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Útdráttur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og möguleika 
leikskólakennarans til að bregðast við og hjálpa börnum sem beitt hafa verið slíku ofbeldi. 
Talið er að allt að 20% stúlkna séu beitt kynferðislegu ofbeldi og tíundi hver drengur 
sömuleiðis. Flest börn eru beitt ofbeldi af einhverjum nákomnum, foreldrum, 
fjölskyldumeðlimum eða ættingjum. Börn sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi eru líkleg til 
að bera þess merki með ýmsum hætti út ævina. Þau eiga erfitt með að skilja hvers vegna 
einhver þeim nákominn meiðir þau og hvers vegna ekki má segja frá. Að sama skapi hafa 
börn sem beitt hafa verið ofbeldi af nánum ættingjum ekki í mörg hús að venda. Börn sem 
verða fyrir kynferðislegu ofbeldi saka sig sjálf oft um að hafa boðið upp á ofbeldið með 
framferði sínu eða hegðun. Ung börn sem hvorki hafa öðlast kynþroska eða skilning á 
kynferðislegu ofbeldi gera sér sjaldan grein fyrir alvarleika ofbeldisins.  

Það er okkar mat að nauðsynlegt sé að skýr lagalegur rammi sé um kynferðislegt ofbeldi 
þar sem ofbeldið er betur skilgreint en það er í dag sem og viðbrögð við brotum gegn börnum. 
Hlutverk sveitarfélaga og nærumhverfis barna er afar mikilvægt í þessu sambandi, ekki hvað 
síst leikskólans.  

Börn tjá tilfinningar sínar oft með hegðun sinni, framgöngu og háttalagi. Það á ekki síst 
við um erfiðar tilfinningar líkt og þær sem fylgja óhjákvæmilega kynferðislegu ofbeldi. 
Meginniðurstaða okkar er sú að með betri menntun og fræðslu kennara aukist möguleikar 
þeirra á að greina einkenni hjá börnum sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. 

 
 

Abstract  

This paper discusses sexual violence against children and the possibilities a preschool teacher 
has to react in order to help suffering children. It is estimated that up to 20% of girls and 10% 
of boys are victims of sexual harassment. Most of the perpetrators are close, the parents, a 
family member or a relative. Children who are exposed to sexual violence are likely to suffer 
in various ways throughout life. They find it difficult to understand why someone close to 
them hurts them and why they can not tell. By the same token, children who have been abused 
by a close relative have nowhere to go. Children who are exposed to sexual violence often 
blame themselves believing that their behavior or actions have resulted in the abuse. Young 
children who have not acquired maturity or understanding of sexual violence seldom realize 
the severity of the violence. 

It is our opinion that there is a need for a clear legal framework of sexual violence where 
violence is more clearly defined than it is today as well as responses to violations against 
children. The role of municipalities and children’s surroundings is extremely important in this 
respect, not least the preschool. 

Children often express their feelings through their behavior, conduct and how they 
behave. That is particularly true of difficult emotions such as those that inevitably follow 
sexual violence. Our main conclusion is that a better education and training for teachers 
increases their abilities of identifying the symptoms of sexual abuse against children. 
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1.  Inngangur 
Ekki er auðvelt að skilgreina kynferðislegt ofbeldi og þarf að huga að nokkrum þáttum í því 

samhengi. Hugmynd þessa verkefnis varð til í framhaldi af kennslustund um kynferðislegt 

ofbeldi og sorgarviðbrögð barna. Í gegnum námið höfum við fengið litla sem enga kynningu á 

hver viðbrögð kennara eiga að vera ef grunur vaknar um að barn verði fyrir misnotkun. 

Mikilvægt er fyrir þá sem starfa með börnum að þekkja helstu einkenni eða framkomu þeirra 

barna sem hafa orðið fyrir eða er verið að misnota á einhvern hátt. Einnig hafa umræður, 

umfjöllun og aukin vitundarvakning almennings um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum 

síðustu misseri vakið athygli okkar á mikilvægi þess að leikskólakennarar séu vel upplýstir og 

þekki einkenni og afleiðingar ofbeldisins til að geta liðsinnt börnunum eftir bestu getu. 

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum birtist í ýmsum myndum og er víðsvegar. Teljum við 

að leikskólakennari þurfi að vera vel vakandi fyrir einkennum og afleiðingum þess. Ofbeldið 

getur flokkast sem nauðgun, barnaklám, sifjaspell, kynferðisleg áreitni og vændi. Allt eru 

þetta jafn alvarleg brot sem þarf að vinna úr á réttan hátt með því barni sem verður fyrir 

ofbeldinu. Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum getur verið án þvingunar þar sem gerandinn 

hefur vald yfir barninu. Leikskólakennari þarf að aðstoða barnið við að vinna úr áfallinu og 

huga að jákvæðri uppbyggingu sjálfsmyndar þess. 

Þegar barn er beitt kynferðislegu ofbeldi geta afleiðingar þess fylgt því fram á 

fullorðinsaldur. Minningar og upplifanir barna fylgja þeim inn í framtíðina, því teljum við 

mikilvægt að huga þurfi að tilfinningum barnsins og vinna með því úr áfallinu. Huga þarf að 

því að þegar grunur um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum vaknar að bregðast við strax og 

vinna úr áfallinu með barninu með því að leyfa því að tjá sig. Hægt er að gera það til dæmis í 

gegnum teikningar og leik þar sem algengt er að börn noti þær aðferðir við að koma 

tilfinningum sínum á framfæri. Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis gegn börnum geta haft 

margt í för með sér. Börn geta þróað með sér sjúkdóma tengda mataræði, til dæmis anorexíu. 

Börn geta einnig verið með brotna sjálfsmynd í kjölfar kynferðislegs ofbeldis og er það hluti 

af því sem að leikskólakennarar þurfa að huga að í bataferli barnanna.  

Okkur finnst mikilvægt að leikskólakennarar fái viðeigandi forvarnarfræðslu og kynningu 

á því hvernig bregðast eigi við áfalli hjá börnum. Einnig teljum við að menntun 

leikskólakennara skipti máli þegar kemur að því að tilkynna grun um kynferðislegt ofbeldi 

gegn barni þar sem að menntun eykur gjarnan öryggi starfsmanna í starfi. Vel upplýstur 

leikskólakennari er betur til þess búinn að veita barninu rétta aðstoð og umhyggju sem það 

þarf. Með forvarnarfræðslu er hægt að auka líkur á því að barn segi frá ef það verður fyrir 
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kynferðislegu ofbeldi. Með því að upplýsa börn um sín persónulegu mörk og kenna þeim 

muninn á góðum og slæmum leyndarmálum er enn fremur verið að auka líkur á að barn segi 

frá. Markmiðið með ritgerðinni er að efla þekkingu okkar á einkennum þeirra sem beittir eru 

þesskonar ofbeldi og vonandi að hún komi öðrum að gagni. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og hlutverk 

leikskólakennarans. Í 2. kafla verður skýrt frá hvað kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er 

ásamt því að stuttlega verður farið yfir tilkynningarskyldu og barnaverndarlögin. Einnig 

verður sagt frá mikilvægi þess að veita börnunum aðstoð í gegnum áfallið. Í 3. kafla verður 

sagt frá mikilvægi þess að leikskólakennarar séu vel upplýstir um einkenni og afleiðingar 

kynferðislegs ofbeldis. Þar að auki verður fjallað um bakland leikskólakennarans og 

mikilvægi þessum að þeir veiti hver öðrum stuðning. Sjónum verður beint að því hvað góður 

stjórnandi hefur mikil áhrif. 4. kafli fjallar um fræðslu og forvarnir. Greint verður frá 

mikilvægi þess að leikskólakennarar séu vel upplýstir um ofbeldið og að þeir fái viðeigandi 

fræðslu í leikskólakennaranámi. Jafnframt verður sagt frá mikilægi forvarnastarfs með 

börnum. Farið verður yfir helstu einkenni kynferðislegs ofbeldi gegn börnum. Í 5. og seinasta 

kaflanum verður fjallað um barnið sjálft og hvernig einkenni ofbeldisins geta birst í leik og 

teikningum barna. Einnig verður sagt frá mikilvægi þess að leikskólakennari styðji vel við 

barnið og sjálfsmynd þess. 



5 
 

2.  Hvað er kynferðislegt ofbeldi? 
Í þessum kafla verður fjallað um skilgreiningu á kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. 

Kynferðislegt ofbeldi er þegar einn aðili nær vilja sínum fram með því að neyða barnið til 

kynferðislegra athafna. Talið er að ein af hverjum fimm stelpum og einn af hverjum tíu 

strákum verði fyrir kynferðislegu ofbeldi. Börn eru yfirleitt varnarlaus gagnvart kynferðislegu 

ofbeldi þar sem aldursmunur og styrkur þolenda og gerenda er oft mikill. Algengt er að 

gerandinn sé einhver sem er náinn barninu, til dæmis fjölskyldumeðlimur eða -vinur. Farið 

verður yfir það hvernig kynferðislegt ofbeldi getur birst og hvaða einkenni geta komið í ljós 

við afleiðingar ofbeldisins. Einnig verður komið inn á hlutverk barnaverndarlaganna, 

tilkynningarskyldu sem aðilum ber að gegna og hvernig hægt er að aðstoða börn sem eru 

þolendur kynferðislegs ofbeldis. 

 

2.1  Hvað ber að hafa í huga? 

Skilgreining á kynferðislegu ofbeldi er ekki auðveld og þarf að huga að nokkrum þáttum í því 

samhengi. Ofbeldið getur birst í mörgum myndum. Ekki eru allir á sama máli um hvernig 

skilgreina skuli kynferðislegt ofbeldi. Samkvæmt lögum eru skilgreiningarnar mjög misjafnar 

eftir löndum og samfélagsþáttum. Skilgreiningum má skipta niður í fjóra hluta; 1) Varð 

þolandi fyrir strípihneigð geranda, var hann neyddur til kynferðismaka eða varð hann fyrir 

óviðeigandi líkamlegri snertingu? 2) Á hvaða aldri var þolandinn þegar verkin voru framin? 

3) Var þolandinn beittur valdi eða þvingun frá geranda? 4) Hve mikill aldursmunur var á 

geranda og þolanda? Einnig þarf að meta hversu alvarlegur atburðurinn var og hver aldur 

gerandans var á meðan á ofbeldinu stóð. Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum getur, sem fyrr 

segir, birst á margan hátt, til dæmis í nauðgun, sifjaspelli, barnaklámi, vændi og kynferðislegri 

áreitni. Kynferðisleg misnotkun á barni getur verið án þvingunar frá geranda, ef barnið er 

þeim mun yngra eru minni líkur á að gerandi þurfi að beita líkamlegu valdi eða annarskonar 

þvingun við gjörðir sínar. Öll kynferðisleg snerting við barnið sem hefur áhrif á líkamlegan og 

andlegan þroska hjá barninu er ofbeldi. Ef flokka má kynferðislegt ofbeldi á sérstakan hátt má 

segja að það flokkist undir kynferðislegar athafnir á milli fullorðins einstaklings og barns. 

Einnig ef stærðar og styrkleikamunur er mjög mikill. Ofbeldi er ofbeldi þrátt fyrir að 

atburðurinn gerist bara einu sinni (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011, bls. 271–272; Dove og 

Miller, 2007, bls. 21–22; Umboðsmaður barna, e.d.A). 
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Samkvæmt Dove og Miller (2007, bls. 22) er gerandi í kynferðislegu ofbeldi gagnvart 

barni í mörgum tilfellum náinn ættingi en ekki má útiloka aðra gerendur svo sem vini og 

kunningja innan fjölskyldunnar eða ókunnuga einstaklinga. Gerendur hafa engan sérstakan 

merkimiða og líta alls ekki út fyrir að vera gerendur kynferðislegs ofbeldis, þvert á móti líta 

þeir út eins og hver annar einstaklingur sem á oft auðvelt með að vinna traust barnsins. Fram 

kemur í grein Petrínu Ásgeirsdóttur og Margrétar Júlíu Rafnsdóttur (2011, bls. 454) að 

gerendur geta einnig leynst á netinu og er yfirleitt um að ræða fullorðinn einstakling sem 

gefur sig út fyrir að vera barn eða unglingur. Gerandinn tælir barnið og leggur sig fram um að 

vinna traust þess. Hann lætur barnið trúa því að það geti ekki treyst foreldrum sínum. Barn 

sem lendir í að eiga leyndarmál sem ekki má segja foreldrum frá gæti leitað til annars aðila 

sem það treystir, til dæmis til leikskólakennara síns. Mikilvægt er fyrir kennarann að taka vel 

á móti barninu og sýna fram á virka hlustun (Mitchel, 2010, bls. 103). 

Gera má ráð fyrir að þeir sem vinna með börnum verði að vera vel vakandi yfir þeim 

merkjum sem börn gefa frá sér sem hafa lent í kynferðislegu ofbeldi. Mörg þeirra segja aldrei 

frá á meðan önnur segja frá bara einu sinni og þá yfirleitt með vísbendingum eða tala um 

sjálfan sig sem vin. Telja má að mikilvægt sé fyrir leikskólakennara eða þann aðila sem er 

með barninu og verður vitni að þannig umræðu eða samtali hjá því að hlusta vel á barnið og 

gefa því þann tíma sem þarf. Ef grunur vaknar um misnotkun af einhverju tagi ætti 

viðkomandi að tilkynna það til barnaverndarnefndar. Þau börn sem eru hugrökk og segja frá 

lenda oftar en ekki í því að þeim er ekki trúað. Samkvæmt Dove og Miller (2007, bls. 23) eru 

börn sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi líklegri til að lenda í vanda á seinni hluta 

uppvaxtarára og líklegt að það hafi langvarandi áhrif þegar fullorðinsárin nálgast. Áætlað er 

að einn af hverjum tíu strákum verði fyrir kynferðislegu ofbeldi og ein af hverjum fimm 

stelpum. Þetta eru ekki áreiðanlegar tölur þar sem mikill hluti kynferðislegs ofbeldis er ekki 

tilkynntur (Blátt áfram, e.d.A; Dove og Miller, 2007, bls. 22). 

 

2.1.1	  	   Tilkynningarskylda	  

Tilkynningar- og þagnarskylda fylgir starfi leikskólakennarans og því þarf leikskólakennari að 

hafa í huga að hafa rétt barna í forsvari. Það er samfélagsleg skylda hvers og eins að vernda 

börn sem búa við einhvers konar ofbeldi frá frekari misþyrmingu (Barnaverndarlög, 2002). 

Fram kemur í 8. grein í lögum um leikskóla: 
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Þagnarskylda starfsfólks leikskóla nær ekki til atvika sem ber að tilkynna 

um lögum samkvæmt. Skal leikskólastjóri brýna skyldur þessar fyrir 

starfsfólki og sérstaklega tilkynningarskyldu þess samkvæmt 

barnaverndarlögum (Alþingi, 2008). 

Í barnaverndarlögum 80/2002 gr. 16 kemur meðal annars fram: 

Hverjum þeim sem hefur ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi 

uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða stofni heilsu sinni og 

þroska í alvarlega hættu er skylt að tilkynna það barnaverndarnefnd. 

Annars er hverjum manni rétt að gera barnaverndarnefnd viðvart um hvert 

það tilvik sem telja má að hún eigi að láta sig varða (Barnaverndarlög, 

2002). 

Í þessari grein kemur skýrt fram hverjar eru skyldur almennings gagnvart börnum. Í 17. grein 

eru reglur sem gilda fyrir þá sem vinna að einhverju leyti með börnum. 

Hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa vegna hefur afskipti af málefnum 

barna og verður í starfi sínu var við að barn búi við óviðunandi 

uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu 

sinni og þroska í alvarlega hættu er skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart 

(Barnaverndarlög, 2002). 

Þær starfsstéttir sem falla undir þessa grein eru leikskólastjórar, skólastjórar, aðrir 

starfsmenn menntastofnanna og þeir sem sinna félagslegri þjónustu eða ráðgjöf með börnum 

líkt og félagsráðgjafi eða þroskaþjálfi. Einnig þeim sem fylgjast með uppeldi og aðbúnaði 

barna er skylt að tilkynna ef grunur vaknar um áður nefnd atriði (Barnaverndarlög, 2002). 

Við minnsta grun ber starfsmanni leikskóla að tilkynna ef hann telur að barn búi við 

óviðunandi aðstæður. Mikilvægt er að gera ekki ráð fyrir því að einhver annar sé búinn að 

tilkynna eða vonast til að aðstæður barns lagist. Eftir að tilkynning hefur borist 

barnaverndarnefnd er það í hlut hennar að rannsaka málið frekar og meta hvort það þurfi 

frekari athugun (Barnaverndarlög, 2002; Barnaverndarstofa, e.d.). 

 

2.1.1.1	   Barnaverndarlögin	  

Fyrsta grein barnaverndarlaga gerir skýra grein fyrir því hver réttindi barna eru og hverjar eru 

skyldur foreldra. Öll börn eiga rétt á ummönnun og vernd og eiga að njóta þess í samræmi við 



8 
 

aldur og þroska. Foreldrar og aðrir sem koma að uppeldi barna eiga að sýna þeim nærgætni, 

umhyggju og virðingu (Barnaverndarlög, 2002). 

Samkvæmt barnaverndarlögum eiga öll börn rétt á umönnun og umhyggju. Hlutverk 

kennara er svo miklu meira heldur en einungis að mata börnin á ýmiskonar fróðleik. Fram 

kemur í Aðalnámskrá leikskóla að kennarar gegna til dæmis umönnun, kennslu, uppeldi og 

ráðgjöf. Ásamt því að kennarar byggja starf sitt upp á fagmennsku í þekkingu og viðhorfum 

gagnvart starfinu. Sé miðað við hið fjölbreytta starf kennarans og stóran nemendahóp má ætla 

að líkur séu á því að einhver nemanda hafi orðið fyrir eða sé nú þegar beittur kynferðislegu 

ofbeldi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 11; Barnaverndarlög, 2002). 

Það er mikilvægt fyrir þá sem starfa með börnum að kynna sér barnaverndarlögin þar sem 

þar kemur fram hver réttur barna er og erfitt er fyrir leikskólakennara að framfylgja rétti barna 

og huga að þeirra rétti ef þeir vita ekki hvað felst í barnaverndarlögum. Í barnaverndarlögum 

kemur fram hver réttur barna er og hvaða skyldum þeim sem vinna með börnum ber að gegna. 

Draga mætti þá ályktun að hugað sé betur að högum og rétti barna ef leikskólakennari eða 

aðrir starfsmenn leikskóla hafa kynnt sér lögin. Því þá eru þeir betur undirbúnir í að sinna 

þörfum barnanna og rétti þeirra (Barnaverndarlög, 2002). 

Barnaverndarlög voru samin til þess að huga að velferð barna og því mætti álykta að 

leikskólakennari sem hefur kynnt sér lögin hafi frekari vitneskju um hag og velferð barna. Því 

ætti hann að huga enn fremur að öryggi barna. Telja mætti að leikskólakennari sem hefur 

kynnt sér barnaverndarlögin sé öruggari í að takast á við vandamál sem koma upp í starfi, svo 

sem kynferðislegt ofbeldi eða annars konar misþyrming. Vegna þess að hann hefur fræðin sér 

við hlið. 

 

2.1.2  Mikilvægt er að finna áverkum og sársauka farveg  
Ekki er sjálfgefið að öll börn fái aðstoð vegna þess áfalls sem það er að verða fyrir 

kynferðislegu ofbeldi. Gera má ráð fyrir að sum börn fái aðstoð á barnsárum sínum á meðan 

önnur fá aðstoð þegar komið er fram á fullorðinsár. Draga mætti þá ályktun að mikilvægt sé 

að byrjað sé á bataferlinu eins fljótt og auðið er. Bagley og King (1990, bls. 157) telja að það 

sé ekki einungis barnið sem verður fyrir skaða við kynferðislegt ofbeldi, nánir aðstandendur 

geta einnig orðið fyrir andlegum skaða. Af þessu mætti draga þá ályktun að mikilvægt sé að 

aðstoðin skili sér til allra sem þurfa á henni að halda. Barn getur átt það til að missa allan vilja 

og væntingar. Einnig getur ofbeldið haft þau áhrif að barnið lamast tilfinningalega og gera má 

ráð fyrir að traust til einstaklinga minnki til muna eða hverfi nánast alveg. Telja má að það sé 
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mikilvægt að vinna með þá andlegu áverka sem barnið hefur orðið fyrir áður en þeir hafa 

frekari djúpstæð áhrif. Tilfinningar sem meðal annars geta komið eru reiði, depurð, lítill 

lífsvilji, sektarkennd, ótti og sjálfsásökun. Einstaklingur hefur rétt á öllum þeim tilfinningum 

sem upp koma eftir misnotkunina og engin tilfinning er röng (Bagley og King, 1990, bls. 133, 

157; Stone, 1995, bls. 23 – 24).  

Kennari þarf að hafa nokkur atriði í huga varðandi það ef barn kemur og segir frá 

misnotkun, það er að trúa barninu, að kennari láti það vita að hann muni hjálpa barninu að 

vinna á vandamálinu og mjög mikilvægt er að barn viti að það sé ekki þess sök að hafa orðið 

fyrir misnotkun. Samkvæmt Smith (1995, bls. 49 – 50) eru miklar líkur á því að barn biðji 

kennara um að lofa því að segja engum frá leyndarmálinu sem það hefur að segja. Draga 

mætti þá ályktun að kennari þurfi þá að láta barnið vita að ekki sé hægt að lofa fyrr en hann 

viti um hvað málið snýst, en hann geti lofað því að gera sitt besta í því að aðstoða það. 

Mikilvægt er fyrir leikskólakennarann að hlusta og sýna fram á að hann trúi frásögn barnsins 

og ekki gera lítið úr henni. Viðbrögð kennara geta vakið upp óöryggi hjá barninu ef hann nær 

ekki að halda ró og yfirvegun á meðan barnið er að segja frá. Telja mætti að til þess að sem 

best gangi að vinna úr áfallinu sem barnið verður fyrir er að styðja vel við það frá upphafi. 

Bataferlið getur tekið langan tíma og því mikilvægt að fylgja stuðningi eftir þar til barnið 

hefur náð tökum á tilfinningum sínum aftur (Hillman og Solek-Tefft, 1998, bls. 67 – 82). 

 

2.1.3  Samantekt 
Í þessum kafla var sjónum beint að kynferðislegu ofbeldi og hvað felst í því. Kynferðislegt 

ofbeldi er ekki alltaf milli fullorðins einstaklings og barns. Mikilvægt er að styðja vel við 

barnið þegar það ákveður að segja frá. Sýna þarf virka hlustun og halda ró sinni til þess að 

valda ekki óöryggi hjá barninu. Leikskólakennari þarf að sýna barninu að það sem það hefur 

að segja skiptir máli og að sökin sé ekki þess. Eftir að grunur hefur vaknað hjá 

leikskólakennara eða eftir að barn hefur sagt frá þá ber kennara að tilkynna ofbeldið til 

barnaverndarnefndar. Kennari getur verið óöruggur og ekki viss um að hann túlki hegðun 

barnsins rétt. Samt sem áður er mikilvægt að hann tilkynni efasemdir sínar og geri ekki ráð 

fyrir að einhver annar sé búinn að tilkynna. Jafnframt kemur fram hvað leikskólakennari þurfi 

að hafa í huga og er greining ofbeldisins skipt niður í fjóra hluta. 
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3.  Máttur hugrekkis 
Vel upplýstir starfsmenn og virkur leikskólastjóri gegna mikilvægu hlutverki í lífi barna sem 

eru á leikskólum. Til að leikskólakennari geti verið öruggur í starfi sínu er mikilvægt að hann 

hafi gott bakland sem hann getur leitað til. Í þessum kafla verður fjallað um hve stuðningur frá 

samstarfsfólki skiptir miklu máli ásamt því að leikskólastjóri sé ávallt til taks fyrir starfsmenn 

sína ef þeir þurfa á að halda. Leikskólakennarar þarfnast hugrekkis og samstöðu innan 

leikskólans til að starfið geti gengið vel fyrir sig. 

 

3.1.  Upplýstur leikskólakennari getur leitt til lífsbjargar 
Mikilvægt fyrir leikskólakennara að þekkja helstu einkenni barna sem verða fyrir 

kynferðislegu ofbeldi. Samkvæmt Dove og Miller (2007, bls. 22 – 23) getur hegðun og 

viðbrögð barna verið mjög mismunandi, en helstu einkenni sem hugsanlega gætu komið í ljós 

eru tilfinningalegar breytingar svo sem reiði, grátur og einbeitingaskortur, kynferðisleg 

hegðun og líkamleg einkenni líkt og maga- og höfuðverkur. Einnig eru börn sem sýna engin 

einkenni. Það ber að varast að vera of fljótur að draga þá ályktun að barnið sé þolandi 

kynferðislegs ofbeldis þó það sýni eitthvað af þessum einkennum. Mörg þeirra einkenna sem 

birtast geta verið alls ótengd einhvers konar ofbeldi, því þarf kennari að veita hegðun barnsins 

athygli og fylgjast vel með því ef grunur vaknar um að það sé beitt ofbeldi. Ef grunur vaknar 

um að barn sé beitt kynferðislegu ofbeldi þarf að hafa í huga að raska ekki dagskipulagi þess 

þegar verið er að fylgjast með einkennum sem hugsanlega gætu orsakast af eða verið afleiðing 

ofbeldisins (Snjólaug Pálsdóttir munnleg heimild, 25. mars 2013). 

Viðbrögð kennara ef barn kemur til hans og segist hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi 

verða að vera yfirveguð. Kennari þarf að gæta þess að sýna fram á að hann trúi því sem barnið 

hefur að segja og leggi sig fram við að hlusta vel á frásögn þess. Ef kennara vantar frekari 

upplýsingar getur hann spurt opinna spurninga líkt og „hvað gerðist næst?“ eða „segðu mér 

meira“. Barn sem kemur og vill segja frá er líklegt til að fá kennarann til að efna loforð við sig 

með því að biðja kennarann að segja engum frá því sem á eftir kemur. Kennari ætti þá að láta 

vita að kannski geti hann ekki lofað því en ef hann þurfi að segja frá leyndarmálinu muni hann 

einungis segja þeim frá sem geta hjálpað barninu (Mitchel, 2010, bls. 104). 

Umræða síðustu missera gefur til kynna að mikilvægt er fyrir kennara að hafa þjálfun í að 

koma auga á einkenni hjá börnum sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi. Við minnstu 

rökstuddu grunsemdir ætti kennarinn að leita sér ráðgjafar ef hann telur þess þörf og tilkynna 

málið til barnaverndar sem sér um rannsókn málsins. Til þess að kennarar séu öryggir í að 
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tilkynna kynferðislegt ofbeldi gegn börnum þurfa þeir að þekkja einkennin og öðlast 

sjálfsöryggi í að þekkja þau. Með því að hafa kennara vel upplýsta aukast líkurnar á því að 

þeir bæði komi auga á kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og tilkynni það. Skólastjórnendur 

gegna mikilvægu hlutverki í að vernda börnin á sínum vinnustað til dæmis með því að hafa 

glugga á öllum hurðum og gæta þess að hvergi sé möguleiki á að barn og fullorðinn 

einstaklingur geti verið þar sem engin sér til eða að kennari geti alltaf átt von á að einhver 

komi inn í herbergið sem hann er í (Mathews, 2011, bls. 13, 16 – 17; Mitchel, 2010, bls. 103). 

 

3.1.1  Bakland leikskólakennarans 

Gera má ráð fyrir að ef leikskólakennari hefur gott bakland og stuðning innan skólans sé hann 

mun öruggari í starfinu. Einnig má gera ráð fyrir að mikilvægt sé að hann geti leitað til 

annarra utanaðkomandi aðila sem hafa betri þekkingu á einkennum og viðbrögðum við 

kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Lögregla, sálfræðingar, barnaverndarnefnd eru dæmi um 

aðila sem leikskólakennari á að geta leitað til. Áfallateymi innan leikskólans getur verið 

hjálplegt fyrir viðkomandi sem þarf að leita aðstoðar eftir að hafa uppgötvað barn sem verður 

fyrir kynferðislegu ofbeldi. Aðilar sem gætu tengst teyminu eru skólahjúkrunarfræðingur, 

leikskólastjóri, sérkennslustjóri og menntaður starfsmaður með þekkingu á einkennum 

barnanna. Vakni upp grunur um ofbeldi ætti ákveðið ferli að fara í gang innan leikskólans, 

það er aldrei á ábyrgð leikskólakennara að greina hvort um ofbeldi er að ræða eða ekki. 

Leikskólakennari þarf að tilkynna til áfallateymis um grun sinn og teymið setur af stað 

ákveðið ferli, ásamt því að hafa samband við barnaverndarnefnd. Við minnstu grunsemdir um 

kynferðisofbeldi gegn barni er hægt að hafa samband við barnaverndarnefnd til að fá frekari 

upplýsingar (Furniss, 1991, bls. 219; Snjólaug Pálsdóttir munnleg heimild, 25. mars 2013). 

Líklegt er að starfsmaður í leikskóla mæti því á sínum ferli að þurfa að takast á við að 

barn sé beitt eða hafi verið beitt einhverskonar ofbeldi. Einnig eru líkur á að kennari verði að 

tilkynna til barnaverndarnefndar grun um ofbeldi gegn barni. Gera má ráð fyrir að teymi með 

góða tilfinningagreind og gott samstarf vinni vel og starfsmenn leikskólans séu frekar tilbúnir 

til að leita til þess. Til að leikskólakennari geti leitað til áfallateymis þarf teymið að vera vel 

skipulagt og tilbúið til að taka á móti öllum málum sem inn koma (Mathews, 2011, bls. 13). 

Það er afar mikilvægt að hafa í huga að leikskólinn er ekki rannsóknaraðili og því ber 

honum að vísa málinu áfram í frekari athugun ef minnsti grunur vaknar um ofbeldi. Það krefst 

mikils hugrekkis þegar barn segir frá og það getur leitt til lífsbjargar þess ef sá sem á það 

hlustar tekur við upplýsingunum og setur þær í þann farveg sem veitir barninu hjálp og leysir 
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það undan ofbeldinu. Gilligan (1998, bls. 13) heldur því fram að eitt af því sem fellur undir 

starf leikskólakennara sé félagsleg ráðgjöf við börnin, ásamt því að veita þeim fagleg 

samskipti. Félagsleg ráðgjöf við börnin er eitthvað sem ekki allir gera sér grein fyrir að falli 

undir starf leikskólakennara og jafnvel líta ekki á það sem viðurkenndan þátt í 

leikskólastarfinu (Gilligan, 1998, bls. 13 – 14; Snjólaug Pálsdóttir munnleg heimild, 25. mars 

2013). 

 

3.2  Leikskólastjórinn 
Með gott bakland inni á vinnustaðnum getur einnig skipt sköpum að hafa gott sjálfstraust og 

góða tilfinningagreind. Með góðan leikskólastjóra sem byggir starfsfólk sitt upp með 

hvatningu og jákvæðum ummælum, má gera ráð fyrir að leikskólakennari fái aukið 

sjálfstraust og meiri ábyrgðartilfinningu til starfs síns. Leikskólastjóri getur haft áhrif á líðan 

og félagslegan anda innan starfsmannahópsins. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 

31) ber leikskólastjóri ábyrgð á faglegu og lýðræðislegu starfi innan leikskólans, með 

jákvæðum tilfinningum og hvatningu til starfsfólksins getur myndast gott og sterkt bakland á 

meðal starfsmannahópsins (Goleman, Boyatzis og McKeee, 2004, bls 27). 

Góður leikskólastjóri heldur starfsmönnum sínum upplýstum og gefur þeim tækifæri til 

að sækja endurmenntun og námskeið. Jafnframt mætti álykta að leikskólastjóri ætti að gefa 

starfsmönnum tækifæri til að koma til sín til að ræða öll mál, sama hversu smávægileg eða 

alvarleg þau eru og vera vel vakandi yfir líðan starfsmanna á leikskólanum. Vel upplýstur 

leikskólastjóri getur skipt sköpum innan leikskólans. Ásamt því að vera vel upplýstur er 

mikilvægt að hann sýni fram á að hann beri traust til starfsfólksins og veiti því tækifæri til að 

koma með eigin athugasemdir og skoðanir. „Skólastjóri getur skipt sköpum í að vernda börn 

gegn kynferðislegu ofbeldi. Það krefst mikils hugrekkis að þora að takast á við svo viðkvæmt 

viðfangsefni, en nemendur og kennarar eru þess virði“1 (Mitchel, 2010, bls. 104). Á 

leikskólum geta þeir sem vinna þar í mörg ár orðið rótgrónir í starfi og gleyma jafnvel því 

þegar nýtt starfsfólk byrjar að upplýsa það um reglur og stundum venjur innan skólans. 

Mikilvægt er þó að leikskólastjóri sé ávallt vakandi yfir því að koma upplýsingum til skila til 

nýrra starfsmanna, hvort sem hann gerir það í eigin persónu eða fær viðkomandi deildarstjóra 

eða annan starfsmann til þess. Gæta þarf þess að starfsmaðurinn fái allar þær upplýsingar sem 

                                                
1  School leaders can make a difference in the prevention og child sexual abuse. It takes courage to tackle 
such a sensitive subject, but our students and teachers are defininetly worth the effort (okkar þýðing). 
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hann þarf og að hann geti leitað til viðkomandi með spurningar (Brewer og Hewstone, 2004, 

bls. 183 – 184). 

 

3.3  Samantekt 
Í þessum kafla var sjónum beint að mikilvægi þess að kennari sýni yfirvegun þegar barn leitar 

til hans og segir frá kynferðislegu ofbeldi. Kennari þarf að þekkja einkenni hjá börnum sem 

verða fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þegar barn ákveður að segja frá þarf kennari að nota virka 

hlustun og spyrja opinna spurninga líkt og „hvað gerðist næst“. Einnig kom fram að ef 

kennari telur að barn sé beitt kynferðislegu ofbeldi ber honum að leita sér ráðgjafar og 

tilkynna það til barnaverndar ef grunur er byggður á röksemdum. Fjallað var um hvað 

skólastjórnendur gegna miklu hlutverki í að vernda börnin með því til dæmis að hafa glugga á 

öllum hurðum og sjá til þess að barn og fullorðinn einstaklingur fái aldrei tækifæri til að vera 

þar sem engin sér til. Komið var inn á að leikskólakennarar þurfa að hafa gott bakland og 

góðan stuðning frá skólanum þar sem þeir geta leitað sér aðstoðar frá utanaðkomandi aðila 

sem hafa enn frekari þekkingu á einkennum og viðbrögðum við kynferðislegu ofbeldi gegn 

börnum. Sagt var frá hlutverki áfallateymis inni á leikskólum og mikilvægi þess að allir geti 

leitað til teymisins. 
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4. Fræðsla og forvarnir 
Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi menntunar leikskólakennara í tengslum við 

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og forvarnarstarf sem tengist því. Einnig að menntun 

skiptir máli til þess að veita kennurum meira öryggi þegar kemur að því að bera kennsl á og 

tilkynna kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Greint verður frá námskeiði sem starfsmönnum 

leikskóla stendur til boða að sækja til þess að fræðast um einkenni og afleiðingar ofbeldisins. 

Það stendur öllum vinnustöðum til boða að sækja slíkt námskeið og er það val hvers og eins 

vinnustaðar. Jafnframt verður sagt frá brúðusýningu ætlaðri börnum sem leggur áherslu á 

forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Allir bekkir grunnskóla og leikskólar geta 

séð sýninguna, fyrir ákveðna upphæð, nemendum í 2. bekk gefst hins vegar kostur á að sjá 

sýninguna ókeypis. 

 

4.1  Fræðsla fyrir leikskólakennara 

Mikilvægt er fyrir leikskólakennara að fá fræðslu um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum til 

þess að geta átt auðveldara með að koma auga á einkenni þess og aðstoðað barnið sem orðið 

hefur fyrir ofbeldinu. Einnig er mikilvægt að leikskólakennarar viti hvað flokkast sem 

kynferðislegt ofbeldi til þess að þeir viti hvenær er um slíkt að ræða. Umboðsmaður barna 

skilgreinir kynferðislegt ofbeldi gegn börnum sem kynferðislega áreitni, sifjaspell, nauðgun, 

barnaklám og vændi. Samtökin Blátt áfram, sem eru forvarnarsamtök gegn kynferðislegu 

ofbeldi gegn börnum, skilgreina þetta sem „hvers kyns kynferðisathöfn milli fullorðins 

einstaklings og ólögráða einstaklings eða milli tveggja ólögráða einstaklinga þar sem annar 

aðilinn hefur vald yfir hinum. Þegar fullorðinn einstaklingur eða eldra barn, neyðir, þvingar, 

sannfærir eða hvetur barn til að taka þátt í hvers kyns kynferðislegri snertingu“ (Blátt áfram, 

e.d.B). Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er skilgreint í 1. gr. barnaverndarlaga að réttur 

barna sé að fá vernd og ummönnun og í 2. gr. í lögum um leikskóla segir að hafa skuli velferð 

og hag barna í forgangi og því mætti telja að með fræðslu og vel upplýstum kennurum á 

kynferðislegu ofbeldi gegn börnum sé verið að framfylgja þeim lögum (Alþingi, 2008; 

Alþingi, 2011; Umboðsmaður barna, e.d.B). 

Blátt áfram býður upp á námskeið fyrir vinnustaði sem kallast „Verndarar barna“. 

Námskeiðið er sniðið fyrir fyrirtæki, félagssamtök og stofnanir og því mætti telja að þetta 

námskeið henti vel fyrir starfsmenn leikskóla og muni þjóna tilgangi í forvörnum gegn 

kynferðislegu ofbeldi barna. Þarna gefst starfsmönnum leikskóla tækifæri að sitja námskeið 
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um forvarnir, viðbrögð og fræðslu um kynferðislegt ofbeldi, gegn gjaldi. Markmið þessa 

námskeiðs er að veita fullorðnum fræðslu og þjálfa þá í að bregðast við, þekkja og fyrirbyggja 

kynferðislegt ofbeldi á börnum. Með því að vita hver einkenni kynferðislegs ofbeldis eru 

gefur það starfsmönnum leikskóla betri þekkingu í að fylgja barni eftir sem orðið hefur fyrir 

slíku ofbeldi (Blátt áfram, e.d.C; Brown, Brack og Mullis, 2008). 

Eitt af því sem fylgir því að vera leikskólakennari er að þarfir barnsins eru ávallt í 

forgangi og halda Dove og Miller (2007, bls. 22, 25) því fram að kennarar í dag geti ekki sýnt 

fram á meiri virðingarvott en að vernda þá sem minnst geta varið sig. Leikskólakennarar geta 

hjálpað til við að vernda þá sem ekki geta varið sig með því að stuðla að forvörnum. Flest 

börn tilkynna ekki kynferðislegt ofbeldi og því mætti telja að það sé undir leikskólakennurum 

komið að þekkja einkennin og tilkynna þau. Með þeim hætti eru leikskólakennarar að vernda 

börnin og með inngrip inn í hugsanlegt ofbeldi hjá þeim sem annars hefðu ekki tilkynnt 

ofbeldið. 

 

4.1.1  Forvarnir 

Forvarnir eru mikilvægur þáttur í baráttunni gegn kynferðislegu ofbeldi gegn börnum vegna 

þess að með þeim er hægt að auka líkur á því að barn segi frá verði það fyrir kynferðislegu 

ofbeldi. Aukin fræðsla fullorðinna hefur haft það í för með sér að samfélagið er meðvitaðra 

um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og hefur það skilað sér þannig að fleiri tilkynningar 

hafa borist til barnaverndarnefnda. Jafnframt er mikilvægt að þeir sem annast börnin, foreldrar 

og kennarar, upplýsi börnin um persónuleg mörk þeirra, leyndarmál sem eru góð og slæm, 

líkama sinn og að þau geti leitað til einhvers fullorðins sem þau treysta ef eitthvað gerist sem 

lætur þeim líða illa eða þau skilja ekki (Hollander, 1992, bls. 306; Ólöf Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 11; Sigríður Björnsdóttir, 2011, bls. 480). 

Eitt af því sem leikskólakennari getur gert í forvarnarskyni er að kenna börnum að setja 

sín eigin persónulegu mörk. Það sem getur falist í persónulegum mörkum samkvæmt Ólöfu 

Ástu Farestveit og Þorbjörgu Sveinsdóttur (2006, bls. 11 – 12) eru mörk gagnvart líkama 

sínum og mörk gagnvart öðrum hvað sé sagt og hvernig viðkomandi segir það. Þær halda því 

fram að kenna þurfi börnum hvað sé og sé ekki viðeigandi í mannlegum samskiptum og að 

hjálpa þurfi börnum að setja viðeigandi mörk í samskiptum við önnur börn og fullorðna. 

Leikskólakennarar geta nýtt sér bókina Þetta eru mínir einkastaðir þegar verið er að 

kenna börnum um persónuleg mörk. Bókin er vel unnin og er textinn rím þannig að telja 

mætti að börnin haldi frekari athygli við lestur hennar og er bókin myndskreytt af fjögurra ára 
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gamalli stelpu. Í bókinni er farið í gegnum einkastaðina og börnum gert kleift að skilja hvað 

má og hvað má ekki. Setningin „þetta eru mínir einkastaðir“ er endurtekin út alla bókina til 

þess að gera það auðveldara að festa í minni barnanna. Bókin gefur leikskólakennurum 

tækifæri til þess að fræða börn um hvernig þau geta borið virðingu fyrir sjálfum sér og 

verndað líkama sinn. Leikskólakennarar þurfa jafnframt að vera viðbúnir að hugsanlega leiti 

barn til þeirra eftir að barnahópurinn hefur fengið fræðslu um einkastaði þeirra, því til eru 

dæmi um að börn leiti til kennara eftir að hafa farið í gegnum bókina. Bókin er gott 

kennsluefni fyrir leikskólabörn um góða og slæma snertingu. Ástæðan fyrir því að bókin er 

gott kennsluefni fyrir leikskólabörn er að bókin er auðlesin þar sem letrið er stórt og 

myndirnar eru litríkar og einfaldar. Börnin fá jafnframt tækifæri til þess að læra um heilbrigð 

samskipti og líkama sinn ásamt því að læra um einkastaði sína (Diane Hansen, 2007, bls. 3 – 

31; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 12; Salka, e.d.; Sigríður 

Björnsdóttir, 2011, bls. 480). 

Þegar leikskólakennarar fræða börn um sína einkastaði er gott að fá fram hjá barninu 

hverjum það geti treyst fyrir góðum eða slæmum leyndarmálum. Það er líka mikilvægt að þeir 

hvetji börnin til þess að segja frá ef brotið er á þeim. Þegar leikskólakennarinn hvetur börnin 

til þess að segja frá er hann um leið að gefa þeim leyfi til þess að leita til sín. Með þessu er 

leikskólakennarinn að stuðla að því að börn leiti til hans ef þau þurfa aðstoð. Mikilvægt er 

fyrir leikskólakennarann að fræða börnin um muninn á góðum og slæmum leyndarmálum, þar 

sem gerendur kynferðislegs ofbeldis segja stundum við fórnarlömb sín að atburðurinn sé 

leyndarmál og að það megi ekki segja frá. Þar af leiðandi er mikilvægt að kenna börnum 

muninn á góðum og slæmum leyndarmálum (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2006, bls. 12 – 13; Hollander, 1992, bls. 305). 

Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir (2006, bls. 12 – 13) skilgreina muninn á 

góðum og slæmum leyndarmálum þannig að gott leyndarmál getur verið jólagjöf sem barn 

býr til í skólanum handa foreldrum sínum og þeir mega ekki vita hvað er. Síðan þegar 

foreldrarnir fá pakkann þá verða allir ánægðir og glaðir. Slæm leyndarmál eru aftur á móti 

þegar barninu líður illa út af því eða skilur ekki alveg. Sem dæmi ef einhver snertir einkastaði 

þess eða gerir eitthvað slæmt og segir barninu að það megi ekki segja frá. Leikskólakennarar 

geta notast við þessa aðferð við fræðslu um góð og slæm leyndarmál og leggja áherslu á að 

börnin segi frá ef þau eiga slæm leyndarmál. Þar að auki er mikilvægt að segja börnunum að 

ef annað barn trúir þeim fyrir slæmu leyndarmáli þá eigi þau að segja einhverjum fullorðnum 

sem þau treysta frá. 
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Í rannsókn sem Hrefna Ólafsdóttir (2011, bls. 254) gerði um tíðni, félagslegar aðstæður 

og eðli kynferðislegrar misnotkunar á börnum á Íslandi kemur fram að í 32% tilvika notar 

gerandinn grófar aðferðir til þess að halda kynferðislega ofbeldinu leyndu en í 56% tilvika 

ræðir hann ekki við þolandann um að halda því leyndu. Hlutfall hótana hjá kynjunum er 

svipað 33% þolenda eru drengir og 32% þolenda eru stúlkur sem er hótað. Þegar horft er á 

aðferðir sem gerandi beitir eru þær mismunandi eftir kynjum. Hann höfðar frekar til samvisku 

stúlknanna en notast frekar við beinar hótanir eða ógn við drengina. Með því að ræða við 

börnin um kynferðislegt ofbeldi er líklegt að börn segi frekar frá ofbeldinu þar sem meirihluti 

þeirra er ekki beittur þvingunum til þess að halda atburðinum leyndum. Þar af leiðandi gæti 

talist líklegt að börnin þori frekar að segja frá. 

Rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur, sem nefnd var hér að ofan, leiddi í ljós að einungis 7% 

barna sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi sögðu fagmanni frá og aðeins í 1% tilvika var 

ofbeldið tilkynnt af öðrum en barninu sjálfu. Telja mætti líklegt að með aukinni fræðslu um 

einkastaði og góð og slæm leyndarmál væri hægt að hækka þessar prósentutölur, þar sem 

aukin áhersla er á að börn leiti til einhvers fullorðins sem þau treysta. Einnig væri hugsanlega 

hægt að hækka prósentutöluna með því að fræða börn um það að ef þau verða fyrir 

kynferðislegu ofbeldi að þá sé sökin aldrei þeirra. Í rannsókninni kom í ljós að 12% fannst 

sökin vera sín og 25% þorðu ekki að tilkynna (Hrefna Ólafsdóttir, 2011, bls. 255 – 257). 

Leikskólakennarar verða að hafa í huga þegar þeir eru að vinna með forvarnarstarf tengt 

kynferðislegu ofbeldi að varast að hræða börnin þegar verið er að upplýsa þau. Með því að 

sitja námskeiðið „Verndum þau“ þá er starfsfólki leikskóla kennt að fræða börn á þann hátt að 

börnin læra að setja heilbrigð mörk. Ástæðan fyrir því að starfsfólk leikskóla ætti að sitja þetta 

námskeið er að námskeiðið boðar áhrifamiklar breytingar í forvörnum, fræðslu og 

viðbrögðum um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Sigríður Björnsdóttir, framkvæmdastjóri 

samtakanna Blátt áfram, telur að ef rætt er við börn um viðkvæm málefni, líkt og snertingu og 

kynlíf, þá séu minni líkur á að börnin verði fyrir kynferðislegu ofbeldi. Sigríður nefnir fjögur 

atriði sem gott er að brýna fyrir börnum. Þau eru: að þetta sé þeirra líkami og þau hafa rétt á 

að segja nei ef þeim finnst að einhver snerti eða horfi á þau þannig að þeim líður óþægilega, 

að þetta sé ekki þeirra sök, þeim verði ekki refsað né þau skömmuð fyrir að segja frá ef þau 

segja frá einhverju óþægilegu og að þeim verði alltaf trúað, að tilfinningar þeirra séu í 

fyrirrúmi og þær verða ekki bældar niður og að þau þurfi ekki að þola frekara ofbeldi og svo 

loks að kynferðislegt ofbeldi sé aldrei á þeirra ábyrgð (Sigríður Björnsdóttir, 2011, bls. 475 – 

476). 
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Garðaskóli í Garðabæ er dæmi um skóla sem vinnur að forvörnum gegn kynferðislegu 

ofbeldi á börnum og hafa starfsmenn hans sótt námskeið sem er á vegum Blás áfram. Með því 

að hafa setið námskeiðin hafa vinnubrögð starfsmanna orðið faglegri og þeir betur í stakk 

búnir til að vinna úr málefnum tengdum kynferðislegu ofbeldi. Fleiri tilkynningar hafa borist 

til barnaverndarnefnda eftir að fræðsla fullorðinna jókst og mætti því draga þá ályktun að 

vitundarvakning sé að bera árangur. Samkvæmt rannsókn Madak og Berg (1992, bls. 34) urðu 

börn meira meðvituð um sín persónulegu mörk eftir að hafa hlotið fræðslu (Sigríður 

Björnsdóttir, 2011, bls. 476, 480). 

Samtökin Blátt áfram standa fyrir forvarnarbrúðusýningu sem nefnist „Krakkarnir í 

hverfinu“. Sýningin er ætluð börnum og er fræðslusýning um ofbeldi gegn börnum. Hún er 

ætluð til þess að stuðla að því að auðvelda börnum að segja frá og er boðskapurinn: „Þú færð 

hjálp ef þú segir frá“ (Blátt áfram, e.d.D). Börn fá tækifæri til þess að spyrja brúðurnar 

spurninga og þær svara þeim eftir því sem við á. Börn segja oft frá ofbeldi í framhaldi af 

sýningunni og því eru sérfræðingar til staðar, svo sem sálfræðingar, náms- og félagsráðgjafar, 

hjúkrunarfræðingar og kennarar, einnig er fulltrúi barnaverndar oft viðstaddur. Brúðusýningin 

er ein klukkustund að lengd og kostar 45.000 kr. en er ókeypis fyrir alla 2. bekkinga landsins 

þar sem sýningin er kostuð úr ríkissjóði (Blátt áfram, e.d.D; Sigríður Björnsdóttir, 2011, bls. 

479). 

Hugmyndin að brúðusýningunni „Krakkarnir í hverfinu“ varð til í Bandaríkjunum árið 

1977 þegar strákur að nafni Anthony átti erfitt með að eignast vini eftir að hann flutti í nýtt 

hverfi. Ástæðan fyrir því var að hann var með heilalömun og börnin vildu ekki tala við hann 

vegna þess að hann var öðruvísi. Sérkennari Anthonys útbjó því brúðu sem nefnd var Mark 

Riley til þess að fræða börnin um heilalömun. Út frá þessu urðu til 42 mismunandi brúður, 

allar með tilgang til að fræða börn um fatlanir, félagsvandamál eða læknisfræðivandamál. 

Dúkkurnar hafa dreifst til 30 landa (The Kids on the Block, Inc., e.d.). 

Ein leið til forvarnar gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum er að bjóða upp á 

brúðusýningu frá Blátt áfram. Samkvæmt rannsókn Richardson-Millican (1993) má rekja einn 

þriðja af tilkynningum til barnaverndarsamtaka til brúðusýningarinnar „Krakkarnir í 

hverfinu“. Einnig kom í ljós að hlutfall tilkynninga í Kanada væri hærra ef fleiri skólar byðu 

upp á sýninguna. Af þessu mætti draga þá ályktun að með því að bjóða öllum 2. bekkingum 

hér á landi tækifæri til þess að sjá sýninguna þá er verið að stuðla að því að fleiri börn segi frá. 

Rannsóknin leiddi jafnframt í ljós að í kjölfar sýningarinnar vissu fjögurra og fimm ára börn í 

leikskólum til hverra þau gætu leitað og að þau gætu fengið hjálp ef þau þyrftu. Telja mætti út 

frá þessum niðurstöðum að sýningin beri góðan árangur er varðar forvarnarfræðslu barna. 



19 
 

Sýningar eins og „Krakkarnir í hverfinu“ gefa börnum sem verða fyrir ofbeldi eða 

kynferðislegu ofbeldi tækifæri til þess að segja frá og einnig þekkingu sem þau höfðu ekki 

áður en horft var á sýninguna (Madak og Berg, 1992, bls. 38 – 39). 

4.1.1.1  Menntun leikskólakennarans 

Menntun og fagleg þekking sem leikskólakennarar hafa hlotið í sínu námi ætti að styðja þá og 

efla öryggi þeirra í því hvernig bregðast skuli við ef grunur leikur á að um kynferðislegt 

ofbeldi sé að ræða. Einnig ætti kennarinn að vera öflugri í að geta séð í teikningum barnsins 

hvort þar birtist eitthvað sem er athugunarvert eða bendir til að barnið sé beitt kynferðislegu 

ofbeldi þar sem hann á að vera meiri fagmaður heldur en ófaglærður starfsmaður. Jafnframt 

skiptir bakgrunnur og reynsla kennara máli þegar unnið er með viðkvæm mál líkt og 

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum Ef barn segir eitthvað sem getur gefið merki um að það sé 

beitt kynferðislegu ofbeldi á faglærður kennari að geta lesið þessi merki. Leikskólakennarar 

eru í nánu samstarfi við börn dagsdaglega og því eru líkur á því að þeir þurfi að vinna með 

börnum sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi. Börn dvelja oft margar stundir á dag á 

leikskólanum. Þar sem kennarar vinna náið með börnum eru þeir í þannig stöðu að líklegra er 

að þeir geti komið auga á kynferðislegt ofbeldi ef þeir þekkja einkenni þess. Einnig þekkja 

þeir vel hegðun barnsins og líðan og verða varir við ef hún breytist. Menntun 

leikskólakennara þarf að stuðla að því að auka þekkingu kennaranema á einkennum 

kynferðislegs ofbeldis og jafnframt að auka sjálfstraust þeirra til þess að tilkynna til 

barnaverndarnefnda (Mathews, 2011, bls. 13; Snjólaug Pálsdóttir munnleg heimild, 25. mars 

2013) 

Það á að vera hluti af námskrá í leikskólakennaramenntun að leikskólakennarar hljóti 

viðeigandi kennslu í sínu námi hvernig megi koma auga á kynferðislegt ofbeldi gegn börnum 

og hvernig ferlið er eftir að grunur hefur vaknað. Ef leikskólakennarar hafa ekki hlotið 

almennilega kennslu í námi sínu við að greina kynferðislegt ofbeldi þá eru minni líkur á að 

þeir þekki einkenni þess. Þar af leiðandi má telja líklegt að ef leikskólakennarar hljóta ekki 

næga kennslu í að greina kynferðislegt ofbeldi þá eru minni líkur á að tilkynningar berist til 

barnaverndarnefnda og minni stuðningur við börn sem hafa verið beitt kynferðislegu ofbeldi. 

Það er ekki nóg að sitja eina kennslustund í fræðslu um málefni kynferðislegs ofbeldis heldur 

ætti kennslan að vera yfir ákveðinn tíma og þverfagleg. Kennsla þessu tengt ber minni árangur 

ef fullnægjandi tíma er ekki varið í þennan þátt í menntun leikskólakennaranema. Það má því 

segja að kennsla um þetta efni sé órjúfanlegur þáttur af námskrá í leikskólakennaramenntun 
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þar sem þekking á þessum einkennum er afar mikilvæg fyrir þá sem vinna náið með börnum 

(Mathews, 2011, bls. 17, 24 – 25; Sinanan, 2011, bls. 69).  

Gera má ráð fyrir að starfsmenn leikskóla sem eru menntaðir hafi betri sýn á einkennum 

kynferðislegs ofbeldis gegn börnum. Af þessu má draga þá ályktun að auka þurfi fræðslu um 

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og einkenni þess í leikskólakennaranámi. Þar sem það 

hefur sýnt sig að samasemmerki er á milli menntunar leikskólakennara og öryggis kennara til 

þess að greina kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Mathews (2011, bls. 25 – 26) hafa kennarar meira 

sjálfstraust til þess að greina og tilkynna kynferðislegt ofbeldi gegn börnum eftir að hafa 

hlotið viðeigandi menntun. Einnig leiddi rannsóknin í ljós að þeir sem höfðu ekki hlotið 

menntun í greiningu á kynferðislegu ofbeldi gegn börnum höfðu minna sjálfstraust og minni 

þekkingu til þess að bera kennsl á kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Sjálfstraust 

leikskólakennara getur haft áhrif á að þeir tilkynni um kynferðislegt ofbeldi því þeir eru 

óöruggir og finnst þeir ekki hafa næga þekkingu á málefninu. Niðurstöðurnar leiddu jafnframt 

í ljós að allir kennarar þyrftu að fá ítarlegri og meiri alhliða menntun um kynferðislegt ofbeldi 

gegn börnum í kennaranámi. 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 30) á hagur og velferð barna að vera 

leiðarljós í leikskólastarfinu. Samkvæmt þessu má draga þá ályktun að með menntun 

leikskólakennarans sé verið að huga að velferð og hag barna. Í námi sínu læra verðandi 

leikskólakennarar hvernig best sé að huga að hag og velferð barna. Vitneskja og 

forvarnarfræðsla um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum þjónar hagsmunum þeirra því 

leikskólakennari þarf að vita hvernig vinna á að málunum ef grunur vaknar um kynferðislegt 

ofbeldi gegn barni í leikskólanum. Einnig er lítið efni aðgengilegt fyrir starfsmenn á leikskóla 

og því er mikilvægt að leikskólakennaranemar fái viðeigandi fræðslu í námi sínu (Hollander, 

1992, bls. 305; Mathews, 2011, bls. 13, 16, 27). 

 

4.1.2  Að bera kennsl á kynferðislegt ofbeldi 

Leikskólakennarinn gegnir mikilvægu hlutverki í umönnun barna og er hann því í betri stöðu 

en margur annar til þess að koma auga á barn sem beitt hefur verið kynferðislegu ofbeldi. 

Leikskólakennarinn er mikinn hluta dagsins með barninu og þekkir þarfir þess og hegðun. 

Með því að þekkja einkenni barna sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og vera vakandi 

fyrir þeim þá getur hann aðstoðað börnin með því að veita þeim þá fyrstu hjálp sem þau þurfa 

en það er að hlusta á börnin og trúa þeim. Einkennin eru til dæmis andleg vanlíðan, 
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áfallastreituröskun (e. Post-traumatic stress disorder), samskiptaerfiðleikar og ýmis 

hegðunarvandamál. Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis eru misjafnar og tengjast eðli og 

umfangi ofbeldis, tengsl við geranda, bjargráðar eiginleikum (e. Coping styles) fórnarlambs 

og ýmsir fleiri þættir er varðar umhverfi og aðstæður fórnarlambs (Berglind Guðmundsdóttir 

og Sjöfn Evertsdóttir, 2011, bls. 363; Brown, o.fl., 2008; Hunt og Walsh, 2011, bls. 63; 

Símon Sigvaldason, 2011, bls. 147). 

Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir (2006, bls. 14) telja að einkennum barna 

sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi sé hægt að skipta niður í þrjá flokka. Þeir eru: 

kynferðisleg hegðun, sjálfskaðandi hegðun og önnur hegðunarfrávik. Kynferðisleg hegðun 

getur komið fram bæði í líkamstjáningu, til dæmis kynferðislegum leikjum og óhóflegri 

sjálfsfróun, og í óeðlilega miklu tali um kynlíf miðað við aldur barnsins. Birtingarform 

sjálfsskaðandi hegðunar er lítil sjálfsvirðing, lágt sjálfsmat og mikil sjálfsfyrirlitning. Stúlkur 

beina oft hegðuninni inn á við til dæmis með því að hárreyta, rispa og stinga sig með 

oddhvössum hlutum. Drengir sýna aftur á móti ofbeldishneigða hegðun gagnvart öðrum. Þar 

að auki eru fleiri einkenni sem benda til kynferðislegs ofbeldis gegn börnum, sem flokkast 

undir önnur hegðunarfrávik. Til dæmis vanlíðunareinkenni, gleymska, minnisleysi, 

einbeitingarörðugleikar, miklir dagdraumar og að ganga í svefni (Brown, o.fl., 2008; Ólöf 

Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 14 – 15). 

Áfallastreituröskun er alvarleg afleiðing kynferðislegs ofbeldis gegn börnum. Börn eru í 

hættu að þróa með sér áfallastreituröskun eftir alvarleg áföll, líkt og kynferðislegt ofbeldi. Um 

helmingur barna sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi er talinn geta greinst með 

áfallastreituröskun. Einbeitingarleysi er eitt af mörgum einkennum áfallastreituröskunar. 

Einnig áhugaleysi gagnvart hlutum sem barnið hafði áður áhuga á. Afleiðingar kynferðislegs 

ofbeldis gegn börnum eru lyndisröskun (e. Mood disorder), reiði og gremja, langvarandi 

vantraust til annarra og sjálfsmeiðingar. Þessi einkenni koma oft í formi endurlits (e. 

Flashbacks) þar sem fórnarlamb upplifir atburðinn aftur og aftur í huganum. Það getur falið í 

sér hljóð, lykt eða sjónræna lýsingu á atburðinum (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006, bls. 17; Putman, 2009, bls. 80 – 81). 

Börn sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi geta sýnt líkamleg einkenni ofbeldisins. 

Þau lýsa sér þannig að börn geta átt erfitt með að ganga eða sitja, verið í blóðugum eða 

slitnum nærfötum, sársauki eða kláði á kynfærum og/eða kynsjúkdómar. Flest þessara 

einkenna á leikskólakennari ef til vill erfitt með að koma auga á en hann getur verið 

meðvitaður um að ef barn á í erfiðleikum með að ganga eða sitja og ef það er að klóra sér 

óvenju mikið í kynfærunum að þá gæti það verið vísbending um kynferðislegt ofbeldi. Einnig 
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ef börn eru sífellt að biðja um að fá að fara á klósettið eða til hjúkrunarfræðings vegna kláða, 

þá getur það verið hegðun sem ætti að veita athygli (Brown, o.fl., 2008). 

Engin tvö börn sýna nákvæmlega sömu einkenni eftir að hafa orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi og þó svo að mörg af þessum einkennum passi við hegðun barns þá þarf ekki að vera 

að barnið sé beitt kynferðislegu ofbeldi. Margar aðrar ástæður geta verið fyrir hendi og því 

þarf kennari að hafa það í huga áður en hann tilkynnir grun um kynferðislegt ofbeldi gegn 

barni. Ef barnið sýnir þessi einkenni í ákveðinn tíma og þessi hegðun er óvenjuleg út frá 

barninu þá er ástæða til þess að álykta að um kynferðislegt ofbeldi sé að ræða. Eitt af því sem 

leikskólakennari getur gert eftir að grunur vaknar um að barn sé beitt kynferðislegu ofbeldi er 

að hlusta á hvað barnið er að segja og skoða teikningar þess, hvort þær séu kynferðislegar. 

Leikskólakennari getur fylgst með hvort barnið sýni einhver ákveðin einkenni, til dæmis 

líkamlega áverka eða vanlíðan. Áður taldir örðugleikar geta einnig verið af öðrum ástæðum 

og því þarf meðferðaraðili að hafa stuðst við réttmæti og áreiðanleika við greiningu hjá 

viðkomandi barni (Berglind Guðmundsdóttir og Sjöfn Evertsdóttir, 2011, bls. 363; Brown, 

o.fl., 2008; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006, bls. 14 – 15). 

 

4.2  Samantekt 
Í þessum kafla var sjónum beint að forvarnarstarfsemi leikskólakennara og mikilvægi 

menntunar þeirra. Leikskólakennarar þurfa að fá almenna fræðslu um einkenni og afleiðingar 

kynferðislegs ofbeldis gegn börnum til þess að geta borið kennsl á ofbeldið til þess að geta 

stutt við barnið. Samtökin Blátt áfram bjóða upp á forvarnarfræðslu fyrir vinnustaði og 

forvarnarbrúðusýningu fyrir börn í grunnskóla og leikskóla. Jafnframt kom fram að börn 

tilkynna yfirleitt ekki um ofbeldið og því er það hluti af starfi leikskólakennara að tilkynna til 

barnaverndarnefndar. Til þess að þeir geti gert það þurfa þeir að hafa hlotið fræðslu um 

einkenni kynferðislegs ofbeldis gegn börnum. Fjallað var um mikilvægi forvarnarstarfsemi og 

að kenna börnunum um sína einkastaði og muninn á góðum og slæmum leyndarmálum. Það 

hefur sýnt sig að forvarnir leiða til aukinnar tilkynningaskildu. 
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5.  Barnið sjálft og leikurinn 
Í þessum kafla verður haldið áfram að tala um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og hvaða 

hlutverki kennarinn gegnir í forvarnarstarfi gegn því. Sjónum verðum beint að barninu sjálfu í 

ferlinu, leiknum og sjálfsmynd barna sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi. Fjallað 

verður um tilfinningaskaða barnanna og upplifanir þeirra, svo sem kvíða. Einnig verður litið á 

afleiðingarnar sem ofbeldið hefur oft í för með sér. Þar að auki verður fjallað um kynhegðun 

barna sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi.  

Komið verður inn á hversu leikur sé mikilvægur og hvernig hægt sé að sjá birtingarmynd 

kynferðislegs ofbeldis í gegnum leik og teikningar en börn nota oft leik og teikningar til þess 

að tjá sig. Börn eiga jafnframt auðveldara með að opna sig í gegnum teikningar og er því hægt 

að notfæra sér það þegar verið er að vinna með barnið eftir á. Leikhegðun barna er oft 

öðruvísi hjá börnum sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og er það eitthvað sem 

leikskólakennari ætti að vera meðvitaður um. 

Fjallað verður um hvernig sjálfsmynd einstaklingsins skiptist í þrennt, fyrirmyndarsjálfið, 

sjálfsímynd og álit annarra. Einnig að kennari þarf að vera meðvitaður um að styðja þarf við 

börnin og vinna markvisst að uppbyggingu jákvæðrar sjálfsmyndar. Talað verður um 

mikilvægi þess að leikskólakennari kenni börnum að þekkja sínar veiku og sterku hliðar. 

 

5.1.  Barnið sjálft í ferlinu 
Þegar verið er að fjalla um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum má ekki gleyma barninu sjálfu í 

ferlinu því ofbeldið skilur oft eftir sig tilfinningalegan skaða. Þessi börn upplifa oft kvíða, 

ótta, þunglyndi, reiði og óvild (e. hostility). Ákveðin streita getur fylgt börnum sem hafa orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi eftir að ofbeldið hefur átt sér stað. Finkelhor (1986, bls. 143) telur 

að afleiðingar slíks álags getur verið anorexía þar sem kynferðislegt ofbeldi gegn börnum 

getur verið grunnorsök þróunar alvarlegra vandamála seinna meir. Að þessu má draga þá 

ályktun að styðja þurfi við börnin um leið og upp hefur komist um ofbeldið. Börn sem orðið 

hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi upplifa oft kvíða og vanlíðan. Þau geta einnig átt erfitt með 

svefn, matarvenjur þeirra breytast og getur þetta ástand þróast útí anorexíu eða aðra sjúkdóma 

tengda mataræði (Finkelhor, 1986, bls. 150, 152, 163; The National Child Traumatic Stress 

Network, 2009, bls. 1). 

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum getur haft áhrif á kynhneigð þeirra og geta þau verið 

með skert kynferðislegt sjálfsálit (e. impaired sexual self-esteem). Finkelhor (1986, bls. 151) 
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heldur því fram að röskun geti orðið á kynhegðun barnanna og sýna þau oft óviðeigandi 

kynferðislega hegðun, svo sem sjálfsfróun á almannafæri. Börn sem hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi eiga það til að stofna fyrr til kynferðislegra sambanda. Líklegt er að 

með því að styðja vel við þessi börn og að veita þeim viðeigandi kynfræðslu þá væri hægt að 

minnka líkur á að röskun verði á kynhegðun þeirra (Finkelhor, 1986, bls. 162). 

Samkvæmt Finkelhor (1986, bls. 156 – 157) getur kynferðislegt ofbeldi gegn börnum 

jafnframt haft áhrif á sjálfsálit þeirra. Þau eru oft með lélegt sjálfsálit og þeim finnst þau vera 

einangruð og brennimerkt langt fram á fullorðinsárin. Ofbeldið getur haft áhrif á mannleg 

samskipti barnanna á þann hátt að þau eiga erfitt með að tengjast öðru fólki. Börn sem orðið 

hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi eiga stundum erfitt með að treysta öðrum sem eru afleiðingar 

af ótta við höfnun eða svik. Með góðum stuðningi og uppbyggingu á sjálfsáliti og –trausti má 

álykta að hægt sé að byggja upp samskiptahæfileika barnanna. Þar sem með því að vinna 

ákveðið með uppbyggingu sjálfsálits og –trausts barnanna er hægt að vinna með mannleg 

samskipti um leið, því þessir þættir eiga oft saman. 

 

5.1.1  Leikurinn 

Leikur er talinn mikilvægur fyrir öll börn og kemur birtingarmynd kynferðislegs ofbeldis oft 

fram í leik og teikningum barna. Það má sjá margt í gegnum leik og teikningar barna því þau 

tjá sig í gegnum þessar athafnir þar sem flest leikskólabörn eru ekki fær um að tjá sig með 

orðum um tilfinningar sínar. Ástæðan fyrir því að börn eru talin nota leikinn og teikningarnar 

er að þau finna fyrir öryggi. Börn upplifa miklar tilfinningar og sýna sínar eigin tilfinningar í 

gegnum leik. Börn sem hafa verið beitt kynferðislegu ofbeldi eiga það til að nota 

hlutverkaleik til þess að ná stjórn á sínu eigin lífi. Í leik geta þau breytt aðstæðum sínum yfir í 

jákvæðar aðstæður. Þau sýna oft það sem þau hafa upplifað og ef upplifunin hefur verið slæm 

geta þau útfært hana á jákvæðari máta. (Berglind Guðmundsdóttir og Sjöfn Evertsdóttir, 2011, 

bls. 359; Frost, Wortham og Reifel, 2008, bls. 144, 146, 288; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006, bls. 20). 

Samkvæmt Putman (2009, bls. 83) eru leikur og teikningar jafnframt notaðar til þess að 

hjálpa börnum við að tjá sig um ofbeldið sem þau hafa orðið fyrir. Þegar þau teikna eða leika 

sér þá getur verið auðveldara fyrir meðferðaraðila að fá börnin til þess að opna sig. Með því 

að fá börnin til þess að tjá sig í gegnum leik og teikningar reynir meðferðaraðilinn að nota leik 

og fantasíu (e. fantasy) barnanna í samræður um upplifun þeirra af ofbeldinu (Putman, 2009, 

bls. 83 – 84). 
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Í gegnum teikningar barna geta leikskólakennarar séð hvort barn sé fórnarlamb einhvers 

konar misnotkunar, líkt og kynferðislegs ofbeldis. Einnig geta teikningar aðstoðað 

leikskólakennara við að greina tilfinningalegt ójafnvægi barna. Telja má að með því að leyfa 

börnum að teikna fá þau tækifæri til þess að tjá sig. Piperno og félagar (2007, bls. 390) halda 

því fram að börn tjái tilfinningar sínar í gegnum teikningar, þau tjá hvernig þeim líður. Börn 

sem hafa verið beitt kynferðislegu ofbeldi og þora ekki að segja frá eru talin tjá sig í gegnum 

teikningar sínar. Teikningar sumra barna sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi eru álitnar 

samræma aldri þeirra. Börnin nota einnig daufar línur í teikningum sínum. Aftur á móti þarf 

að sýna gát við túlkun teikninga barna og varast að oftúlka þær (Piperno, Di Biasi og Levi, 

2007, bls. 392, 396).  

Þar sem börn nota leik til þess að tjá sig getur leikhegðun þeirra gefið til kynna að þau 

séu beitt kynferðislegu ofbeldi. Birtingarmynd af leik barna sem orðið hafa fyrir kynferðislegu 

ofbeldi getur verið mismunandi. Brown og félagar (2008) telja að leikurinn geti verið 

ofbeldishneigður, kynferðislegur, aðgerðalaus (e. passive) eða ögrandi. Ofbeldishneigður 

leikur lýsir sér þannig að börn leika sér harkalega með brúður eða dúkkur. Þau nota belti, 

leikfangabyssur eða leikfangahnífa til þess að fá útrás á dúkkunum. Kynferðislegur leikur 

lýsir sér þannig að börn nota kynferðislega hegðun til þess að endurskapa það sem gerst hefur, 

tjá tilfinningaleg viðbrögð við atburðinum og öðlast skilning og viðurkenningu á honum. Í 

kynferðislegum leikjum nota börnin einnig mikið kynferðislegt tal og sýna mikinn áhuga á 

kynfærum annarra. Leikskólabörn eru enn að uppgötva að kynin eru ólík og því hafa þau oft 

mikinn áhuga á kynfærum hvers annars og er það eðlilegur þáttur í þroska barna og því er 

hægt að mistúlka það sem kynferðislegan leik (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2006, bls. 20; Brown, o.fl., 2008). 

Samkvæmt Brown og félögum (2008) getur leikhegðun barna sem orðið hafa fyrir 

kynferðislegu ofbeldi verið öðruvísi en hjá þeim sem ekki hafa orðið fyrir ofbeldi. Einnig 

getur ofbeldið haft áhrif á leikhegðun barnanna. Sum börn sem hafa orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi leika sér án þess að vera tengd umhverfinu og stara út í loftið og eru þögul. Þau leika 

sér oft hljóðlega og einsömul. Ástæðan fyrir því gæti verið að börn sem hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi eru oft aðgerðalausari en önnur börn. Börn sem hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi nota umönnun í leik til þess að tjá þörf sína fyrir umönnun eða skort á 

umönnun. Enn önnur endurskapa atburðinn. Endirinn er alltaf eins og þau ná ekki að breyta 

honum, hann er oft örvæntingarfullur. Börn sem hafa verið beitt kynferðislegu ofbeldi leika 

sér fremur í ímyndunarleik (e. fantasy play) sem bendir til þess að þau hafi þörf fyrir að fylla 

upp í veruleikann (Brown, o.fl., 2008; Frost, o.fl., 2008, bls. 273 – 274). 
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Líkt og áður kom fram er leikur talinn mikilvægur þáttur í þroska barna og er hann nýttur 

í svokallaðri leikmeðferð (e. play therapy). Leikmeðferð er aðferð þar sem þjálfaðir 

leikmeðferðaraðilar nota lækningarmátt leiks til að hjálpa börnunum að koma í veg fyrir eða 

leysa sálfræðilega erfiðleika og ná eðlilegum vexti og þroska. Frost og félagar (2008, bls. 291) 

halda því fram að í hefðbundnu starfi noti kennarar leikmeðferð og að börn hljóti góðs af 

henni og sjálfsprottnum leik. Draga mætti þá ályktun að leikskólakennarar séu þar af leiðandi 

að vinna markvisst með leikmeðferð þar sem leikur er hluti af dagskipulagi leikskóla. Einnig 

hafa kennarar hlotið ákveðna menntun um leik í námi sínu og ættu þar af leiðandi að hafa 

ákveðna þekkingu á leik og leikhegðun barna. Leikurinn er talinn hafa lækningarmátt og ætti 

hann því þar af leiðandi að geta nýst börnum sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi við að 

vinna úr áfallinu. Leikur getur ýtt undir leikhæfni (e. play skills), sjálfstraust og mannlega 

færni (e. interpersonal skills) barna. Einnig getur leikur dregið úr streitu hjá börnum (Frost, 

o.fl., 2008, bls. 291, 309). 

Hluti af leikmeðferð er að leikskólakennari hafi notalegt og vinalegt viðhorf til barnsins 

og taki því eins og það er. Kennarinn lætur barnið finna að það getur tjáð tilfinningar sínar og 

sagt frá því sem gerst hefur. Barnið fær að stjórna ferðinni og kennarinn á ekki að ýta á eftir 

barninu. Leikskólakennarar geta aðlagað grundvallareglur leikmeðferðar að almennu 

skólastarfi þar sem þeir eru í nánu sambandi við börnin og ættu því að eiga auðvelt með að sjá 

hegðunarfrávik þeirra. Aðferðir sem notaðar eru í leikmeðferð eru taldar hafa borið árangur í 

að bæta félagslega hegðun barna og hegðunarvandamál þeirra. Einnig hefur leikmeðferð haft 

heilandi (e. healing) áhrif á börn. Telja mætti út frá þessu að leikmeðferð hafi góð áhrif á börn 

sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi þar sem félagsleg hegðun barna ber árangur í 

leikmeðferð (Frost, o.fl., 2008, bls. 301, 309, 311). 

 

5.1.2  Hvernig á að styðja við barnið og sjálfsmynd þess? 

Börn sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi þurfa góðan stuðning í leikskólanum til þess 

að hjálpa þeim að vinna úr áfallinu. Með því að byggja upp sjálfsmynd barna sem hafa orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi er hægt að veita þeim ákveðinn stuðning. Börn hafa oft skerta 

sjálfmynd. Page og Page (2000, bls. 3) telja að sjálfsmynd einstaklingsins megi skipta niður í 

þrennt. Þær eru: fyrirmyndarsjálfið, sjálfsímynd og álit annarra (Finkelhor, 1986, bls. 156).  

Fyrirmyndarsjálfið gengur út frá því hvernig einstaklingur vil ég vera. Flestir hafa 

ákveðna óskamynd af sjálfum sér og er fyrirmyndarsjálfið sú óskamynd. Sérhver 

einstaklingur velur sér ákveðnar fyrirmyndir. Hjá leikskólabörnum er kennarinn oft sterk 
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fyrirmynd og skiptir miklu máli að hann sé meðvitaður um það. Mikilvægt er að hann geri sér 

grein fyrir að hann geti haft áhrif á börnin og gjörðir hans geti spilað ákveðið hlutverk í lífi 

barnanna. Með því að beita virkri hlustun getur leikskólakennarinn gert sér enn frekari grein 

fyrir þörfum hvers og eins og þar af leiðandi einbeitt sér að því að byggja upp sjálfsmynd 

hvers og eins nemanda. Fyrirmyndarsjálfið byggist á þeim væntingum sem einstaklingurinn 

hefur til sín og þær væntingarnar eru afleiðingar af tengslum hans við aðra. Líklegt er að ef 

leikskólakennari sem er góð fyrirmynd og er meðvitaður um að gjörðir hans hafi áhrif á 

sjálfsmynd barnanna geti stuðlað að uppbyggingu sterkrar sjálfsmyndar (Page og Page, 2000, 

bls. 4 – 6). 

Sjálfsímynd einstaklingsins gengur út á að hann þekki sína veikleika og styrkleika. Einnig 

hvernig hann skynjar sjálfan sig og skilgreinir tilfinningar sínar. Það skiptir máli að 

einstaklingurinn noti þann skilning til þess að þróa með sér ákveðna sjálfstjórn og sjálfsaga. 

Það skiptir jafnframt máli að einstaklingurinn læri af reynslunni. Þetta stuðlar að sterkari 

sjálfsmynd sem veitir einstaklingnum öryggi og vellíðan. Þar af leiðandi mætti halda að ef 

leikskólakennari er meðvitaður um að hjálpa börnunum að skilgreina sínar eigin tilfinningar 

og tjá sig þá getur hann stuðlað að sterkari sjálfsmynd þeirra. Jafnframt með því að ýta undir 

styrkleika barnanna og kenna þeim að nýta veikleika sína getur kennari stuðlað að 

uppbyggingu sterkra einstaklinga (Page og Page, 2000, bls. 2 – 4). 

Börn sem hafa sterka sjálfsmynd þekkja styrkleika og veikleika sína en börn með skerta 

sjálfsmynd vilja oft einblína frekar á veikleika sína og hvað þau geta ekki frekar en hvað þau 

geta. Gera má ráð fyrir að mikilvægt sé fyrir leikskólakennara að brýna fyrir börnunum að 

rækta sjálf sig og hugsa jákvætt um sig og til sín. Kennari gæti skapað aðstæður þar sem 

börnunum lærist að allir hafa styrkleika og einhverja veikleika og sýna þeim hvernig hægt sé 

að efla styrkleika sína og vinna með veikleikana til þess að þau fái sterkari sjálfsmynd (Elín 

Vilhelmsdóttir, 2002, bls. 65). 

Álit annarra er þriðji flokkurinn sem hefur áhrif á sjálfsmynd einstaklingsins og virðist 

skipta miklu máli fyrir einstaklinginn, þá sér í lagi, hvernig aðrir upplifa hann sem persónu. 

Það virðist skipta alla máli að upplifa sig sem hluta af samfélaginu og að þeir tilheyri 

einhverju. Því virðist álit annarra spila mikilvægt hlutverk í lífi einstaklingsins. Börn sem 

orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi upplifa sig oft sem óhrein og hafa afar neikvæða 

sjálfsmynd vegna þess að þeim finnst ofbeldið oftast vera sér að kenna. Í ljósi þess má telja að 

mikilvægt sé að leikskólakennari sýni börnunum að þau hafi ákveðnar væntingar til þeirra. Ef 

kennari sýnir ekki börnum jákvæðar væntingar geta börnin upplifað höfnunartilfinningu sem 

getur leitt til neikvæðrar sjálfsmyndar. Börn sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi eru 
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frekar viðkvæm og má álykta að mikilvægt sé að leikskólakennari veiti þeim góðan stuðning 

og hjálpi þeim að byggja upp brotna sjálfsmynd sína (Page og Page, 2000, bls. 7). 

Mótun sjálfsmyndarinnar skipti minni miklu máli því einstaklingur velur úr minninu 

atvik úr lífinu. Þar af leiðandi má gera ráð fyrir að ef einstaklingur er með sterka sjálfsmynd 

er líklegt að hann velji eitthvað sem styrkir hana. Hins vegar ef einstaklingurinn er með skerta 

sjálfsmynd þá má gera ráð fyrir að líklegt sé að hann muni einungis eftir því slæma sem 

komið hefur fyrir hann. Börn sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi geta haft skerta 

sjálfsmynd og endurupplifa atburðinn aftur og aftur í huga sínum. Því mætti álykta að með því 

að byggja upp sjálfsmynd barnanna er hægt að styðja við börnin og auðvelda þeim að lifa með 

atburðinum. Telja má að vel upplýstur leikskólakennari viti að framkoma hans við börn hefur 

mikil áhrif á hvernig þeim líður og upplifa sjálf sig þess vegna ætti hann enn frekar að leggja 

sig fram um sjá það góða í fari barnanna til þess að styrkja sjálfsmynd þeirra og styðja þannig 

við bakið á þeim (Aldís Guðmundsdóttir, 2005, bls. 95 – 96). 

Hlutverk minnisins er að geyma viðburði lífsins, svo sem gleði og sorg. Einstaklingar 

taka mismunandi eftir því sem er að gerast í kringum þá og meðtaka upplýsingar mismunandi. 

Það er margt sem getur haft áhrif á minnið og spila aðstæður inn í það. Minningar og reynsla 

úr fortíðinni geta haft áhrif á sjálfsmynd og hegðun einstaklinga. Af þessu má draga þá 

ályktun að kynferðislegt ofbeldi gegn börnum hafi slæm áhrif á sjálfsmynd þeirra þar sem 

slæm reynsla úr fortíðinni getur haft áhrif á sjálfsmyndina. Leikskólakennari getur reynt að fá 

börnin til þess að rifja upp jákvæðu minningarnar og upplifanir til þess að stuðla að sterkari 

sjálfsmynd þeirra. Það þýðir samt sem áður ekki að kennarinn sé að reyna að fá börnin til þess 

að ræða ekki eða hugsa ekki um ofbeldið heldur aðeins að fá börnin til þess að huga einnig að 

því jákvæða í stað þess að einblína einungis á það neikvæða (Ross og Buchler, 2004, bls. 25 – 

28). 

Miklar breytingar á lífsleiðinni, eins og að fullorðnast, skilnaður foreldra eða 

kynferðislegt ofbeldi getur valdið álagi á einstaklinginn og haft áhrif á sjálfsmyndina. Þegar 

börn fullorðnast geta orðið miklar breytingar á sjálfsmyndinni sér í lagi hjá börnum sem hafa 

orðið fyrir miklu álagi, líkt og kynferðislegu ofbeldi. Því mætti álykta að mikilvægt sé að 

kennari sé meðvitaður um breytingar hjá börnunum og hugi vel að því að byggja upp jákvæða 

sjálfsmynd hjá þeim. Einnig að mikilvægt er að börn hafi góða sjálfsmynd og gott sjálfstraust 

þegar þau fullorðnast (Shaffer, 1999, bls. 443). 

Börn sem upplifa nánd og umhyggju eru talin líklegri til að mynda örugg geðtengsl við þá 

sem annast þau. Þar af leiðandi mætti telja að ef leikskólakennari er athugull á þarfir barnanna 

og sinnir þeim eftir bestu getu þá er hann að mynda örugg geðtengsl við þau. 
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Leikskólakennarar þurfa að vera meðvitaðir um þarfir allra barna en það mætti gera ráð fyrir 

að kennari þarf að vera enn meðvitaðri um þarfir barna sem hafa orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi þar sem þau hafa oft brotna sjálfsmynd og þurfa því ef til vill meiri aðstoð við að 

mynda örugg geðtengsl. Börn með örugg geðtengsl eru talin sýna meiri félagsfærni þegar þau 

verða fullorðin og eru þar af leiðandi líklegri til þess að mynda tengsl við aðra. Börn sem hafa 

ekki örugg tengsl á yngri árum eru talin líkleg til þess að vera árásarhneigð og fjandsamleg 

seinna meir sem getur leitt til þess að þeim verði hafnað. Leikskólakennari er í góðri aðstöðu 

til þess að huga að öruggum geðtengslum barna þar sem börn dvelja meiri hluta dagsins í 

leikskólum (Shaffer, 1999, bls. 442). 

Börn þurfa ákveðna festu í daglegu skipulagi til þess að geta myndað ný tengsl því erfitt er 

fyrir börn að mynda tengsl ef mikið rót er á starfsmönnum leikskóla. Þá myndist ekki eins 

sterk tengsl milli leikskólakennara og barna þar sem börnin þurfa alltaf að vera að mynda ný 

tengsl við starfsmennina. Því mætti telja að leikskólastjórar þurfi að vera meðvitaðir um 

þennan þátt til þess að hægt sé að mynda örugg geðtengsl hjá börnum og sterka sjálfsmynd. 

Börn sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi þurfa flest aðstoð við að byggja upp sterka 

sjálfsmynd þar sem þau hafa yfirleitt brotna sjálfsmynd og vilja oft kenna sér um ofbeldið 

(Finkelhor, 1986, bls. 156). 

 

5.2  Samantekt 
Í þessum kafla var fjallað um barnið sjálft í ferlinu og leikinn. Komið var inn á að 

kynferðislegt ofbeldi er ekki einungis líkamlegt ofbeldi heldur hefur þetta mikil áhrif á 

tilfinningalega hlið þolandans. Einnig var fjallað um mikilvægi þess að virða allar tilfinningar 

sem barnið sýnir og að láta barnið vita að allar þær tilfinningar sem koma fram eiga rétt á sér. 

Sagt var frá hvernig kynferðislegt ofbeldi getur haft áhrif á kynhegðun barna og að þau stofna 

oft fyrr til kynferðislegra sambanda heldur en önnur börn. Jafnframt var fjallað um leik barna 

og hvernig leikskólakennari getur séð einkenni kynferðislegs ofbeldis í gegnum leikinn. Þar 

að auki var sagt frá hvernig börn nota leikinn og teikningar til þess að tjá tilfinningar sínar. 

Komið var inn á leikmeðferð sem er notuð til þess að hjálpa börnum sem orðið hafa fyrir 

einhvers konar áfalli að tjá tilfinningar sínar. Sjálfsmynd barna kynnt og sagt hvernig 

leikskólakennari getur stutt við barnið og hjálpað því við að byggja upp sterka sjálfsmynd. 
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6. Umræður 
Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er mun algengara en fólk hefur áður gert sér grein fyrir 

líkt og fram kemur í kafla 2.1. Talað er um að einn af hverjum tíu strákum verði fyrir 

kynferðislegu ofbeldi og ein af hverjum fimm stelpum. Af þessum tölum að dæma má telja að 

mikilvægt sé að leikskólakennarar viti hvað felst í kynferðislegu ofbeldi gegn börnum og 

þekki einkenni þess. Leikskólakennarar vinna náið með börnum og eru í góðri aðstöðu til þess 

að taka eftir hegðunarvandamálum barna og öðrum einkennum kynferðislegs ofbeldis, líkt og 

Dove og Miller halda fram. Í ljósi þess hve alvarlegar afleiðingar kynferðisofbeldi hefur má 

telja að það sé nauðsyn að leggja enn frekari áherslu á afleiðingar og einkenni kynferðislegs 

ofbeldis gegn börnum í námi leikskólakennara. Fram kemur í kafla 4.1.1.1 að 

leikskólakennaranemar þurfi að fá nægilega fræðslu um einkenni og afleiðingar kynferðislegs 

ofbeldis. Það er umhugsunarvert að í nýrri námskrá í kennarafræðum B.Ed. fer ekki mikið 

fyrir áföngum sem fjalla um ofbeldi, kynferðisofbeldi gagnvart börnum eða vanrækslu. Tölur 

sýna fram á að tíðni kynferðisofbeldis gegn börnum eru háar, líkt og áður kom fram í 

kaflanum Hvað ber að hafa í huga?, og má ætla að fræðsla um þessi efni sé órjúfanlegur 

þáttur af kennaramenntun þar sem líðan barnsins hefur allt að segja um nám og þroska þess. 

Það er því mikilvægt að leikskólakennarar séu vel upplýstir um þessi mál. Dove og Miller 

fjölluðu um í grein sinni að barn sem hefur verið beitt eða er beitt kynferðislegu ofbeldi getur 

sýnt fram á mörg einkenni eða verið einkennalaust. Einkennin geta einnig verið falin á þann 

hátt að börn sem eru hlédræg að eðlisfari og láta lítið fyrir sér fara geta átt það á hættu að 

týnast í barnahópnum. Vel upplýstur leikskólakennari er líklegri til að taka eftir þessum 

einkennum. 

Við sem verðandi leikskólakennarar teljum mikilvægt að leikskólakennaranemar hljóti 

viðeigandi kennslu um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum, vanrækslu og annarskonar ofbeldi. 

Að okkar mati er það ábótavant að ekki sé lögð meiri áhersla á kennslu í þessum málefnum 

þar sem líklegt er að hver leikskólakennari muni upplifa á sínum starfsferli að þurfa að sinna 

börnum sem hafa orðið fyrir einhverskonar ofbeldi eða vanrækslu, eins og fram kemur í kafla 

3.1.1. Í framhaldi af þessu þætti okkur viðeigandi að námskrá í leikskólakennaranámi bjóði 

upp á heilt námskeið þar sem áhersla er lögð á einkenni og afleiðingar ofbeldis og vanrækslu. 

Þannig aukast líkur á að kennarinn þekki einkennin og geti komið auga á barn sem er beitt 

kynferðislegu ofbeldi og komið því til hjálpar. 
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Við teljum menntun leikskólakennara afar mikilvæga og veltum því fyrir okkur hvort 

tenging sé á milli menntunar kennara og tilkynninga til barnaverndarnefnda. Draga má þá 

ályktun að aukin fræðsla og forvarnir hafi áhrif á tilkynningar þar sem fram hefur komið í 

kaflanum um menntun leikskólakennarans að leikskólakennarar sem hafa hlotið fræðslu og 

menntun um afleiðingar og einkenni kynferðislegs ofbeldis séu líklegri til að tilkynna um 

ofbeldið. Mathews heldur því fram að kennarar séu oft óöruggir með að tilkynna ef grunur 

vaknar um ofbeldi og má því telja að ef þeir hafi hlotið viðeigandi fræðslu sé verið að auka 

öryggi þeirra til að tilkynna um kynferðislegt ofbeldi. 

Fram kemur í 3. og 4. kafla hver helstu einkenni kynferðislegs ofbeldis gegn börnum geta 

verið og því nauðsynlegt að verðandi leikskólakennarar þekki einkenni ofbeldisins til þess að 

geta liðsinnt börnunum. Mikilvægt er að kennari geti leitað til samstarfsaðila sinna ef hann 

grunar að barn sé beitt eða hafi verið beitt kynferðislegu ofbeldi. Í kaflanum Bakland 

leikskólakennarans segir að stuðningur samstarfsaðila sé mikilvægur, samstarfsaðilinn getur 

stutt viðkomandi kennara vegna grunsemda hans og ýtt undir öryggi með að tilkynna til 

barnaverndarnefndar um kynferðisofbeldi. Sá möguleiki er aftur á móti fyrir hendi ef 

leikskólakennari fær álit hjá öðrum leikskólakennara geta þeir komist að þeirri niðurstöðu að 

hegðun barnsins beri ekki merki þess að um kynferðislegt ofbeldi sé að ræða heldur annars 

konar vanda hjá barninu sem þarf þá að takast á við með öðrum hætti. Margt getur spilað inn í 

breytingar á hegðun barna, til dæmis geta verið vandamál heima við líkt og dauðsfall eða 

flutningar. Því getur verið árangursríkt að ræða við annan starfsmann leikskólans áður en 

tilkynnt er til barnaverndarnefndar. Samt sem áður ef grunur er enn til staðar að um 

kynferðislegt ofbeldi sé að ræða skal leikskólakennari ekki hika við að tilkynna það til 

barnaverndarnefndar. 

Birtingarmynd ofbeldis er margvísleg, líkt og fram kemur í kafla 5.1.1, og því mikilvægt 

fyrir kennara að vera ávallt með á hreinu hvernig bregðast eigi við. Ekkert barn sýnir sömu 

einkenni, þó svo að mörg einkennanna geti verið svipuð hjá einhverjum börnunum. Þegar 

kennari bregst við er mikilvægt að hann geri gerandann ekki að slæmri manneskju í augum 

barnsins. Því í mörgum tilfellum er gerandinn náinn ættingi eða vinur og yfirleitt finnur 

barnið væntumþykju til gerandans og áttar sig ekki á alvarleika ofbeldisins. Kennari sem veit 

fyrir víst að barn hefur verið beitt kynferðislegu ofbeldi ætti að veita barninu sérstaka alúð og 

umhyggju og finna styrkleika barnsins og rækta þá. Það er mikilvægt, eins og ævinlega, að 

sýna barni umhyggju og væntumþykju en með því er hægt að veita barninu styrk og mátt til 

þess að vinna sig í rétta átt út úr áfallinu sem það hefur orðið fyrir og þannig hjálpað því að 

verða að heilsteyptri manneskju. 
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Allar frásagnir ber að taka alvarlega. Þegar leikskólakennari fær barn til sín sem vill segja 

frá leyndarmáli er mikilvægt fyrir kennarann að sýna virka hlustun og taka alvarlega það sem 

barnið hefur að segja. Ef ekki er tekið mark á því sem barnið hefur að segja getur það upplifað 

höfnun. Það hefur komið í ljós að börn gera yfirleitt bara eina tilraun til að segja frá, eins og 

fram kom í kaflanum Hvað ber að hafa í huga?, og ef það er ekki tekið mark á þeim og 

hjálpin sem það kallaði eftir kom ekki, þá eru líkur á að barnið alist upp sem brotinn 

einstaklingur sem það tekur með sér inn í fullorðinslífið. Ef kennari hlustar og veitir barninu 

athygli gæti hann aðstoðað það við að vinna úr ofbeldinu og barnið þar af leiðandi orðið 

heilsteyptara og möguleikar þess til að lifa hamingjuríkara lífi meiri. Líkt og áður hefur komið 

fram þarf að taka allar frásagnir alvarlega og barn þarf að upplifa að því sé trúað og að það fái 

að tjá sig að vild og á það sé hlustað. Ef til vill er þetta eina tilraun barnsins til að segja frá, 

samanber kafla 2.1. 

Þegar barn leitar til leikskólakennara til að segja frá kynferðislegu ofbeldi er mikilvægt að 

kennarinn sýni ró og yfirvegun til að barnið upplifi ekki reiði til sjálf síns líkt og það hafi gert 

eitthvað rangt. Upplifi kennarinn mikla reiði í garð gerandans teljum við mikilvægt að hann 

geti leitað til samstarfsmanna sinna eða til áfallateymisins innan leikskólans. Einnig getur 

leikskólakennarinn leitað til barnaverndarnefndar eða annarra fagaðila til að fá frekari 

stuðning, samanber kafla 3.2. Við teljum einnig að í áfallateyminu eigi að vera hægt að fá 

frekari stuðning eða hjálp fyrir þá kennara sem telja sig þurfa á því að halda, þar sem það 

getur verið mikið áfall að verða vitni að frásögn sem slíkri. Mikilvægt er að kennarar nýti sér 

þá aðstoð sem í boði er til að geta unnið úr sínum málum til að geta verið sem best til staðar 

fyrir barnið. Börn eru næm á líðan fullorðinna og geta fundið fyrir eða skynjað óróleika 

leikskólakennarans sem getur haft áhrif á bataferli barnsins. 

Draga má þá ályktun að til að gott áfallateymi sé starfandi innan leikskólans sé mikilvægt 

að hafa góða stjórnendur. Samkvæmt Mitchel getur skólastjóri skipt sköpum í að vernda börn 

gegn kynferðislegu ofbeldi. Góður stjórnandi sem hefur góða innsýn, þekkir starfsfólk sitt og 

veitir þeim stuðning gerir þá öruggari og betur í stakk búna til að takast á við þau verkefni 

sem fylgja því starfi að vera leikskólakennari. Þetta allt skilar sér til barnsins og gera má ráð 

fyrir að leikskólakennari sem líður vel í starfi og er öruggur með hvað hann er að gera sé 

undirbúnari fyrir að vinna með barni sem hefur orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Viðeigandi 

fræðsla um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum styrkir leikskólakennara og þeir eru betur í 

stakk búnir til að koma auga á einkenni ofbeldisins og tilkynna það til barnaverndarnefndar. Í 

barnaverndarlögum segir að þeir sem starfa með börnum verði að tilkynna grun um hvers 
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konar ofbeldi og því mætti telja að með viðeigandi fræðslu sé verið að framfylgja þessum 

lögum. 

Börn sem upplifa að á þau sé hlustað og fá hjálp eru líklegri til upplifa sig ekki sem 

sökudólg en það hefur alvarlegar afleiðingar á sjálfsálit og sjálfstraust þeirra. Finkelhor heldur 

því fram að börn sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi séu oft með brotna sjálfsmynd og 

því er nauðsynlegt að leikskólakennari vinni markvisst að því að byggja upp sjálfsálit og 

traust þeirra. Mikilvægt er að kennari átti sig á því að þrátt fyrir ungan aldur eru börn á 

leikskólaaldri þegar farin að móta sjálfmynd sína og því er hlutverk kennarans ekki síst það að 

byggja upp jákvæða sjálfsmynd og hjálpa þeim að vinna með jákvæðu og sterku hliðar sínar. 

Í kaflanum Hvernig á að styðja við barnið og sjálfsmynd þess? kemur fram að sjálfsmynd 

barna mótist oft af áliti annarra og hvernig þau upplifa sig sem einstakling. Leikskólakennari 

sem vinnur með börnum sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi þarf sérstaklega að 

aðstoða þau við að byggja upp jákvæða ímynd af sjálfum sér og vera góð fyrirmynd fyrir þau. 

Í sama kafla kemur fram að börn líti oft upp til leikskólakennara sinna og er því mikilvægt að 

þeir hafi ávalt í huga að sýna jákvæðu hliðar af sjálfum sér í starfi sínu. 

Ross og Buchler telja að minni skipti máli í mótun sjálfsmyndar þar sem einstaklingur 

velur eftir atvikum úr lífinu úr minni sínu. Reynslan af lífinu er það sem gefur okkur 

minningar, góðar og vondar. Hvernig maður velur úr minninu hefur með atvik úr lífinu að 

gera. Minningar eiga þátt í hver við erum, barn sem verður fyrir kynferðislegu ofbeldi lifir 

með þeirri reynslu og þeim afleiðingum sem það hefur fyrir það. Þannig að ofbeldi er líklegt 

til að hafa áhrif á sjálfsmyndina og hvaða hugmyndir barnið hefur um sjálft sig. Til eru mjög 

miklar upplýsingar um það hvernig einstaklingar þroskast og hvaða áhrif ofbeldi getur haft á 

sálarlíf þess sem fyrir því verður. Ábyrgð fagaðila sem og annarra sem starfa með börnum er 

því mikil. 

Í framhaldi af því má gera ráð fyrir að í gegnum bataferlið og úrvinnslu úr áfallinu geti 

leikskólakennari aðstoðað barnið við að búa til góðar minningar. Með því að búa til góðar 

minningar má gera ráð fyrir að barn eigi auðveldara með að vinna úr áfallinu þar sem góðar 

minningar leiða til jákvæðs viðhorfs til bernskunnar og þarf af leiðandi stuðli að betra 

sjálfsöryggi og bættri sjálfsmynd. 

Eitt af því sem að leikskólakennari þarf að hafa í huga er að varast það að veita barni sem 

hefur orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi of mikla vorkunn, heldur að huga að því að sýna 

stuðning og byggja upp sjálfstraust og sjálfsöryggi barnsins. Leikskólakennarinn ætti að sýna 

barninu umhyggju og alúð, því gera má ráð fyrir að ef of mikið er einblínt á vorkunn gæti það 

leitt til þess að barnið upplifi þegar komið er á fullorðinsaldur að það sé ennþá fórnarlamb og 
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líti á sjálft sig sem tapara. Því teljum við mikilvægt að stuðla að uppbyggingu að jákvæðu 

sjálfsáliti, ásamt því að brýna fyrir barninu að það eigi ekki sök á atburðinum, eins og fram 

kemur í kafla 5.1.2 um að ýta undir styrkleika barnanna. Telja má að börn sem orðið hafa fyrir 

kynferðislegu ofbeldi ættu auðveldara með að vinna úr áfallinu ef þau fá viðeigandi umhyggju 

og stuðning í gegnum bataferlið. 

Hluti af því að veita barni hjálp við að vinna úr kynferðislegu ofbeldi er að stuðla að 

bættri og sterkari sjálfsmynd barnsins. Með því að byggja upp jákvæða og sterka sjálfsmynd 

verður einstaklingurinn betur undirbúinn fyrir lífið. Sjálfsmynd er stór hluti af því hvernig 

einstaklingurinn sér sjálfan sig, samanber sjálfsmyndirnar þrjár sem Page og Page lögðu fram, 

og má því gera ráð fyrir að mikilvægt sé að rækta hana hjá börnunum. 

Finni börn umhyggju og alúð frá leikskólakennurum sínum má telja að líklegra sé að þau 

segi frá ef þau hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Þar sem að traust er til staðar og börnin 

upplifa að þau skipti máli. Einnig er mikilvægt að kennari hvetji börn til að segja frá og fræði 

þau um sína einkastaði, líkt og kemur fram í kafla 4.1.1. Í ljósi þess að með aukinni fræðslu 

um einkastaði og góð og slæm leyndarmál, ásamt því að opna umræðuna um að engin frásögn 

sé ómerkileg og allir eigi rétt á því að tjá tilfinningar sínar og upplifanir, sé líklegra að börn 

segi frá. 

Hafa má í huga að leikurinn er eitt mikilvægasta hjálpartækið. Frost og félagar telja að 

leikurinn hafi lækningamátt og geti aðstoðað börn við að tjá tilfinningar og atburði sem þau 

geta ekki sagt frá með orðum. Af þessu má draga þá ályktun að leikskólar þurfi að varast það 

að hafa dagskipulagið með þeim hætti að það komi í veg fyrir að hlutverkaleikurinn fái að 

njóta sín. Ef dagskipulag er of mikið er hætta á að leikurinn sé í of stuttan tíma og börnin fái 

ekki að njóta hans nægilega mikið. Leikurinn ætti að vera undirstaða leikskólans þar sem að 

börn fá að tjá sig í gegnum leik og teikningar. Í leik getur leikskólakennari fylgst með hvað 

barnið er að segja eða túlka, hann getur jafnframt fylgst með og reynt að finna það sem veldur 

frábrigðum á leikhegðun. 

Leikskólinn hefur mikil mótunaráhrif og þar er tækifæri fyrir leikskólakennarann að vera 

vakandi fyrir því sem barnið hefur að segja og brugðist við ef hann sér að eitthvað er 

athugunarvert. Leikskólinn er viðverustaður og fyrsta skólastig barnsins frá unga aldri. Í 

leikskólum er barnið að byrja að móta sjálft sig og er kjörið tækifæri fyrir leikskólakennara að 

fylgjast með barninu spegla sig í umhverfinu. Í gegnum námið höfum við lært að hlutverk 

leikskólans hefur breyst, ásamt viðhorfi til hans. Leikskólinn hefur orðið faglegri með árunum 

og eru gerðar meiri kröfur á faglegt starf leikskólakennara og að þeir bregðist við ef grunur 

leikur á að barn búi við ofbeldi. Meira er um fagfólk á leikskólum í dag heldur en áður og 
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mætti því telja að kennarar séu þar með betur í stakk búnir í dag að koma auga á einkenni 

kynferðislegs ofbeldis gegn börnum þar sem í leikskólanámi ættu kennarar að hafa hlotið 

viðeigandi fræðslu um börn. Með aukinni vitundarvakningu undanfarinna ára hefur 

almenningur, og þar með talið leikskólakennarar, orðið meðvitaðri um kynferðislegt ofbeldi 

og eru því árvökulli um að kynferðislegt ofbeldi getur átt sér stað hjá barni í leikskólanum. 

Leikskólinn hefur fengið stærra hlutverk í uppeldi barna á móti foreldrum. Gerðar eru 

meiri kröfur á leikskólakennara að sinna þörfum barnanna og koma til móts við þarfir 

einstaklingsins. Með auknum kröfum má gera ráð fyrir enn meiri kröfum á forvarnir gegn 

kynferðislegu ofbeldi gegn börnum og að kennarinn spili stórt hlutverk í þeirri fræðslu til 

barna og foreldra, samanber kaflanum um fræðslu og forvarnir. Eftir nám ættu 

leikskólakennarar að vera nógu vel upplýstir til að geta svarað spurningum foreldra og sinnt 

þörfum barna. 

Börn koma í þennan heim án reynslu og þekkingar og er það því hlutverk okkar sem 

verðandi leikskólakennara að hlúa að þeim og veita þeim jákvæða sýn á lífið og tilveruna. 

Hafa þarf í huga að börnin eru framtíðin og því er mikilvægt að hafa það að markmiði að 

byggja upp sterkan og jákvæðan einstakling þar sem hann mun koma til með að hafa áhrif á 

framtíðina. 

Við getum með vissu sagt að ritgerð þessi hafi aukið þekkingu okkar á einkennum og 

afleiðingum kynferðislegs ofbeldis gegn börnum og munum við sem verðandi 

leikskólakennarar vera vakandi og hvetja aðra í kringum okkur að gera slíkt hið sama. Því 

miður er kynferðislegt ofbeldi gegn börnum það algengt að mikilvægt er að sem flestir hafi 

augun opin fyrir þessu athæfi og að allir hjálpist að við að tilkynna við minnsta grun til þess 

að hægt sé að koma sem flestum börnum til bjargar. 
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7.  Lokaorð 
Vinnan við þessa ritgerð hefur gefið okkur innsýn inn í það hvernig bregðast eigi við 

kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Okkar mat er að við höfum ekki fengið nægilega fræðslu 

um það í náminu. Vonumst við til að í framhaldi af þessari ritgerð að námskrá háskólans verði 

endurskoðuð með það að markmiði að efla fræðslu verðandi leikskólakennara um einkenni 

kynferðislegs ofbeldis gegn börnum og hvernig eigi að koma auga á einkennin og hvernig 

skuli bregðast við. Þetta er viðkvæmt viðfangsefni en samt sem áður má alls ekki forðast 

umræðu um málefnið. 

Reynsla okkar af þessari vinnu kenndi okkur enn frekar hvernig má sjá einkenni hjá 

börnum sem eru eða hafa verið beitt kynferðislegu ofbeldi. Jafnframt urðum við þess vísari 

um mikilvægi þess að tilkynna við minnsta grun og hugsa ekki að einhver annar muni 

tilkynna og þannig forða okkur sjálfum frá þeirri ábyrgð og skyldu. Einnig teljum við að 

mikilvægi áfallateymis inn á leikskólum skipti miklu máli gagnvart öryggi starfsmanna og 

barnanna. Með gott teymi má gera ráð fyrir að leikskólakennarar hafi gott bakland og góðan 

stuðning, því það að verða vitni að kynferðislegri misnotkun á barni er ákveðið áfall fyrir 

leikskólakennarann. Einnig að leikskólakennarinn viti að hann geti leitað til annarra 

samstarfsmanna sér til stuðnings ef grunur vaknar um kynferðislegt ofbeldi gegn barni. 

Það er hlutverk okkar fullorðna að vernda börnin og það er samfélagsleg ábyrgð að sýna 

barni umhyggju og vernd. Ákveði barn að segja frá misnotkun er það skylda okkar að taka 

það alvarlega og tilkynna það til barnaverndarnefndar. Ef þessi vitneskja er hunsuð er verið að 

brjóta á rétti barnsins, sem gæti haft alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir barnið og mun 

að öllum líkindum hafa áhrif á framtíð þess og lífshamingju. Kynferðislegt ofbeldi er til staðar 

og er víðsvegar. Það er því okkar samfélagslega skylda að hafa augun opin og vera vakandi 

fyrir einkennum kynferðislegs ofbeldis gegn börnum í starfi okkar sem leikskólakennarar. 
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