeirra sem það sækja. Þátttakendur sem
sækja námskeiðið Verndarar barna eru virkari í því að spyrja út í stefnu
yfirvalda varðandi forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi eftir námskeið.
Þátttakendur eru einnig viljugri að ræða við fullorðna um þessi málefni. Það
má því álykta að námskeiðið muni auka virkni þeirra sem hafa sótt það í að
ræða við börn um kynferðislegt ofbeldi og forvarnir því tengdu. Tilgáta
rannsakanda

um

breytta

forvarnarhegðun

þátttakenda

í

kjölfar

námskeiðsins Verndara barna stenst.
Eftirlit fullorðinna með börnum er mikilvægt, en líkt og rannsóknir
hafa sýnt þá sækjast gerendur í að starfa með börnum (Elliott, 1995). Það
er því mikilvægt að fullorðnir auki árvekni sína og fylgist vel með börnum.
Það vakti athygli rannsakanda að sú forvarnaraðgerð sem flestir höfðu
gripið til var að fylgjast með barni á netinu. Rannsóknir hafa sýnt fram á
mikilvægi þess að fullorðnir hafi eftirlit með nethegðun barna. Hættan sem
leynist á internetinu er ótvíræð og eftir því sem tækninni fleygir fram
verður aðgangur barna að internetinu meiri og heimurinn sem þau hafa
aðgang að stærri (Wolak o.fl., 2006; Wolak o.fl., 2008).
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu jafnframt að fáir þátttakendur
hafa tilkynnt til barnaverndar, einnig hafa fáir athugað meðmæli
umsækjenda eða kannað sakaskrá fyrir þjálfun. Ein ástæða þess að fáir hafa
kannað hvort einstaklingar séu á sakaskrá vegna kynferðisafbrota gæti
verið vegna þess að þær upplýsingar eru ekki aðgengilegar öllum. Líklegt er
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að það sé í hlutverki skólastjórnenda að kanna slíkt. Samkvæmt
verklagsreglum um tilkynningarskyldu starfsmanna leik-, grunn- og
framhaldsskóla til barnaverndarnefnda á hver skóli að hafa ákveðnar
verklagsreglur um tilkynningar til barnaverndar. Tilkynningar berast þá í
nafni skólans en mikilvægt er að þessar verklagsreglur séu öllum
starfsmönnum skýrar (Barnaverndarstofa e.d.). Þessar verklagsreglur gætu
útskýrt hversu fáir hafi tilkynnt grun til barnaverndaryfirvalda. Líklegt er að
sumar þeirra forvarnaraðgerða sem spurt var um séu aðeins í verkahring
ákveðinna aðila innan skólakerfisins, en það gæti útskýrt hvers vegna fáir
hafa gripið til þeirra og telja ólíklegt að þeir muni framkvæma í komandi
framtíð.
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6

Lokaorð

Í þessum kafla verður fjallað um styrkleika og veikleika rannsóknarinnar
ásamt því að settar verða fram tillögur að frekari rannsóknum á þessu sviði.
6.1

Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar

Styrkleiki rannsóknarinnar er hagnýtt gildi hennar, þar sem ekki hefur áður
verið framkvæmd rannsókn á námskeiðinu Verndarar barna. Annar
styrkleiki rannsóknarinnar er aðferðafræði hennar, en rannsóknarsniðið
sem notast var við eykur áreiðanleika hennar og réttmæti. Með því að
notast við samanburð óháðra hópa var leitast við að draga úr líkum á
kerfisbundinni svörun þátttakenda þar sem stutt var milli mælinga fyrir og
eftir námskeið. Sú aðferð sem notast var við styrkir niðurstöður að því leyti
að efni námskeiðsins skili þeim ávinningi sem það virðist gefa tilefni til, það
er aukin þekking, breytt viðhorf og forvarnarhegðun þátttakenda að
námskeiði loknu. Rannsóknin byggir á fyrirliggjandi gögnum sem
rannsakandi átti ekki þátt í að hanna eða leggja fyrir. Er það ákveðinn
styrkleiki því með því móti nálgast rannsakandi gögnin eins hlutlaust og
mögulegt er og hefur ekki áhrif á svörun spurningalistanna. Það hefur þó
vissulega líka ákveðna galla í för með sér. Sem dæmi má nefna var ekki
staðið rétt að fyrirlögn spurningalistanna á einum stað sem gerði það að
verkum að ekki var hægt að notast við þá lista í úrvinnslu gagnanna. Annar
veikleiki rannsóknarinnar er sá að spurningalistarnir hafa ekki verið
forprófaðir hér á landi eftir þýðingu og því gæti það haft áhrif á
áreiðanleika þeirra og réttmæti þar sem ekki hefur verið kannað hvort þeir
búi yfir sömu eiginleikum og erlend frumútgáfa þeirra (Sigurgrímur
Skúlason, 2005).
6.2

Framtíðarrannsóknir

Áhugavert væri að rannsaka enn frekar langtíma árangur námskeiðsins
Verndarar

barna.

Það

er

jafnframt

mikilvægt

að

fylgja

framtíðarrannsóknum betur eftir, til að mynda með því að kanna þekkingu
þátttakenda aftur að nokkrum mánuðum liðnum. Mikilvægt er að
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endurskoða þá aðferð sem beitt var við fyrirlagningu spurningalista
nokkrum mánuðum eftir að námskeiði lauk. Rannsakandi telur það vera
mikilvægt að rannsakað sé betur hversu varanlegar breytingar eru hjá
þátttakendum eftir að námskeiði líkur.
Í flestum rannsóknum sem gerðar hafa verið á námskeiðinu erlendis
er unnið út frá samanburðarhóp sem ekki hefur hlotið þjálfun og
þekkingaraukning

mæld

með

samanburðarhópi

og

íhlutunarhópi

(Rheingold o.fl., 2011). Með því móti er hægt að útiloka að þær breytingar
sem eiga sér stað hjá þátttakendum stafi af öðru en áhrifum námskeiðsins.
Telur rannsakandi að það væri góð leið til að mæla virkni námskeiðsins í
framtíðarrannsóknum hvort munur sé á breytingu á þekkingu, viðhorfum
og forvarnarhegðun þeirra sem fá þjálfun og þeirra sem ekki fá þjálfun.
Rannsakandi telur einnig áhugavert að skoða hlut foreldra í
forvarnarstarfi gegn kynferðislegri misnotkun og hvernig þeir sinna þessari
fræðslu til barna sinna. Fáar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á
þátttöku foreldra í þessari tegund forvarnarstarfs en þær erlendu
rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna að foreldrar séu viljugir að sinna
þessari fræðslu en telja sig skorta aukna fræðslu um hvernig eigi að sinna
henni (Elrod og Rubin, 1993; Walsh og Brandon, 2012; Wurtele og Kenny,
2010). Blátt áfram hefur staðið fyrir forvarnarfræðslu fyrir foreldra um það
hvernig sé best að ræða þessi mál við börn sín en velta má fyrir sér hvort
ekki þurfi að leitast við að nálgast foreldra af meiri festu og beina fræðslu
markvisst að þeim í auknum mæli.
6.3

Að lokum

Mikil vitundarvakning hefur orðið undanfarin ár hvað varðar rétt barna til
verndar gegn ofbeldi. Má meðal annars greina það í auknu forvarnarstarfi
og umræðu um kynferðislegt ofbeldi. Þessi rannsókn er eins og fyrr segir
frumrannsókn á forvarnarverkefninu Verndarar barna. Það er von höfundar
að niðurstöður rannsóknarinnar leiði til aukinnar þekkingar á forvörnum
gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum og veiti þessum málaflokki aukna
athygli. Ekki hefur verið mikið rannsakað hér á landi hvaða áhrif
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forvarnarverkefni sem þessi hafa og hvaða árangri þau skila. Niðurstöður
þessarar rannsóknar sýna fram á gagnsemi námskeiðsins Verndarar barna
en í lok námskeiðs mátti greina aukna þekkingu, breytt viðhorf og auknar
forvarnaraðgerðir þátttakenda.
Er það von höfundar að meiri fjármunum verði varið í framtíðinni í
forvarnarstarf og að þessi málaflokkur fái aukna athygli eins og veruleg þörf
er á. Samstarfsverkefni velferðarráðuneytis, mennta- og menningarmálaráðuneytis og innanríkisráðuneytis Vitundarvakning um kynferðislegt
ofbeldi gagnvart börnum er vissulega skref í rétta átt. Áhugavert verður að
fylgjast með því á komandi misserum hvort breyting muni eiga sér stað í
þessum málaflokki.
Skaði samfélagsins sem hlýst af því að barn verði

fyrir

kynferðisofbeldi er mikill og víðtækur. Með aukinni fræðslu er næsta skref
tekið í að auka samfélagsvitund um vandann og er það mikilvægur hluti af
þeirri samfélagslegu nálgun sem nauðsynleg er til að draga úr tilfellum
kynferðisofbeldis gegn börnum. Rannsóknir líkt og þessi eru mikilvægt
framlag fyrir forvarnarstarf en nauðsynlegt er að fram fari árangursmat á
slíkum verkefnum. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að árangur er af
námskeiðinu Verndarar barna og styrkir það forvarnarstarf gegn
kynferðislegu ofbeldi enn frekar en mikilvægt er að hægt sé að sýna fram á
árangur þeirrar fræðslu sem boðið er upp á hverju sinni.
Forvarnir eru mikilvægar og þarf samfélagið að beina sjónum sínum í
auknum mæli að því að byrgja brunninn áður en barnið fellur í hann. Börnin
eru framtíð okkar og ber okkur að vernda þau með öllum tiltækum ráðum.
Fyrsta skrefið í því er öflugt alhliða forvarnarstarf þar sem leitast er við að
vernda börn á öllum stigum, það er innan fjölskyldu, í skóla og í
samfélaginu sem heild. Heildarsýn félagsráðgjafa nýtist í þessu samhengi
þar sem mikilvægt er að litið sé heildrænt á vandann og forvarnarstarf
unnið með heildarsýn að leiðarljósi.

____________________________
Dagbjört Rún Guðmundsdóttir
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