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Útdráttur 

Í þessari heimildaritgerð verður fjallað um fegurðarsamkeppni barna og hvaða áhrif og 

afleiðingar þær hafa á börn. Skoðaðar verða rannsóknir sem gerðar hafa verið um efnið 

ásamt kenningum um þroska barna. Einnig verða skoðuð lög, íslensk og erlend, sem sett 

hafa verið varðandi málefnið.  

Fegurðarsamkeppnir barna eru hluti af vaxandi iðnaði í Bandaríkjunum sem  

hefur dreift sér víða um heim. Það er mikill undirbúningur sem börn ganga í gegnum 

fyrir keppni af þessu tagi ásamt ferðalögum sem þau þurfa að leggja á sig. Miklar 

fjárhæðir fara í undirbúning en samt sem áður er hægt að vinna háar fjárhæðir og 

ákveðin lífsgæði. Oft hefur verið bent á að þessar keppnir séu slæmar fyrir börn og þau 

upplifi ekki hina dæmigerðu æsku. Það er sett mikil pressa á þau og þá sérstaklega frá 

mæðrum sem hafa orðið fyrir mestri gagnrýni. Það er spurning hvort börn hafa þroska 

til að taka þátt og hvort þau séu vanrækt á einhvern hátt á kostnað þátttöku. Nokkur 

lönd hafa sett lög eða takmarkanir varðandi fegurðarsamkeppnir barna og þó slíkar 

keppnir séu ekki hér á landi er spurning hvort grípa þurfi til slíkra ráðstafana. 
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Formáli  

Þessi heimildaritgerð er lokaverkefni til BA-gráðu í félagsráðgjöf og gildir verkefnið til 

tólf ECTS-eininga. Ritgerðin ber titilinn: Fegurðarsamkeppni barna: Áhrif og afleiðingar. 

Ekki hefur áður verið skrifað um efnið við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands. 

Hugmyndin að verkefninu kom við áhorf á raunveruleikaþætti um börn sem taka þátt í 

fegurðarsamkeppnum. Eftir það var horft á fleiri þætti um efnið eins og heimildarþætti. 

Þar sjást ungar stúlkur uppstrílaðar að sýna hæfileika sína og líta frekar út sem tvítugar 

konur fremur en börn. Aðeins ein stúlka á möguleika á sigri og því voru margar stúlkur 

hágrátandi eftir keppni þar sem þær unnu ekki og mæðurnar reyndu að hugga þær. Þá 

fór höfundur að velta fyrir sér hvernig líf þessi börn eiga, hvaða áhrif hefur þátttaka á 

börnin og hefur þátttaka áhrif á börnin í framtíðinni? Í þessari ritgerð var reynt að varpa 

ljósi á þessa þætti.  

 Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum Cynthiu Lisu Jeans fyrir mikið og 

gott skipulag í gegnum önnina og góðar leiðbeiningar. Einnig vil ég þakka Halldóru 

Þorsteinsdóttur fyrir hjálp við heimildarleit og Hönnu Maríu Harðardóttur fyrir yfirlestur. 

Einnig vil ég þakka foreldrum mínum fyrir stuðning og hjálp í gegnum önnina. 
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1 Inngangur  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er fegurðarsamkeppni barna. Efnið varð fyrir valinu 

vegna áhuga á fyrirbærinu og vegna þess að fræðileg umfjöllun um það hefur verið 

fremur takmörkuð. Efnið tengist félagsráðgjöf á þann hátt að mikil umræða hefur verið 

varðandi velferð barna í sambandi við börn og fegurðarsamkeppnir, áhugavert er að 

skoða hugsanlegar afleiðingar af þátttöku barna í slíkum keppnum. Ekki hefur efnið 

verið mikið tengt félagsráðgjöf áður en áhugavert er að skoða fegurðarsamkeppnir 

barna út frá faginu og kenningum þess þar sem félagsráðgjöf skoðar einstaklinginn í 

bland við umhverfi hans.  

Umhverfið í kringum fegurðarsamkeppnir barna er töluvert frábrugðið eðlilegu 

umhverfi þeirra og hlýtur það að hafa einhver áhrif á þau börn sem taka þátt. Efnið 

hefur lítið verið rannsakað og fáar ritrýndar heimildir og rannsóknir eru til. Rannsóknir 

um fegurðarsamkeppnir barna hafa mestmegnis verið gerðar í Bandaríkjunum þar sem 

flestar slíkar keppnir eru haldnar og snúa því heimildir mest að bandarísku samfélagi og 

menningu. Umfjöllun  litast því nokkuð af því en reynt verður að tengja efnið við Ísland. 

Þessi heimildaritgerð er byggð á ritrýndum greinum og bókum en þar sem ekki er 

að finna nægar upplýsingar  í þeim verður einnig stuðst við efni úr öðrum 

fræðitímaritum. Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvað sé vitað um áhrif 

fegurðarsamkeppni barna og hvaða afleiðingar þátttaka í slíkri keppni hefur á börn.  

Uppbygging ritgerðarinnar verður eftirfarandi: byrjað verður á að fjalla stuttlega 

um fegurðarsamkeppnir almennt og síðan verður umfjöllun um fegurðarsamkeppnir 

barna og tengda þætti eins og foreldra og áhrif sem þátttaka hefur á börn. Eftir það 

verður fjallað um þroska barna og helstu kenningar sem því tengjast. Þar á eftir verður 

fjallað um réttindi og velferð barna og að lokum verður farið í stöðu Íslands í málum 

tengdum fegurðarsamkeppnum barna, eins og lögum og reglugerðum.  
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2 Fegurðarsamkeppnir barna 

2.1 Fegurðarsamkeppnir 

Fegurðarsamkeppnir hafa lengi verið til um allan heim en sú mynd sem við þekkjum um 

þessar mundir kemur frá Bandaríkjunum og var upphaflega markmiðið að lengja 

ferðamannatímann í lok sumars (Lieberman, 2009; Watson og Martin, 2000). Nú eru 

fegurðarsamkeppnir haldnar í öllum heimshlutum þar sem keppnirnar litast af mismunandi 

menningu. Oft dragast ferðamenn að slíkum atburðum og einnig er fegurðariðnaðurinn stór 

þáttur í að halda fegurðarsamkeppnum á lífi. Konur um allan heim taka þátt í 

fegurðarsamkeppnum til þess að komast áfram í lífinu og vera þjóðarstolt (Goldsmith, 2010). 

Þegar saga bandarískra fegurðarsamkeppna er skoðuð sýnir hún hvernig viðhorf 

gagnvart útliti og hlutverki kvenna hefur breyst í gegnum tíðina. Reynt hefur verið að sýna 

líkama kvenna á virðulegan hátt á baðfötum (Watson og Martin, 2000). Í seinni tíð hefur 

ýmislegt bæst við keppnina eins og hæfileikakeppni og styrkur til náms en þó er 

megináhersla keppninnar enn á líkamlega fegurð keppenda (Banet-Weiser, 1999; Watson og 

Martin, 2000).  

 Fyrsta keppnin var haldin árið 1921 og naut mikilla vinsælda og átti því að verða 

árlegur viðburður (Watson og Martin, 2000). Í fyrstu keppninni voru þátttakendur átta en eru 

nú yfir 70 og keppa stúlkur fyrir hönd síns fylkis. Til þess að fá að taka þátt mega stúlkur ekki 

vera giftar og verða að búa í því fylki sem þær taka þátt fyrir og voru þessar reglur settar 

strax eftir fyrstu keppnina og gilda enn (Watson og Martin, 2000). 

 Í kringum seinni heimsstyrjöldina höfðu vinsældir keppninnar aukist og reynt var að 

gera keppnina virðulegri með því að láta keppendur klæðast kvöldkjólum í stað baðfata 

þegar sigurvegari væri krýndur, auk þess bættist styrkur til náms við árið 1945 (Watson og 

Martin, 2000). Árið 1955 urðu vinsældir keppninnar sem mestar og var þá byrjað að sýna 

hana í beinni útsendingu þar sem milljónir fylgdust með. Milli 1960 og 1970 fór að bera á 

andstöðu gagnvart keppninni þar sem miklar menningarlegar breytingar voru að eiga sér 

stað í Bandaríkjunum á þeim tíma sem fólust fyrst og fremst í áhrifum frá hippamenningu og 

kvenréttindabaráttu (Banet-Weiser, 1999; Watson og Martin, 2000). Í kjölfar þessara 

breytinga fékk fegurðarsamkeppnin það orð á sig að með henni væri verið að niðurlægja 
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konur og margar femínistahreyfingar mótmæltu keppninni og dæmi voru um að keppendur 

væru áreittir af þessum hreyfingum. Gagnrýnin var vegna breyttra viðhorfa í bandarísku 

samfélagi sem stönguðust á við íhaldssöm gildi fegurðarsamkeppna. Farið var að benda á 

kynþáttafordóma í þessu sambandi en stuttu eftir það vann fyrsta litaða konan titilinn sem 

jók þátttöku minnihlutahópa í keppninni. Eftir 1980 héldu vinsældir  áfram að aukast og 

algengara var að keppendur úr minnihlutahópum bæru sigur úr býtum, til dæmis vann  

stúlka sem var heyrnarskert í fyrsta skipti árið 1994  og hafði það áhrif á margar ungar stúlkur 

með fötlun (Watson og Martin, 2000).  

 Þó vinsældir væru miklar var hluti samfélagsins sem taldi keppnir af þessu tagi fela í 

sér sýningu á konum og að verið væri að hlutgera þær. Stjórnendur reyndu þá að beina 

sjónum fólks frá því að keppendur væru sýningargripir og lögðu áherslu á að þær væru 

þjóðarstolt, tákn um völd og nútímann (Banet-Weiser, 1999; Watson og Martin, 2000). 

Fegurðarsamkeppnir hafa verið gagnrýndar fyrir margt í gegnum tíðina en þá aðallega fyrir 

að hlutgera konur og meta þær af útliti sínu og þá sérstaklega þegar keppendur sýna sig á 

baðfötum í háhæluðum skóm. Gagnrýnin beinist aðallega að því hve mikil áhersla sé á ytri 

fegurð, til dæmis að hafa fullkomið hár og förðun. Gífurlegt magn af förðunarvörum er notað 

og margir keppendur lita á sér húðina, fara í tannhvíttun, fá sér hárlengingar, gerviaugnhár 

og gervineglur. Sumir keppendur ganga það langt að fara í lýtaaðgerðir fyrir keppni til að 

verða sem fullkomnastir og allt er þetta gert til þess að leggja áherslu á fegurðina. Margar 

athugasemdir hafa verið gerðar við fegurðarsamkeppnir og er líklegt að ávallt eigi einhverjir 

eftir að vera á móti þeim og því sem þær standa fyrir. Núna á seinustu árum hefur áhorf 

minnkað en í staðinn hefur sprottið upp fjöldinn allur af sams konar keppnum þar sem 

ungabörn, börn og unglingar fá að taka þátt (Watson og Martin, 2000). Sjónvarpsþættir og 

bíómyndir sýna frá þessum keppnum og hafa verið gerðir raunveruleikaþættir um keppendur 

í fegurðarsamkeppnum barna sem hafa notið mikilla vinsælda (Baid, 2008). 

2.2 Fegurðarsamkeppni barna 

Fegurðarsamkeppni barna er viðburður þar sem börn eru verðlaunuð og raðað í sæti eftir 

útliti og persónuleika (Levey, 2009). Fegurðarsamkeppnir barna hófust í Bandaríkjunum um 

1960 (Nussbaum, 2012). Keppnirnar hafa lengi verið haldnar þar og eru enn við lýði sem er 

athyglisvert því hugmyndin sjálf og tilgangur slíkra keppna milli barna er slæmur, það er að 

kyngera ungar stúlkur og bera þær saman (Giroux, 1998). Í kringum 1990 voru 
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fegurðarsamkeppnir barna taldar vera suðurríkjafyrirbæri en hefur síðan þá dreift sér til fleiri 

fylkja. Keppnirnar fengu síðan gríðarlega mikla athygli árið 1996 eftir morð á 

barnafegurðardrottningunni Jon Benet Ramsey. Vinsældir þessara keppna hafa eftir það 

haldið áfram að aukast (Lieberman, 2009). 

 

 

Mynd 2-1 Ung stúlka, fyrir og eftir undirbúning 

  (Digital Lifestyle, 2007) 

 

Fullorðnar konur og börn, aðallega stúlkur, allt frá átta mánaða aldri upp í 24 ára 

konur eru dæmdar eftir sama fegurðarstuðli í fegurðarsamkeppnum. Þetta eru þættir eins og 

förðun, hvernig þær koma fyrir, bros og hár (Giroux, 1998). Þær sýna síðan hæfileika sína í 

gegnum söng og dans og eru dæmdar samkvæmt frammistöðu (Lieberman, 2009). Þessir 

þættir ættu að vera allt öðruvísi meðal ungra stúlkna annars vegar og fullorðinna kvenna 

hins vegar. Sjá má þann mun sem verður á börnum fyrir og eftir undirbúning á mynd 2.1 þar 

sem mjög ung stúlka er gerð klár fyrir keppni. Mörkin milli barna og fullorðinna eru orðin 

óljós. Kvenímynd hefur ætíð verið einkenni fegurðarsamkeppna fullorðinna og virðist nú vera 

orðin ríkjandi í fegurðarsamkeppnum barna (Giroux, 1998). Fegurðarsamkeppnir barna 

einblína á ímynd um fullkomnun, fegurð og kynþokka. Stúlkur eru í efnislitlum klæðnaði og 

margar tína af sér fötin á meðan á dansi stendur og blikka dómarana. Ungar stúlkur eru 

þjálfaðar í að daðra og sýna kynþokka til þess að vinna (Lieberman, 2009). Á mynd 2-2 má sjá 

eina af stærstu stjörnum fegurðarsamkeppni barna, Eden Wood, myndin er tekin á meðan 

stúlkan er að sýna æfða rútínu. Sjá má að hún setur stút á varirnar til þess að reyna að heilla 

dómara. Keppendur stefna allir á sigur og fylgir því ákveðin spenna og eftirvænting. Margar 
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fara í keppnina með vonir um titil sem seinna meir gæti leitt til frama við fyrirsætustörf 

(Giroux, 1998). 

 

 

Mynd 2-2 Eden Wood í dansrútínu 

   (Pop tower, 2012) 

 

Fegurðarsamkeppnir barna eru venjulega haldnar á hótelum og í 

verslunarmiðstöðvum en ef keppnirnar eru umfangsminni eru þær haldnar í skólum (Levey, 

2009). Stúlkur sem taka þátt í þessum keppnum geta byrjað mjög ungar og er þeim skipt 

niður í deildir eftir aldri. Þá er þeim skipt í aldurshópa sem eru oft eins til 24 mánaða, tveggja 

til þriggja ára og fjögurra til sex ára en það getur verið breytilegt eftir umfangi keppninnar 

hvernig aldurskiptingin er. Yngstu börnin fara oftast á svið með mæðrum sínum en annars 

öðrum fjölskyldumeðlimi eða þjálfara (Levey, 2009). 

Sigurvegarar innan hvers aldursflokks fá bikar, kórónu og önnur verðlaun sem þykja 

viðeigandi. Þau geta verið frá leikföngum og förðunarvörum upp í stærri vinninga eins og 

bifreiðar. Síðan er keppni milli sigurvegara allra aldursflokka um aðalverðlaunin (e. grand 

supreme). Sá vinningur er peningar eða fjárhæð inn á sparnaðarreikning sem er líklegt að 

mæður og dætur vonist til að geta fengið við skráningu í keppnina (Levey, 2009). 

Fegurðarsamkeppnir barna er ekki lengur menningarkimi heldur partur af bandarískri 

menningu. Ted Cohen, forseti samtaka fegurðarsamkeppna (e. World Pageants inc.), sagði 

iðnaðinn í kringum fegurðarsamkeppnir barna velta um milljarði bandaríkjadala á ári en 
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þessar tölur eru frá 1998 (Giroux, 1998). Tölur frá 2010 segja iðnaðinn nú vera í kringum 5 

milljarða dollara sem er gífurleg aukning á stuttum tíma og virðist vera á hraðri uppleið í 

Bandaríkjunum (Lieberman, 2009; Nassbaum, 2012; Tamer, 2011). Þekkt fyrirtæki eins og 

Black Velvet og Hawaiian tropic styrkja keppnirnar árlega. Talið er að um fimm þúsund 

fegurðarsamkeppnir barna fari fram árlega í Bandaríkjunum og fleiri en hundrað þúsund 

börn undir tólf ára aldri taki þátt í þeim. Þau fylki sem halda flestar fegurðarsamkeppnir 

barna eru Kalifornía, Flórída og New York og fjöldi slíkra keppna eykst stöðugt (Giroux, 1998; 

Lieberman, 2009; Tamer, 2011). 

Skráningagjald í keppnirnar er milli 250 og 800 dalir í hvert sinn og fer skráningargjald 

eftir umfangi hennar (Giroux, 1998; Lieberman, 2009). Í minni keppnum eru oftast nokkuð 

ágæt peningaverðlaun í boði og fólk ferðast oft langar leiðir til þess að taka þátt. Flestir 

þátttakendur í þeim keppnum koma úr verkamannastétt. Í stærri keppnum liggja háar 

fjárhæðir í skráningargjöldum og oft á tíðum er ýmiss viðbótarkostnaður við þátttöku. Í 

þessum keppnum taka aðallega mið- og efristéttar fjölskyldur þátt. Þessar fjölskyldur hafa 

meiri fjárráð milli handanna og hafa því meira bolmagn til þess að eyða fjármagni og tíma í 

þetta dýra áhugamál því það getur kostað mikið að ráða söng- og dansþjálfara, kaupa dýra 

búninga og greiða skráningargjald (Giroux, 1998).  

Það er mikill iðnaður í kringum fegurðarsamkeppnir barna eins og aðrar 

fegurðarsamkeppnir, þar á meðal búningahönnuðir, fegurðarráðgjafar, viðtalsþjálfarar, 

snyrtivöruaðilar, ljósmyndarar og umboðsmenn. Til eru sérstök tímarit um 

fegurðarsamkeppnir barna þar sem öllu um keppnirnar er safnað saman, myndum og 

greinum, og eru gildi fegurðarsamkeppna barna þar til umfjöllunar (Giroux, 1998). Það er 

mikill kostnaður sem fer í undirbúning fyrir keppni. Foreldrar fjárfesta í fagfólki til að 

undirbúa dætur sínar og sjá um  hárgreiðslu og förðun. Síðan eru þjálfarar sem þjálfa börnin í 

framkomu, dansi, söng og sviðsframkomu. Einnig er mikill kostnaður í öðrum undirbúningi 

eins og hand- og fótsnyrtingu og dýrum sérsaumuðum fatnaði. Foreldrar gera margt til að 

fela galla eða ófullkomnun barna sinna. Það eru notaðar hárkollur, gerviaugnhár, 

húðlitunarsprey og annað hvort tannhvíttun eða gervimunnstykki sem er kallað „flipper“. Á 

mynd 2-2 má sjá unga stúlku með „flipper“ sem láta tennur stúlkunnar líta út fyrir að vera 

fullorðinstennur. Allur þessi undirbúningur er  svo ungar stúlkur geti litið út eins og 

kynþokkafullar fullorðnar konur þar sem barnalegum einkennum er eytt (Lieberman, 2009). 
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Mynd 2-3 Stúlka með munnstykki 

(True life and fiction, 2010). 

 

Það er munur á fegurðarsamkeppnum barna og eru þær keppnir sem haldnar eru í 

suðurríkjum Bandaríkjanna ýktari en þær sem haldnar eru í norðurríkjunum. Í 

suðurríkjakeppnum er meiri áhersla á andlitsfegurð og persónuleiki dæmdur með áherslu á 

sviðsframkomu og glæsilegan klæðnað. Þar er mikil áhersla á förðun, dýra búninga og líflegar 

uppstillingar. Þar eru þátttakendur þjálfaðir til að passa innan ákveðins ramma sem leggur 

línur um hvað þykir aðlaðandi á hverju tímaskeiði. Erfitt er að finna keppendur í 

suðurríkjunum sem ekki eru faglega þjálfaðir, snyrtir, með frumleg atriði og góða 

sviðsframkomu. Norðurríkin leggja meiri áherslu á náttúrulega fegurð og náttúrulegri 

keppendur þar sem minna hefur verið lagt í undirbúning (Heltaley og Calhoun, 2003). 

Vinningar í fegurðarsamkeppnum barna geta verið umtalsverðir. Dæmi eru um að 

stúlkur hafi unnið 40.000 dali, bifreiðar, skemmtisiglingar og ferðir í Disneyland svo fátt eitt 

sé nefnt. Sumar mæður leggja vinninga dætra sinna inn á bankabók en meira en helmingur 

notar vinninginn í undirbúning fyrir næstu keppni í von um að vinna enn stærri sigur næst 

(Levey, 2009). Þær stúlkur sem oftast vinna eru þær sem taka þátt í keppnum um hverja 

helgi. Þessu er oft líkt við dýr áhugamál því vinningar eru oftast lægri en sú upphæð sem lögð 

hefur verið í keppnina í byrjun. Í lok keppni er vinningshafi oft látinn halda á vinningnum, 
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sérstaklega ef það eru peningar, meðan teknar eru myndir til þess að sýna hversu mikið hann 

bar úr býtum. Peningaverðlaun eru stór drifkraftur þess að keppendur haldi áfram að taka 

þátt (Levey, 2009). Þær fjárhæðir sem foreldrar eyða í keppnir getur verið um 10.000 dalir á 

ári sem hægt væri að eyða á meira uppbyggjandi hátt, í önnur áhugamál, í stað þess að  að 

hlutgera börnin sem gæti valdið þeim skaða (Giroux, 1998). 

Fegurðarsamkeppnir barna sýna hin síbreytilegu óljósu mörk á því hvað þykir 

afbrigðilegt og hvað ekki. Áður fyrr voru þær taldar mjög afbrigðilegar en það er breytt nú til  

dags, að minnsta kosti í Bandaríkjunum (Heltsley og Calhoun, 2003). Vinsældir 

fegurðarsamkeppna barna eru sífellt að aukast þar í landi. Femínistar hafa barist mikið gegn 

fegurðarsamkeppnum kvenna en ekki hefur verið barist að sama skapi gegn 

fegurðarsamkeppnum barna og fáir fræðimenn hafa beint athygli sinni að fyrirbærinu til 

alvarlegrar skoðunar og rannsókna (Giroux, 1998). Þó er örlítil vakning hafin um fyrirbærið og 

fræðimenn byrjaðir að gera rannsóknir (Heltsley og Calhoun, 2003). 

Fegurðarsamkeppnir barna hafa orðið fyrir gagnrýninni umfjöllun af mörgum ástæðum. 

Fyrst og fremst þó út af íhaldssömum staðalímyndum og þeim gildum sem móta þær. 

Hugmyndafræðin bak við fegurðarsamkeppnir barna er ekki ósvipuð þeirri sem notuð er í 

auglýsingaherferðum hjá stórum tískutímaritum þar sem lögð er áhersla á að kona eigi að 

vera ung, mjög grönn, með kynþokka, tælandi og tiltæk. Aftur á móti hefur verið bent á að 

fegurðarsamkeppnir barna feli í sér meira en einungis skemmtun eða hlutgervingu 

stúlkubarna. Bent hefur verið á að fegurðarsamkeppni barna sé leið fyrir ungar stúlkur úr 

verkamannastétt til þess að sleppa úr tilbreytingasnauðu lífi og uppfylla drauma sína og fái 

tækifæri til þess að vera prinsessur (Giroux, 1998). Það er samt hægt að velta fyrir sér hvort 

þetta séu þeirra eigin draumar eða hvort einhver annar aðili geri þeim upp slíka drauma 

(Thompson, 2007). 

 Fegurðarsamkeppnir barna eru að verða þekktari um allan heim og þá ekki síst vegna 

raunveruleikaþátta um efnið. Þetta eru þættir eins og „Little miss perfect“ og „Toddlers and 

tiaras“. Þessir þættir hafa notið gríðarlegra vinsælda og hefur sá síðarnefndi yfir 1,3 milljónir 

áhorfenda í viku hverri sem eru tölur frá Bandaríkjunum árið 2011 (Tamer, 2011). Á mynd 2-

4 má sjá Eden Wood sem ein helsta stjarna fegurðarsamkeppna barna og ein helsta 

fyrirmynd þeirra. 
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Mynd 2-4 Eden Wood, helsta fyrirmynd 

  (The Sidney morning herald, 2014) 

2.3 Mæður/foreldrar barna í fegurðarsamkeppnum 

Margt bendir til þess að það séu aðallega mæður sem skrá dætur sínar í fegurðarsamkeppnir 

barna. Mæður sjá gjarnarn fegurðarsamkeppnir sem greiða leið til frægðar. Foreldrar barna 

sem taka þátt í fegurðarsamkeppnum vilja hjálpa barni sínu til að ná frægð og frama og ýta 

þeim í þá átt með því að skrá þau í slíka keppni. Margir miðstéttarforeldrar eyða miklu 

fjármagni í kennslustundir þar sem fram fer undirbúningur fyrir þátttöku í 

fegurðarsamkeppni og hvað annað sem gæti aukið líkur þeirra á sigri. Möguleiki á frægð er 

nóg til að foreldrar skrái börn sín í keppni og leggi þetta á sig og láti börn sín taka þátt, þetta 

kom fram í doktorsritgerð um fegurðarsamkeppnir barna frá Georgia southern háskólanum í 

Bandaríkjunum. Mæður telja að þátttaka hrindi af stað ferli í átt að frægð, fjármunum og 

frama (Thompson, 2007) en samkvæmt Better Business Bureu eru ekki margar stúlkur sem 

taka þátt í fegurðarsamkeppnum sem börn sem fá fyrirsætusamning þegar þær þroskast 

(Nassbaum, 2012). Ungar stúlkur dreymir jafnframt oft um að sleppa úr venjulegu skólalífi, 

verða frægar og upplifa ævintýri líkt og Öskubuska en líklega fylgir þeim draumi ekki allur sá 

undirbúningur og þjálfun sem þessum keppnum fylgir (Thompson, 2007). 

Móðir sér oftast um undirbúning fyrir keppnina. Sá undirbúningur felst í að 

skipuleggja og æfa atriði, flutning milli staða og að sjá um klæðnað, hár og förðun 

keppandans. Stúlkurnar eru oft með gerviaugnhár, gervitennur eða góm og margt annað til 

þess að auka fegurð þeirra (Levey, 2009). Að taka þátt í fegurðarsamkeppni getur krafist 
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mikils undirbúnings. Sem dæmi viðurkenndi móðir að fimm ára dóttir hennar væri með lýst 

hár, hárlengingar og notaði förðunarvörur þegar hún keppti á sviði. Eftir skóla færi hún í 

fyrirsætutíma og þyrfti að æfa sig heima að minnsta kosti tvisvar sinnum í viku (Heltsley og 

Calhoun, 2003). Hægt er að ráða fólk til aðstoðar eins og þjálfara, förðunarfræðinga, 

hárgreiðslufólk og fleira og er það hlutverk móður að finna og ráða þetta fagfólk. Móðirin ber 

yfirleitt ábyrgð á því hvernig barn hennar lítur út á sviði. Flestar mæður eru kappsamar og 

vilja að dætur þeirra vinni. Sumir foreldrar græða á þátttöku barna sinna, öðlast 

eftirsóknarverða félagslega stöðu, upplifa gleði og fá vinninga við sigur barna sinna (Levey, 

2009). Mæður og keppendur tala mikið og opinskátt um vinninga til þess að gefa þá mynd af 

sér að virðast meiri ógn við aðra keppendur (Thompson, 2007). 

Oft eru mæður keppenda með fyrirtæki sem bjóða þjónustu tengda 

fegurðarsamkeppnum og hafa á sínum snærum aðila eins og klæðskera,  hárgreiðslukonur og 

förðunarfræðinga svo eitthvað sé nefnt. Þá eru dætur þeirra fulltrúar fyrirtækisins og vinna 

við að kynna fyrirtæki mæðra sinna. Þetta getur aukið viðskipti mæðranna og gæti því aukið 

álagið á dæturnar. Þær mæður, sem þessi lýsing á við, sáu hins vegar dætur sínar ekki í vinnu 

fyrir fyrirtækið heldur lögðu áherslu á að það væri mikilvægt að þær næðu árangri á þeirra 

sviði eða sérgrein ef þær ætluðu að taka þátt (Levey, 2009). 

Þegar mæður skrá dætur sínar í fegurðarsamkeppnir eyða þær þúsundum dala í 

ferðalög, föt, myndatökur og margt fleira. Vegna alls þess kostnaðar og fyrirhafnar upplifa 

þær keppnina ósjálfrátt stærri og meira spennandi þar sem mikið var lagt upp með í upphafi 

og líklega verður fyrir vikið meiri pressa á stúlkurnar að standa sig (Levey, 2009). Með 

árunum hafa foreldrar sífellt tekið til öfgafyllri ráða til þess að reyna að láta börn sín skara 

fram úr og til þess að tekið verði eftir þeim. Í sumum tilfellum grípa foreldrar til aðferða sem 

fela í sér andlega grimmd og beita líkamlegum refsingum til þess að reyna að fá börn sín til 

að standa sig vel. Til dæmis hefur sést til foreldra klípa börn sín fyrir að hafa gert eitthvað 

rangt á sviði eða í undirbúningi fyrir keppni (Giroux, 1998). 

Foreldrar trúa gjarnan að börnin öðlist hæfileika í fegurðarsamkeppnum sem gætu 

nýst þeim í framtíðinni. Væntingar foreldra eiga stóran þátt í að móta þroska barna þeirra og 

hafa áhrif á það í hvaða átt börn þeirra þroskast. Þegar framtíðarmarkmið keppenda voru 

skoðuð tengdist meira en helmingur þeirra skemmtanaiðnaðinum en sumar svöruðu út frá 

gildum eins og það að langa til að færa hamingju í heiminn og „að vera eins góð og ég get.“ 

Miðað við aldur keppenda er ólíklegt að þetta séu þeirra raunverulegu markmið og mæður 
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viðurkenndu að hafa samið þetta sjálfar. Þó framtíðarmarkmið þeirra væru ekki tengd 

skemmtanaiðnaðinum þá töldu mæður að keppnin kenndi dætrum þeirra hvernig á að nota 

fegurð til að koma sér á framfæri og afla fjár (Levey, 2009). Það þyrfti að rannsaka betur af 

hverju börnin taka þátt og fá svör frá þeirra sjónarhorni. Hvort þau séu að taka þátt vegna 

þess að þeim sé sagt að gera það, hvort þau séu að þóknast foreldrum sínum og vilji ekki 

valda vonbrigðum. 

Þátttaka sumra barna í fegurðarsamkeppnum getur talist sem vinna því þau vinna 

stór verðlaun eða eru auglýsing mæðra sinna og hafa þurft að læra og efla hæfileika sína til 

þess að taka þátt. Bent hefur verið á að keppnirnar gefi stúlkunum færni til þess að ná 

árangri. Mæður eru sammála og nefna nokkra þætti sem þær telja að dætur þeirra læri af 

þátttöku. Þeir eru að þær öðlist sjálfsöryggi, læri að vera fyrir framan áhorfendur og 

ókunnuga, læri sjálfstjórn og  hvernig eigi að haga sér og koma fram. Einnig að þær læri að 

klæða sig og æfa. Mæður töldu að þær læri íþróttamennsku, félagslyndi og að þær læri að 

hlusta og taka leiðbeiningum. Þetta er það sem mæður töldu að dætur þeirra læri af 

þátttöku en ekki er víst hvort það sé raunin. Mæður töldu þátttöku hjálpa dætrum þeirra að 

ná árangri í framtíðinni (Levey, 2009). 

Bent hefur verið á að samband milli foreldra og barna sem taka þátt í 

fegurðarsamkeppnum geti ekki talist eðlilegt. Foreldrar leyfi fáklæddum, ungum dætrum 

sínum fara upp á svið fyrir framan marga áhorfendur. Foreldrar noti sér fegurð barna sinna 

og græði á þeim. Gott gæti verið að velta fyrir sér hverjir áhorfendur séu, hverjir það séu sem 

sækja viðburði þar sem margar ungar stúlkur koma fram fáklæddar, eru kyngerðar og sýna 

hæfileika sína með til dæmis dansi (Kincaid, 2010). Samkvæmt bandarískum lögum falla 

myndir frá fegurðarsamkeppnum barna ekki undir barnaklám en keppnum hefur stundum 

verið lýst sem slíku vegna þess að mjög ungar stúlkur eru kyngerðar. Þetta gæti laðað að fólk 

með barnagirnd, mögulega gæti það fólk réttlætt hegðun sína með því að nota þessar 

keppnir sér til varnar. Ef samfélagið telur ekkert athugavert við þetta og samþykkir þessa 

hegðun hvað er þá óeðlilegt við slíkt atferli. Foreldrar gætu verið að bjóða hættunni heim 

með því að sýna stúlkurnar með þessum hætti. (Tamer, 2011).  

Í fegurðarsamkeppnum barna eru keppendur sýndir með blöndu af kynþokka og 

barnslegu sakleysi og sumir ganga það langt að segja þessar keppnir sýna kynferðislegar 

raskanir samfélagsins. Kvikmynda-, sjónvarps-, auglýsinga- og tískuiðnaðinum er kennt um 

eitthvað af skaðanum en það eru aðallega mæður keppenda sem hafa fengið á sig gagnrýni. 
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Mæður eru taldar bera félagslega og siðferðislega ábyrgð á börnum sínum. Kynhlutverk og 

viðhorf eru oft talin vera á ábyrgð mæðra að móta. Það er skylda foreldra að vernda börn sín 

og talið er að fegurðarsamkeppnir geti rænt ungar stúlkur æskunni. Börn ættu ekki að vera 

annað tækifæri fyrir foreldra til þess að uppfylla sinn eigin draum sem er ekki endilega sá 

sami og börn þeirra hafa (Heltsley og Calhoun, 2003). 

2.3.1 Hlutleysiskenning 

Hlutleysiskenningin (e. neutralization theory) var þróuð af Sykes og Matza um 1960 og fjallar 

um sjónarhorn  félagslegs taumhalds. Kenningin reynir að útskýra hvers vegna einstaklingar 

brjóta af sér í einu en ekki í öðru. Einstaklingar eru meðvitaðir um að lögum beri að hlýða og 

eru oftast löghlýðnir en geta flakkað milli löglegrar og ólöglegrar hegðunar. Einstaklingar 

réttlæta síðan gjörðir sínar með því að neita ábyrgð, neita skaða, gera lítið úr fórnarlambi, 

kenna spillingu samfélags um og vísa til hærra valds (Adler, Mueller og Laufer, 2013). 

Afneitun ábyrgðar (e. denial of responsibility) er þegar einstaklingur telur glæpinn 

ekki vera á sinni ábyrgð heldur koma frá æðri áhrifamætti sem einstaklingur ræður ekki við. 

Afneitun á skaða (e. denial of injury) er þegar einstaklingur hlutgerir glæpinn og telur að 

hann valdi ekki raunverulegum skaða. Afneitun fórnarlambs (e. denial of victim) felst í að 

einstaklingur telur fórnarlambið hafi átt verknaðinn skilið. Þegar átt er við spillingu 

samfélagsins (e. condemnation of condemners) er einstaklingur að koma sökinni á aðra og 

bæla niður eigin sektarkennd um að hann hafi gert eitthvað rangt. Vísun í hærra vald (e. 

appeal to higher loyality) er þegar einstaklingar vilja vera tryggir sínum jafningjum eða þeim 

sem fremja brotið með þeim, þörfum samfélagsins er hafnað fyrir þarfir minnihlutahópsins 

sem einstaklingur tilheyrir (Siegel, 2012). 

2.3.2 Afneitun ábyrgðar mæðra 

Heltsley og Calhoun (2003) gerðu rannsókn um afneitun ábyrgðar mæðra sem áttu börn í 

fegurðarsamkeppnum. Fengin var 371 móðir sem áttu börn í fegurðarsamkeppnum í 

suðurríkjum Bandaríkjanna og þær spurðar um viðhorf sín gagnvart keppninni en aðeins 122 

mæður kláruðu að svara spurningunum. Svör mæðranna voru síðan greind eftir 

hlutleysiskenningu Sykes og Matza. Þær mæður sem tóku þátt í rannsókninni sáu almennt 

lítið að fegurðarsamkeppnum barna og töldu sig ekki vera að gera neitt rangt gagnvart 

dætrum sínum með þátttöku (Heltsley og Calhoun, 2003). 
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 Þær notuðu spillingu samfélagsins (e. condemnation of the condemners) sem 

aðalhlutleysisþátt (e. neutralization theory). Það voru 46,5% mæðra sem notuðu þessa gerð 

af hlutleysi (Heltsley og Calhoun, 2003). Mæður komu sök yfir á aðra í samfélaginu til þess að 

bæla niður eigin sektarkennd og  þannig er neikvæðri athygli  dreift frá frávikinu og að þeim 

sem eru að dæma þær. Mæðrum fannst þær ekki vera að skaða dætur sínar heldur hjálpa 

þeim að fá sjálfstraust, vera öruggar með sjálfa sig og fá peninga fyrir námi í framtíðinni. 

Margar sögðu þá sem fordæmdu keppnina og það sem þær voru að gera börnum sínum 

trúlega sjálfa þjást af barnagirnd eða öðrum geðsjúkdómum. Athyglinni er þannig beint frá 

mæðrunum sjálfum yfir á þá sem dæma þær (Heltsley og Calhoun, 2003). 

Mæður voru fullvissar um að keppnin skaðaði ekki dætur þeirra á nokkurn hátt og því 

var afneitun skaða næstmest notaði hlutleysisþátturinn. Það voru 25,6% mæðra sem notuðu 

þennan hlutleysisþátt (Heltsley og Calhoun, 2003). Þá er móðirin að eyða eigin samviskubiti. 

Ef dóttirin skaðast ekki getur móðirin ekki verið að gera neitt rangt, ekkert fórnarlamb og 

enginn skaði. Mæður sögðu fjölmiðla ýkja öll áhrif sem fegurðarsamkeppnir hafa á börn, 

keppnirnar gerðu ekkert nema að hjálpa dætrum þeirra. Stúlkur sem taka þátt vinna háar 

fjárhæðir, bíla og margt fleira sem gæti séð þeim fyrir góðri háskólamenntun svo mæður 

segja alla gagnrýni um að um misnotkun sé að ræða sé langt í frá réttmæta því þær líti alls 

ekki út fyrir að vera misnotuð börn heldur hamingjusöm og vel sett (Heltsley og Calhoun, 

2003). 

Þátturinn um afneitun ábyrgðar á ekki alveg við í þessu tilviki þar sem mæður telja að 

þær séu í raun ekki að gera dætrum sínum neitt rangt. Afneitun ábyrgðar er þegar 

einstaklingur veit að hegðun sín er röng en réttlætir það vegna utanaðkomandi aðstæðna 

sem höfðu áhrif á gjörðir þeirra. Vegna þess að mæður telja sig ekki gera rangt á þessi þáttur 

ekki alveg við en nokkrar mæður sögðu að þær væru sjálfar ekkert hrifnar af 

fegurðarsamkeppnum barna en dætur þeirra hefðu þrýst á þær að fá að taka þátt. 

Utanaðkomandi þættir hefðu haft áhrif á barn þeirra sem fékk þær til þess að samþykkja 

þátttöku. Svör þessara mæðra gætu því talist sem afneitun ábyrgðar því með þessu eru þær 

að segja að þetta hafi ekki verið þeirra vilji heldur einhverra annarra og því voru 13,9% 

mæðra sem töldust nota afneitun ábyrgðar sem hlutleysisþátt (Heltsley og Calhoun, 2003). 

Vísun í hærra vald er síðasti flokkurinn í hlutleysiskenningunni sem 13,9% mæðra 

notuðu (Heltsley og Calhoun, 2003). Þær sögðu að viðmið og gildi þeirra nytu skilnings og 

væru metin í þessum menningarkima, í kringum fegurðarsamkeppnir barna. Þegar upp kæmi 
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ágreiningur varðandi þátttöku barna sinna voru þær hliðhollar sínum menningarkima. Þær 

sögðust vera í ákveðinni klípu, samfélagið almennt telji það rangt að láta fjögurra ára barn 

líta út fyrir að vera 25 ára konu en ef það er það sem þarf til þess að vinna þá gerðu þær það. 

Nokkrar mæður voru farnar að hafa áhyggjur af auknum kröfum og stigmagnandi kostnaði 

en héldu samt áfram. Mæðrum finnst þær vera partur af ákveðnum hópi sem verður að 

standa saman gegn þeim sem líta niður á fegurðarsamkeppnir barna (Heltsley og Calhoun, 

2003). 

2.4 Börn, útlit og áhrif af fegurðarsamkeppnum 

Áhyggjur af útliti eiga sér ekki aðeins stað á fullorðinsárum, heldur eru börn farin að huga 

meira að útliti en áður og hafa frekar áhyggjur af því, meðal annars þyngd sinni og hafa ungar 

stúlkur vaxandi áhuga á útliti sínu (Guizzo, 2012). Þær vilja fullkominn líkama og sumar eru 

haldnar þráhyggju og fela það sem þær telja galla. Þessi hugsun þykir eðlileg hjá konum og 

virðist vera innrætt í gegnum menningu og sögu en telst ekki eðlileg hjá börnum. Sú ímynd 

lifir að það að vera feitur eða í yfirvigt sé ekki fallegt og til þess að fitna ekki hafa ungar 

stúlkur í meira mæli sótt líkamsræktarstöðvar og nú eru vinsæli ótal megrunarkúrar sem eiga 

að grenna einstaklinga mjög hratt og örugglega sem er mishollt fyrir líkamann (Guizzo, 2012). 

Í fegurðarsamkeppnum barna er umhverfi sem lítur gagnrýnum augum á líkama 

barna og stöðugt er verið að kyngera þau og setja út á útlit þeirra. Börnin læra að fullnægja 

þörfum fullorðinna með því að fara í ákveðið hlutverk sem varðar bæði útlit og persónuleika. 

Börnin eru hlutgerð og dæmd eftir útliti og raðað upp í röð samkvæmt því (Giroux, 1998). 

Þegar barn tekur þátt í fegurðarsamkeppni verða mörkin milli barns og fullorðins einstaklings 

óljós, einnig mörkin milli sakleysis og spillingar. Í þessum keppnum eru einkenni ungra 

stúlkna tekin fyrir og reynt að breyta þeim þannig að þær líkist fullorðnum konum. Það er 

ótrúlegt hversu langt sumir foreldrar ganga til að láta sína eigin drauma rætast, það er að 

sigra keppnina (Giroux, 1998).  

Ung börn eru látin í ýmsar fegrunaraðgerðir sem eru misþægilegar. Augabrúnir 

stúlkna eru plokkaðar og sumar fara í vax. Þetta eru hlutir sem fullorðnar konur láta sig hafa 

til þess að líta betur út en ekki ætti að láta svo ung börn ganga í gegnum sársauka til þess að 

það séu meiri líkur á sigri (Wolfe, 2012). Einnig eru tennur barna hvíttaðar með efnum sem 

tannlæknar í Bandaríkjunum hafa varað við að nota á börn.  
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Það eru fleiri hlutir sem mæður gera í keppnum sem taldir eru frekar vafasamir. Keppnir 

standa oft yfir í langan tíma í einu, oft tólf tíma eða lengur yfir daginn (Wolfe, 2012). Það fer 

eftir umfangi keppninnar og hversu margir þátttakendur eru. Þá þurfa mæður að halda 

börnum sínum vakandi og hressum yfir langan tíma og þá er notaður sykur eða koffín til þess 

að halda þeim vakandi. Börnum er gefin mikill sykur eða orkudrykkir. Innan keppnisheimsins 

er þekktur sérstakur safi sem er kallaður „go-go juice“ sem börnum er gefinn og er það 

blanda af tveimur orkudrykkjum sem innihalda mikið magn koffíns, Mountain Dew og Red 

Bull, en mikil koffínneysla ungra barna getur valdið tauga-, hjarta- og æðavandamálum  

ásamt  kvíða, athyglisbrest og  fíkn (Wolfe, 2012). 

Heimili barna á að vera griðastaður þar sem þau eiga að vera örugg og þeim á að líða 

vel. Þegar foreldrar skrá ung börn sín í fegurðarsamkeppni taka þeir sína eigin drauma fram 

yfir þarfir barnsins. Þar af leiðandi neita þeir dætrum sínum um sjálfsmynd sem er viðeigandi 

á þeirra aldri með því að gera ekki skýr skil milli barna og fullorðinna. Börnum er ekki leyft að 

vera börn heldur sett í „vinnu“ og foreldrar komnir úr verndandi hlutverki sínu yfir í að 

hlutgera barn sitt og móta eftir eigin vilja og þess vegna fær barnið ekki að njóta eðlilegrar 

bernsku (Giroux, 1998). Glötuð bernska er ekki eitthvað sem hægt er að endurheimta og 

getur haft í för með sér fjölda vandamála. Þar sem mikil áhersla er lögð á útlit og það að vera 

grannur eins og í fegurðarsamkeppnum, geta mögulegar afleiðingar þess jafnvel verið 

alvarlegar fyrir þau börn sem taka þátt í þeim (Heltsley og Calhoun, 2003). Þátttaka í 

fegurðarsamkeppnum getur þannig mögulega aukið líkur á að börn þrói með sér átraskanir 

og ýmsar aðrar geðrænar truflanir. Í besta falli tefja keppnirnar þroska stúlkna á helstu 

sviðum en í versta falli getur upplifunin af fegurðarsamkeppnum barna leitt til alvarlegra 

vandamála í hegðun, námslega og tilfinningalega (Heltsley og Calhoun, 2003). 

Sjálfsmyndir einstaklinga byrja að mótast í æsku og þar hafa fjölmiðlar áhrif en 

hugmyndir foreldra og uppeldi gera það einnig. Foreldrar yfirfæra oft langanir sínar og óskir 

yfir á börn sín, eins og hvernig beri að klæða sig, hvað teljist snyrtilegt og við hæfi við 

mismunandi tilefni og hvernig hárgreiðslur teljist ásættanlegar og svona mætti áfram telja. 

Vegna þess að ungar stúlkur sýna áhuga á útliti meira nú en áður hafa snyrtivörufyrirtæki séð 

sér leik á borði. Fyrirtæki eins og Avon og Nivea eru byrjuð að framleiða snyrtivörur sem eru 

sérstaklega markaðsettar fyrir börn (Guizzo, 2012). 

Sambland af líffræðilegum, sálfræðilegum og umhverfislegum þáttum hafa verið 

tengdir átröskunum og neikvæðri líkamsímynd. Sá umhverfisþáttur sem hefur mest áhrif er 
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félaglegur þrýstingur á grannan vöxt kvenna. Á síðustu öld hefur ímyndin um aðlaðandi konu 

í vestrænum menningarheimum færst nær grönnum vexti og pressa hefur aukist á að ná 

þessum viðmiðum til þess að teljast fallegur. Konur sem ekki teljast ná þessum viðmiðum 

geta upplifað neikvæðar tilfinningar og óánægju gagnvart líkama sínum sem getur leitt til 

átraskana (Wonderlich, Ackard og Henderson, 2005). 

Bent hefur verið á að fegurðarsamkeppnir geti kennt ungum stúlkum ýmislegt. Þær 

læra að standa á sviði og leika listir sínar fyrir framan áhorfendur. Stúlkur kynnast öðrum 

stúlkum þegar þær taka þátt og eignast jafnvel vinkonur. Þær læra sjálfstjórn og hvernig eigi 

að bregðast við neikvæðum athugasemdum. Þær læra að vera öruggar með sjálfa sig og fá 

harðan skráp. Þetta eru allt eiginleikar sem nýtast fólki seinna á lífsleiðinni, sama hvað 

manneskjan tekur sér fyrir hendur eftir þátttöku í fegurðarsamkeppnum (Trujillo, 2010). 

Þetta hefur hins vegar ekki verið sannað með rannsóknum og áhugavert væri að skoða hvaða 

kosti, hæfileika eða eiginleika börn þroski eða læri við þátttöku. 

Engin lög eru til í Bandaríkjunum um fegurðarsamkeppnir barna sem er undarlegt 

miðað við umfang þeirra og hve mikil áhrif þær geta haft á líf ungra barna.  Eitt ríki 

Bandaríkjanna hefur tekið skref í átt að lagasetningu og hefur sett af stað rannsóknarnefnd 

um reglur varðandi fegurðarsamkeppnir barna (Lieberman, 2009). Þetta er fyrsta ríkið sem 

viðurkennir mögulegar áhættur varðandi keppnina og vill rannsaka hvaða áhrif þessi iðnaður 

hefur á börn og vill setja reglur til að vernda þau. Í dag er sá aðili sem stýrir keppninni sá sem 

setur reglurnar en ekki er víst að sá aðili sé með velferð barna í fyrirrúmi. Skortur á reglum 

varðandi fegurðarsamkeppnir barna eykur líkur á skaðlegum áhrifum á þátttakendur 

(Lieberman, 2009; Nassbaum, 2012). 

Það þurfa að vera til einhvers konar reglur um fegurðarsamkeppnir barna. Eins og hve 

lengi þau megi vera á sviði, reglur um æfingartíma og ferðalög. Einnig ættu dómarar að þurfa 

staðfestingu á því að þeir megi vinna með börnum (Nassbaum, 2012). Gott væri að hafa 

reglur um einhverjar takmarkanir á því hversu kynþokkafull börnin megi vera á sviði, til 

dæmis með klæðaburði og fleira. Öll börn ættu að fá einhvers konar verðlaun fyrir að taka 

þátt til þess að draga úr vonbrigðum ef þau vinna ekki (Nassbaum, 2012). Börnin vilja öll 

vinna og verða fyrir miklum vonbrigðum ef það gerist ekki og öskra og gráta. Það er sett mikil 

pressa á stúlkurnar sem vilja ekki valda foreldrum sínum vonbrigðum eða jafnvel gera 

foreldra sína reiða ef þær vinna ekki (Wolfe, 2012). Ein átta ára stúlka sagði í viðtali: „Ef ég 

vinn ekki, fæ ég samviskubit“ (Wolfe, 2012). Svo mikil samkeppni milli barna gæti látið 
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þátttakendur halda að ást og velþóknun foreldra liggi í árangri eða sigri í keppnunum. Einnig 

kenni það stúlkunum að líkamleg fegurð og yfirborðskenndur þokki sé lykillinn að árangri og 

byggja sjálfsöryggi og sjálfsvirðingu á fegurð (Wolfe, 2012). 

Bæði sálfræðingar og félagsráðgjafar í Bandaríkjunum hafa bent á að keppnirnar séu 

skaðlegar og eyðileggjandi fyrir börn og sé leið fyrir mæður til þess að fá spennu í eigið líf. 

Sumir hafa gengið það langt að segja börnin vera fórnarlömb fyrir þráhyggju mæðra sinna 

sem lifa í gegnum dætur sínar því mæðrum finnist þær sjálfar ekki nógu fallegar eða 

kynþokkafullar (Wolfe, 2012). Á mynd 2-5 má sjá stúlkur ásamt mæðrum þeirra og lítur út 

fyrir að mæðurnar vilji fá að vera með þar sem þær eru klæddar líkt og dætur þeirra.  Þetta 

gæti bent til þess að þátttaka í slíkri keppni sé það sem mæður sækist eftir og vilji gera en sé 

ekki endilega vilji dætra þeirra eða gert með velferð barna í huga. Myndin bendir allavega til 

þess að mæður hafi áhuga á þessu og vilji mögulega sjálfar taka þátt. 

 

 

Mynd 2-5 Keppendur ásamt mæðrum sínum 

  (Parent dish, 2013) 

 

 Sumir barnasálfræðingar í Bandaríkjunum telja að fegurðarsamkeppnir barna hafi 

skaðleg áhrif á þroska þeirra og geri þau viðkvæm fyrir geðrænum vandamálum (Tamer, 

2011). Það hefur verið varað við því að breyta ungum stúlkum í lifandi Barbie-dúkkur, það 

geti verið eyðileggjandi reynsla sem leiði til átraskana og brenglaðrar sjálfsmyndar. Einnig 

hefur verið bent á að það sé vafasamt að láta stúlkur læra að nota kynþokka svo ungar, það 

geti valdið lágu sjálfsáliti og átröskunum ásamt þunglyndi (Tamer, 2011). Það virðist vera 
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misjafnt eftir heimildum hvort fegurðarsamkeppnir barna hafi góð eða slæm áhrif á sjálfsálit 

einstaklinga. Það gæti farið eftir hversu ýkt þátttaka sé en áhugavert væri að sjá fleiri 

rannsóknir um sjálfsálit barna. 

Fegurðarsamkeppnir hafa áhrif á keppendur sem getur verið í jákvæðu formi eins og 

mögulega hærra sjálfsálit en þó virðast vera fleiri neikvæðar afleiðingar. Þátttaka í keppnum 

er ekki skaðleg fyrir öll börn, það fer eftir því hversu ýktir foreldrar séu þegar kemur að 

þátttöku og fari eftir því umhverfi sem börnin lifa í (Nassbaum, 2012; Wolfe, 2012). Nú eru 

fegurðarsamkeppnir barna orðnar sífellt fleiri og áhugavert að skoða hvaða afleiðingar 

þessar keppnir hafa á börn og hvort það sé mikill munur á þeim börnum sem taka þátt í 

þessum keppnum og þeim sem gera það ekki (Wonderlich, Ackard og Henderson, 2005).  

2.4.1 Rannsókn á konum sem tóku þátt í fegurðarsamkeppnum sem börn 

Wonderlich, Ackhard og Henderson gerðu rannsókn á fullorðnum konum sem höfðu tekið 

þátt í fegurðarsamkeppnum sem börn. Markmið rannsóknarinnar var að athuga hvort það 

væru tengsl milli þess að hafa tekið þátt í fegurðarsamkeppni sem börn og átröskunum, 

lélegu sjálfsmati og þunglyndi. Rannsóknin var gerð á 22 konum, ellefu sem höfðu tekið þátt í 

slíkum keppnum og ellefu sem höfðu ekki gert það (Wonderlich, Ackhard og Henderson, 

2005). 

Konur sem höfðu tekið þátt í fegurðarsamkeppnum sem börn skoruðu örlítið hærra 

en þær sem ekki höfðu tekið þátt á þætti sem mældi lotugræðgi (e. bulimia) en munurinn var 

ekki mikill og því ómarktækur. Á mælikvarða sem mældi lystarstol (e. anorexia) voru þær 

sem höfðu tekið þátt í keppnum sem börn með fleiri stig en hinar sem ekki höfðu tekið þátt 

og þá sérstaklega í nokkrum undirflokkum sem voru líkamsóánægja, mannleg tortryggni (e. 

interpersonal distrust), hvatvísi (e. impulse dysregulation) og ófullnægja (e. ineffectiveness). 

Þessar niðurstöður benda til þess að það sé samband milli þátttöku í fegurðarsamkeppnum 

sem börn og óánægju með eigin líkama (Wonderlich, Ackhard og Henderson, 2005). 

Líkamsímynd kvenna var einnig könnuð og var munur þar á þessum konum. Þær sem 

höfðu tekið þátt í fegurðarsamkeppnum sem börn fannst líkami sinn vera of stór og vildu 

grennast frekar en þær sem höfðu ekki tekið þátt í fegurðarsamkeppni sem börn. Samt sem 

áður voru þær sem höfðu tekið þátt í fegurðarsamkeppnum sem börn grennri en þær sem 

ekki höfðu tekið þátt en vildu grennast enn frekar. Munurinn var samt ekki marktækur 

(Wonderlich, Ackhard og Henderson, 2005). 
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Þegar þunglyndi og sjálfsálit var kannað voru konur sem höfðu tekið þátt í 

fegurðarsamkeppnum sem börn með minna sjálfsálit en konur sem ekki höfðu tekið þátt í 

slíkum keppnum. Þunglyndi var meira hjá konum sem höfðu tekið þátt í keppnum sem börn 

og öfugt hjá þeim sem ekki höfðu tekið þátt, það er þær sem höfðu ekki tekið þátt í 

fegurðarsamkeppnum sem börn voru með hærra sjálfsálit og minna þunglyndi. Munurinn var 

ekki nægur til þess að vera marktækur (Wonderlich, Ackhard og Henderson, 2005). 

Þó rannsóknin bendi til að konur sem höfðu tekið þátt í fegurðarsamkeppnum sem 

börn séu í lakari stöðu var aðeins marktækur munur í fjórum flokkum. Þeir voru 

líkamsóánægja, mannleg tortryggni, hvatvísi og  ófullnægjandi tilfinningar. Munurinn á 

hinum þáttum rannsóknarinnar var ekki nægur til að vera marktækur en gefur einhverja 

hugmynd um stöðuna (Wonderlich, Ackhard og Henderson, 2005). 
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3 Þroski barna 

Hér á eftir koma nokkrar af helstu kenningum um þroska barna sem gætu hugsanlega varpað 

ljósi á það hvort börn á þessum aldri hafi þroska til þátttöku í fegurðarsamkeppnum. 

3.1 Tengslakenningar 

John Bowlby mætti lýsa sem föður tengslakenninga. Hann hafði áhuga á þeim ytri þáttum 

sem höfðu áhrif á þroska barna og aðskilnað við foreldra og þá aðallega skilnað við móður 

(Beckett og Taylor, 2010). Hann taldi tengsl barna og móður vera bæði líffræðileg og 

félagsleg (Ainsworth, 1969). 

Hann taldi börn fara í gegnum þrjú stig aðskilnaðar. Fyrsta var stig mótmæla (e. stage 

of protest) þar sem börn gráta, öskra og reyna að finna móður sína. Annað stigið var stig 

örvæntingar (e. stage of despair) þar sem barnið varð áhugalaust og sinnulaust. Þriðja stigið 

var stig aðskilnaðar (e. stage of detachment) þar sem barn virtist missa áhuga á fjarverandi 

foreldri og byrjar að ná tengslum við önnur viðfangsefni (Becket og Taylor, 2010). 

Bowlby taldi þriðja stigið vera afleiðingu varnarviðbragða vegna þess að barnið bældi 

niður tilfinningar sínar eins og söknuð og reiði. Ef þessi vandamál væru ekki leyst gætu 

þessar tilfinningar leitt til langtímavandamála. Rannsóknir hans bentu til að þessi vandamál 

væru tengd skilnaði við móður (e. maternal deprivation). Bowlby taldi nauðsynlegt að hafa 

náið samband og tengsl milli barns og foreldra og þá sérstaklega móður. Mikill aðskilnaður 

bæði yfir tíma og langa vegalengd auki kvíða hjá bæði móður og barni. Þau tengsl sem 

myndast hafa síðan áhrif á þroska og þróun persónuleika og hvernig einstaklingur hegðar sér 

í samböndum í gegnum ævina (Beckett og Taylor, 2010). 

Gjörðir einstaklinga eru byggðar á þeim hugmyndum sem við höfum um heiminn og 

eru byggðar á fyrri reynslu. Fyrstu tengsl barna eru oftast við móður og eru þau tengsl 

mikilvæg. Barn sem hefur upplifað góð tengsl finnur að það er einhvers virði og líkar athygli 

annarra og finnst sambönd við aðrar manneskjur gefandi og skemmtileg. Börn sem hafa ekki 

upplifað góð tengsl nota útilokun sér til varnar við kvíða. Börnin finna afsakanir fyrir 

vanrækslu foreldra til þess að vernda sig frá hugmyndinni um að foreldrum þeirra sé sama 

um þau. Þegar börn sem hafa upplifað slíkt fara að mynda tengsl í framtíðinni eru þau byggð 

á brengluðum grunni (Ainsworth, 1969; Becket og Taylor, 2010). 

Mary Ainsworth vann á tímabili með Bowlby og þróaði tengslamyndunarkenningu 

Bowlby áfram. Hún kom með þriggja flokka kerfi af tengslum, seinna var síðan tveimur 
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flokkum bætt við kenningu hennar. Ainsworth taldi að munur milli tengsla fælist í því hvernig 

móðir eða umönnunaraðili kæmi fram við barn sitt á fyrsta ári. Hún taldi einnig að 

tengslamyndun minnkaði kvíða og gerði börnum kleift að kanna umhverfi sitt. Fyrsti 

flokkurinn er kallaður öryggi (e. secure), þar kýs barnið móður fram yfir aðra. Móðir sýnir 

næmni og svarar tilraunum barns til samskipta. Barnið er öruggt um að móðir sé tiltæk til 

þess að styðja barnið og hún nýtur þess. Þegar móðir fer sýnir barnið vanlíðan sem lagast 

síðan þegar móðir kemur aftur (Becket og Taylor, 2010). 

 Annar flokkurinn er kvíðið-forðast (e. anxious-avoidant), þar sýnir barn ekki vanlíðan 

þegar móðir fer og þegar hún kemur aftur leitar barnið ekki í móður sína, jafnvel forðast 

hana. Barnið sýnir ekki mismunun milli móður og annarra aðila, þar á meðal ókunnugra. 

Þetta mynstur myndast þegar foreldrar eru tillitslausir og fara ekki eftir þörfum barnsins. Þá 

lærir barnið að gera lítið úr þörf fyrir tengslum til þess að forðast synjun (Becket og Taylor, 

2010). 

Þriðji flokkurinn kallast kvíðið-tvíbent (e. anxious-ambivalent). Þar eru tengslin sterk 

en ekki örugg. Þegar móðir fer fær barnið vanlíðan sem lagast ekki þótt móðir komi aftur. 

Barnið er hrætt við að skoða heiminn því það er ekki öruggt um að móðir sé tiltæk ef það 

þarf á henni að halda. Foreldrar eru ekki fjandsamlegir barninu en ósamkvæmir eða 

mótsagnakenndir og skortir samúð með þörfum barnsins. Barnið reynir alls konar leiðir til 

þess að fá athygli og hugsar frekar um þarfir foreldra en þeirra eigin og eru leið yfir þeim 

óáreiðanleika sem ríkir í lífi þeirra (Becket og Taylor, 2010). 

Fjórði flokkurinn er ringlað (e. disorganised) og þar er barnið hrætt við móður. Hún er 

ekki til staðar til þess að veita öryggi eða vellíðan en barnið hefur engan annan til þess að 

leita til. Barnið sýnir bæði tvíbent og fælnisviðbrögð, eins og að forðast augnsamband og 

sýna hvorki neikvæð né jákvæð viðbrögð við aðskilnaði við foreldra eða þegar þeir koma 

aftur. Þessi gerð af tengslum eru líklegust til þess að valda langtíma hegðunarvandamálum 

(Becket og Taylor, 2010). 

Fimmti og seinasti flokkurinn er engin tengsl (e. non-attached). Þetta á við um börn 

sem hafa ekki haft nein tækifæri til þess að mynda tengsl, til dæmis börn sem hafa alist upp á 

stofnunum og gátu ekki tengst foreldrum sínum. Þetta getur einnig átt við þegar foreldrar 

stríða við einhvers konar geðsjúkdóma sem hindra tengslamyndun. Börn sem upplifa engin 

tengsl eiga í alvarlegum vanda við að  mynda félagsleg sambönd og sýna öðrum manneskjum 
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lítinn áhuga. Þau eiga erfitt með að stjórna hvötum sínum og vitsmunaþroski þeirra er 

skertur (Becket og Taylor, 2010). 

3.2 Vitsmunaþroski 

Jean Piaget var sálfræðingur sem bjó til stig um vitsmunaþroska barna. Hann sá hvernig 

vitsmunaþroski barna þróaðist og fór í gegnum ákveðin stig sem einkenndust af mismunandi 

leiðum til þess að hugsa hlutina og skilja heiminn. Hann kom auga á fjóra þætti sem 

innihéldu ákveðna þróunarþætti. Þeir voru líkamlegur þroski eins og breytingar í heila sem 

valda því að barn öðlast nýja eiginleika, reynsla, félagsleg miðlun eða það sem við lærum af 

öðru fólki og jafnvægi. Piaget taldi öll börn fari í gegnum þessi stig, sama hvaða menningu 

þau tilheyra (Becket og Taylor, 2010).  

Piaget skilgreindi fjögur stig í þróun vitsmunaþroska barna, það er um hvernig þau 

hugsa. Fyrsta stigið kallast skynhreyfistig (e. the sensori-motor stage), þar eru börn frá 

fæðingu til átján mánaða. Á því stigi eru börn með líkamlega ósjálfráð viðbrögð sem þau læra 

að stjórna við lok þessa stigs. Börnin læra með því að horfa, snerta og setja hluti í munninn. 

Þau fara frá því að hreyfa sig ósjálfrátt yfir í að hreyfa sig eftir vilja sínum og geta ákveðið 

hvernig þau vilja hreyfa sig. Hugmyndin um að hlutir séu til þó að börnin sjái þá ekki fer að 

myndast og barnið fer á endanum að leita eftir ákveðnum hlutum (Becket og Taylor, 2010; 

Wade og Travis, 2011).  

Annað stigið kallast foraðgerðarstig (e. the pre-operational stage) og er frá átján 

mánaða til sjö ára aldurs. Eftir að fyrra stigi hefur verið lokið hefur barnið  öðlast getu til þess 

að hafa mynd af hlutum í huganum, þessi eiginleiki þróast áfram á foraðgerðarstigi (Becket 

og Taylor, 2010). Barnið veit að hlutir eru til þó þeir séu ekki sýnilegir (Wade og Travis, 2011). 

Barnið lærir á þessu stigi að tjá sig með tungumáli og notar myndir og hluti til þess að túlka 

aðra hluti í leik. Til dæmis að nota kassa sem bíl og dúkkur sem börn. Þessi eiginleiki er mikil 

framför í hæfni til þess að hugsa en barnið hugsar enn öðruvísi en fullorðnir gera. Það sem 

Piaget taldi vera frábrugðið hugsun barna á þessu stigi við fullorðna var að barnið á það til að 

vera sjálfhverft sem þýðir ekki endilega að barnið sé sjálfselskt heldur á það erfitt með að 

setja sig í spor annarra og sjá hlutina frá öðru sjónarhorni. Barnið hefur tilhneigingu til þess 

að vera miðpunkturinn og sjá ekki fleiri hliðar á málum, hugsa hlutina á einn hátt. Einnig er 

skortur á gagnhverfni, það er að barnið getur ekki snúið hlutum við. Til dæmis á barn á þessu 

stigi erfitt með að skilja af hverju foreldrar fá skiptimynt til baka þegar eitthvað er keypt úti í 
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búð. Barnið hefur ekki enn náð rökhugsun og börnum á þessu stigi finnst þau oft bera ábyrgð 

á hlutum sem hafa í raun ekkert með þau að gera eins og umferðaslysum eða skilnaði 

foreldra, þau eiga það til að finnast hlutir vera sér að kenna (Becket og Taylor, 2010). 

Þriðja stigið er stig hlutbundinna aðgerða (e. the concrete operations stage), þar eru 

börn á aldrinum sjö til tólf ára. Börn á þessu stigi eru farin að skilja gagnhverfni áþreifanlegra 

hluta og öðlast nokkra rökhugsun. Þau eru einnig farin að skilja að það eru fleiri en ein hlið á 

málum. Þau eru farin að geta flokkað hluti í flokka og undirflokka og raða hlutum eftir stærð. 

Börn eru einnig farin að sjá samband milli tveggja hluta eins og lita, annar litur er dekkri en 

hinn en er samt sem áður sami litur (Becket og Taylor, 2010). 

Fjórða stigið kallast stig formlegra aðgerða (e. the formal operations stage) og er frá 

tólf ára aldri og upp úr. Þetta er samkvæmt Piaget seinasta stigið sem byrjar við unglingsár. 

Þegar barn á þessu stigi hugsar um reglur og hvernig eigi að leysa vandamál er sama aðferð 

notuð og fullorðnir gera. Börn hugsa um nokkrar leiðir til þess að leysa vandamál og hver 

þeirra sé best. Þau nota reglur til þess að leysa vandamál og sjá hvernig sum vandamál sem 

þau glíma við eru lík (Becket og Taylor, 2010). Börn geta dregið ályktanir út frá fyrri reynslu 

og hugsa út í möguleika framtíðarinnar (Wade og Travis, 2011). 

3.3 Siðferðisþroski 

Lawrence Kohlberg þróaði kenningu um siðferðisþroska barna árið 1964 og varð fyrir 

áhrifum frá Piaget en hélt því fram að eiginleikinn til að skilja muninn á réttu og röngu 

þróaðist með þeim samhliða vitsmunaþroska og skipti því niður í sex þrep sem hann flokkaði 

í þrjú stig. Börn byrja á því að fylgja reglum vegna þess að þau vilja ekki refsingu foreldra en 

seinna meir skilja þau að það er þeim fyrir bestu að fylgja þeim. Við tíu ára aldur færist 

siðferðisleg dómgreind þeirra, hlýðni og tryggð til annarra og síðan að skilningi við að fylgja 

lögum og reglum. Börn læra á skólaaldri að halda aftur af löngunum til þess að nota ofbeldi, 

stela eða öskra þegar þau fá ekki það sem þau vilja. Eiginleikinn til að skilja muninn á réttu og 

röngu og að haga sér rétt veltur á samvisku einstaklinga og siðferði (Wade og Travis, 2011).  

3.4 Þroski barna og fegurðarsamkeppnir barna 

Tengsl foreldra og barna eru mikilvæg strax frá fæðingu. Þau tengsl sem myndast hafa síðan 

áhrif á þroska og þróun persónuleika og hvernig einstaklingur hegðar sér í samböndum í 

gegnum ævina (Beckett og Taylor, 2010). Gjörðir einstaklinga eru byggðar á þeim 

hugmyndum sem við höfum um heiminn og eru byggðar á fyrri reynslu. Fyrstu tengsl barna 
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eru mikilvæg og eru í flestum tilfellum við móður. Barn með góð tengsl finnur að það er 

einhvers virði og líkar athygli annarra og finnst sambönd við aðrar manneskjur gefandi og 

skemmtileg (Ainsworth, 1969; Becket og Taylor, 2010). Tengsl móður og barns sem tekur 

þátt í fegurðarsamkeppnum gætu verið frábrugðin eðlilegu tengslasambandi. Foreldrar 

græða á þátttöku barna sinna og fá eftirsóknarverða félagslega stöðu, upplifa gleði og fá 

stóra vinninga (Levey, 2009). Mæður geta verið með fyrirtæki tengd fegurðariðnaðinum, þá 

eru dætur þeirra fulltrúar fyrirtækisins sem veldur álagi á þær að standa sig vel svo þær 

bregðist ekki móður sinni (Levey, 2009). 

Börn sem taka þátt í fegurðarsamkeppnum byrja ung að taka þátt, allt frá átta 

mánaða aldri (Giroux, 1998). Því geta þau verið á öllum stigum Piaget um vitsmunaþroska og 

eru mishæf til þess að taka þátt. Mörg barna eru á foraðgerðarstiginu, átján mánaða til sjö 

ára, og eiga þá erfitt með að setja sig í spor annarra og skilja hluti frá öðru sjónarhorni 

(Becket og Taylor, 2010). Þau gætu því átt erfitt með að skilja af hverju einhver annar vann, 

af hverju dómurum finnist önnur stúlka vera fallegri og hæfileikaríkari. Það er ekki fyrr en á 

seinasta stiginu, stigi formlegra aðgerða, þar sem börn eru tólf ára og eldri sem þau geta 

dregið ályktanir út frá fyrri reynslu og hugsað út í möguleika framtíðarinnar (Becket og 

Taylor, 2010). Það gefur til kynna að börnin geti reynt að skilja að þó þau hafi ekki unnið í 

þetta skipti þá læri þau af því og geti nýtt reynsluna til þess að gera betur næst en Piaget 

taldi þessa hæfni ekki koma fyrr en um tólf ára aldur svo þetta er ekki eitthvað sem yngri 

börnin geta skilið. 

 Samkvæmt kenningu Kohlbergs um siðferðisþroska skilja börn um tíu ára aldur ekki 

tilgang með reglum, þau vita að þau eigi að hlýða þeim annars verði þeim refsað (Warde og 

Travis, 2011). Hugsanlega gætu þau börn sem eru undir þessum aldri tekið þátt og mætt á 

æfingar og fleira til þess að verða ekki refsað en þetta atriði væri mjög áhugavert að 

rannsaka betur. 
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4 Réttindi og velferð barna 

4.1 Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjöf er almennt fag og er breiddin í greininni bæði styrkleiki hennar og veikleiki. 

Félagsráðgjafar þurfa að geta skilið einstaklingsvanda í ljósi samfélagsvanda með því að skilja 

hvernig vandinn birtist í misjöfnum lífsaðstæðum. Hugmyndafræði félagsráðgjafa byggir á 

grunnþekkingu á manninum sem þroska- og tilfinningaveru og einnig á samfélaginu og 

leiðum innan þess (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Þarfir almennings fyrir meðferðarþjónustu geta verið margvíslegar og snertir vítt svið. 

Þar má nefna félagslega erfiðleika af margvíslegum toga, til dæmis uppeldisvanda foreldra, 

sambúðarerfiðleika, skilnaðar– og forsjármál, sjálfsmyndarkreppu ungs fólks, persónulegar 

tilfinninga-  eða togstreitukreppur, stjúptengsl og fjölskyldutengd áföll eins og missi eða slys. 

Nauðsynlegt er að bregðast strax við þessum vandamálum, bæði fyrir einstaklinginn og 

samfélagið til þess að koma í veg fyrir að stærri vandi hljótist af. Þjónustan byggist á 

þekkingu og fagmennsku og skapa þarf trúnaðartraust til skjólstæðinga (Sigrún Júlíusdóttir, 

2006). 

  Félagsráðgjafar starfa mikið í þverfaglegri vinnu með öðrum fagaðilum til þess að 

hjálpa skjólstæðingum sínum. Þjónustan á að vera í þágu skjólstæðinga á kjörforsendum 

hverju sinni. Það er lögð áhersla á samskiptaþáttinn og félagsráðgjafi þarf að mynda tengsl 

milli samfélags, þjónustu og skjólstæðings. Félagsráðgjafar vinna mikið innan 

velferðarþjónustu þar sem mörg svið þurfa að vinna saman, kerfin þurfa að vera opin og 

stjórnendur og fagfólk þurfa að vera móttækileg fyrir nýhugsun, endurnýjun og samsömun í 

starfsemi sinni (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Félagsráðgjöf hefur verið allt frá upphafi, í byrjun 20. aldar, barnamiðuð og lögð 

áhersla á sérhæfingu á sviði velferðar barna og unglinga. Félagsráðgjöf hefur mikið byggt á 

þroskakenningum og sálfræðikenningum og því að þroskinn væri tengdur félagslegu 

umhverfi einstaklings og þroskaferlið stæði til æviloka. Þættir eins og samskipti, félagslegt 

umhverfi og menning hefðu áhrif á uppeldi og þroska barna (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Bæði kenningar um sálfræði sjálfsins og tengslamyndunarkenningar byggja á þeirri 

hugmynd að upprunatengsl skipti meginhlutverki í þróun persónuleika sem hefur síðan áhrif 

á hvernig einstaklingur spjarar sig með tilliti til sjálfsmyndar og tengsla. Álag í formi slæmra 

tengsla og umhverfisþátta sem ekki eru taldir styðjandi og  nærandi fyrir einstakling í upphafi 
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lífs, sérstaklega á fyrstu þremur árum ævinnar, hafa áhrif á þróun geðrænna vandkvæða 

(Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Geðheilsa barna hefur verið meira til umfjöllunar nú en áður fyrr. Börn virðast í 

auknum mæli bera einkenni streitu, höfuð- og magaverki, depurð og sjálfsskaðandi hegðun. 

Einnig eru vísbendingar um að vímuefnaneysla barna hefjist fyrr. Þetta gæti verið vegna þess 

að lífið sé stöðugt margbreytilegra í samfélaginu sem við lifum  í nú sem gæti verið erfiðara 

fyrir börn og unglinga sem þurfa í auknum mæli á einhvers konar aðstoð að halda vegna 

geðrænna vandkvæða. Aðstæður barna þarf að skoða og þá áhættuþætti sem hafa áhrif á 

þróun þessara vandkvæða  (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

Félagsráðgjöf hefur frá upphafi byggt á þeim hugmyndum að mikilvægt sé að greina 

persónuleika einstaklings, tengsl einstaklings og félagslegt umhverfi. Meðferðaráætlun miðar 

að því að aðstoða einstakling til að hjálpa sér sjálfur. Hefð hefur skapast fyrir því að nota 

fjölskyldumiðaða félagsráðgjöf til þess að hjálpa einstaklingi að ná árangri í þeim vanda sem 

einstaklingur og fjölskylda á við að etja þegar geðræn vandkvæði hjá börnum koma fram. 

Aðferðin byggir á kerfiskenningunni og þá er fjölskyldan það kerfi sem athyglin beinist að. 

Ekki er hægt að skilja og hjálpa manneskju nema í tengslum við það mannlega kerfi sem hún 

er hluti af sem er einmitt fjölskyldan. Þeir þættir sem eru mikilvægir í greiningu geðrænna 

vandkvæða barna sem eru byggðir á heildarsýn félagsráðgjafar eru barnið, vandi og 

persónueinkenni þess, foreldrar og persónueinkenni þeirra, fjölskyldukerfið og félagslegt 

umhverfi (Hrefna Ólafsdóttir, 2006). 

4.2 Vanræksla 

Barnavernd á Íslandi skiptir misfellu í uppeldisskilyrðum og umönnun barna upp í tvo flokka. 

Þeir eru ofbeldi og vanræksla. Hér verður fjallað um seinni flokkinn, vanrækslu, og þá 

aðallega tilfinningalega vanrækslu og einn hluta ofbeldisflokksins, tilfinningalegt ofbeldi. 

Misbrestur í uppeldi barna felur í sér truflun á hlutverki foreldra og tengslum foreldra og 

barns. Það getur leitt til afbrigðilegs þroska eða aðlögunarerfileika hjá barni (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012). 

Vanræksla er skilgreind sem skortur á nauðsynlegri athöfn. Það getur leitt til skaða 

barns eða leiða sem skaða þroska barns. Vanrækslu er skipt upp í fjóra flokka: líkamleg 

vanræksla, vanræksla varðandi umsjón og eftirlit, vanræksla varðandi nám og 

tilfinningaleg/sálræn vanræksla (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 
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Líkamleg vanræksla er þegar foreldrar bregðast skyldu sinni við að uppfylla 

grunnþarfir barna. Þetta á við um nokkra þætti: döfnunarferil, fæði-, klæði-, hreinlætis-, 

húsnæðis- og heilbrigðisþjónustu er ábótavant (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit, foreldrar hafa ekki næga umsjón eða eftirlit og 

er velferð og öryggi barna þá í hættu. Barnið hefur ekki tilfinningalegan, hugrænan eða 

líkamlegan þroska til þess að vernda sig í aðstæðum sínum. Þetta er til dæmis þegar barn er 

skilið eftir eitt eða hjá óhæfum aðila (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Vanræksla varðandi nám er þegar foreldrar sinna ekki skólagöngu barns síns eða sjá 

ekki til þess að barn stundi nám. Þetta getur verið þegar barn mætir illa eða missir mikið úr 

skóla vegna ólögmætra ástæðna (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Síðan kemur tilfinningaleg vanræksla þar sem foreldrar sinna ekki tilfinningalegum 

þörfum barnsins. Það getur átt við hugræna eða félagslega örvun barns. Þegar foreldri 

vanrækir tifinningalegar þarfir barna bregðast þeir seint við þörfum barns til umönnunar eða 

stuðnings, það getur verið þegar barn þarf stuðning eftir áfall eða þegar barn grætur og seint 

er brugðist við. Þá er skortur á eðlilegri tengslamyndun barna og foreldra. Foreldrar geta 

farið á mis við að örva hugrænan þroska barns, foreldrar geta sniðgengið tækifæri til þess að 

kenna barni sínu að örva þroska þess og jafnvel látið sem það sé ekki til. Sjálfstæði barns fær 

einnig litla örvun og stundum eru börn ofvernduð sem hefur áhrif á þroska þeirra. Foreldrar 

geta einnig vanrækt félagslegan þroska barns og stuðlað að félagslegri einangrun og jafnvel 

truflað barn við að vingast við jafnaldra. Síðan geta foreldrar mögulega ekki sett barni næg 

mörk og  ekki beitt nauðsynlegum aga. Ef foreldrar setja ekki mörk eða beita nægum aga 

getur það leitt til þess að barni gengur illa í skóla og muni eiga við félagslega erfiðleika að 

stríða (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

Í seinni flokknum sem kallast ofbeldi eru þrír þættir, þeir eru líkamlegt ofbeldi, 

kynferðislegt ofbeldi og tilfinningalegt ofbeldi. Hér á eftir verður aðeins farið í flokkinn um 

tilfinningalegt ofbeldi. Tilfinningalegt ofbeldi á sér stað þegar foreldrar gera lítið úr barni, 

gera óraunhæfar kröfur til þess, fá barn til þess að sinna sínum eigin þörfum eða láta það 

verða vitni að ofbeldi. Þegar foreldri sýnir viðvarandi neikvætt viðhorf til barns síns leggur 

foreldri það í vana, eða í refsingarskyni, að koma ómanneskjulega eða niðurlægjandi fram við 

barnið. Það getur til dæmis verið gert með því að setja stöðugt út á barnið, útlit eða 

skapgerð, nota neikvæð orð um barnið eða neita barni um nauðsynjar í refsingarskyni. 

Foreldrar geta einnig gert óraunhæfar kröfur á barn sitt miðað við aldur þess og þroska. Of 
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miklar kröfur geta verið gerðar á barnið og það látið gera hluti sem það hefur ekki þroska til. 

Barn getur einnig verið notað til þess að fullnægja líkamlegum eða tilfinningalegum þörfum 

foreldra, til dæmis sjá um fjármál, styðja við tilfinningar foreldra í erfiðleikum eða sjá um 

megnið af heimilisstörfum. Þegar þetta á við er um hlutverkasnúning að ræða. Foreldrar sjá 

barnið ekki sem sjálfstæðan einstakling heldur framlengingu á sjálfum sér eða nota barn sér 

til framdráttar. Það er ekki tekið tillit til þarfa barnsins og að það sé sjálfstæður einstaklingur 

og gert er ráð fyrir að barnið sé með sömu þarfir og langanir og foreldrar (Freydis Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012). 

4.3 Réttindi barna til þess að taka þátt 

Æska var ekki talin sem sérstakt fyrirbæri fyrr en á sautjándu öld. Fyrir það var komið fram 

við börn eins og litla fullorðna einstaklinga. Síðan fór fullorðnum að finnast þeir þurfa að 

vernda ung börn og undirbúa fyrir framtíðina. Foreldrar ólu börn sín upp eins vel og þeir gátu 

og fóru að skilja sérþarfir ungra barna. Talið var að erfiðisvinna væri góð fyrir börn, gerði þau 

sterkari og undirbyggi þau fyrir lífið en börn höfðu fá réttindi og fengu ekki að ráða 

ákvörðunum um eigið líf (Flekkᴓy, 1997). 

Nýlega hefur áhersla aukist á gildi æskunnar. Æska er fyrirbæri sem er til þrátt fyrir að 

fólk vaxi upp úr henni. Fjármunum sem eytt er í æsku er nauðsynleg fjárfesting fyrir framtíð 

samfélagsins. Til dæmis er menntun nauðsynleg fyrir áframhaldandi þróun samfélagsins. 

Vinna barna í skólum er þeirra framlag (Flekkᴓy, 1997). 

Um allan heim eru til börn sem vinna og oft eru það hlutir sem ekki eru taldir sem 

vinna, til dæmis að hjálpa til á heimili, sjá um yngri systkini sem eru hlutir sem þau gera til 

þess að styðja við og hjálpa fjölskyldu sinni. Tíminn og vinnan sem þau stunda í skólanum er 

ekki talin með sem vinna, þó það ætti í raun að vera nóg. Stundum eiga fjölskyldur ekki mikla 

peninga og þá fara  ung börn oft að vinna annars staðar til þess að hjálpa til og í sumum 

fjölskyldum mega börnin ekki sækja skóla nema vinna fyrir skólagjöldum og tengdum 

kostnaði (Alderson, 2008).  

Börn hafa rétt á hvíld, þátttöku í tómstundum, taka þátt í leikjum og einnig taka þátt í 

menningu og listum. Börn hafa sérstaka menningu tengda bókum, tónlist, mat og fleira. Á 

mörgum stöðum sem ætlaðir eru fyrir fullorðna eru sérstök barnahorn eða herbergi þar sem 

er pláss fyrir börn þar sem þau geta skemmt sér með leikjum eða listum á meðan foreldrar 

gera annað  (Alderson, 2008). 
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Þátttaka barna getur verið margs konar, þau taka þátt í atburðum og samböndum. 

Þau taka þátt í hópum og hópastarfi, leikjum, læra að elda, hugsa um annað fólk og dýr 

ásamt mörgu öðru. Þegar fræðilega er talað um þátttöku barna er aðallega verið að tala um 

tvennt, hafa samráð og taka sameiginlegar ákvarðanir. (Alderson, 2008). Þátttaka veltur öll á 

því hversu mikið fullorðnir leyfa börnum að taka þátt. 

Börn ættu að fá að taka þátt í ákvörðunum um leið og þau skilja réttindi sín og vilja fá 

að taka ákvarðanir (Holt í Alderson, 2008). Það þarf að virða það að börn eru einstaklingar og 

það megi ekki koma fram við þau eins og eignir annarra. Þegar þróa á stefnur um réttindi 

barna þarf að taka hagsmuni barna til álits. Það ætti ekki að koma fram við börn eins og 

fullorðna heldur hvetja til vaxandi sjálfstæðis þeirra (Freeman í Alderson, 2008). 

Í grein tólf í Samningi um réttindi barnsins (e. convention on the right of the child) er 

talað um þátttöku barna. Þar kemur fram að börn eiga rétt á að tjá skoðanir sínar og vera 

tekin alvarlega og mikilvægt er að fullorðnir hlusti og virði börn. Börn eiga rétt á að tjá 

skoðanir sínar í öllum málum sem snertir þau, síðan þarf að meta skoðanir barna miðað við 

aldur og þroska þeirra. Í ákvörðunarferli eru fjögur stig sem barnið á að fá að taka þátt í, þau 

eru: að segja þeim frá, fá að tjá sig um málefnið, að taka skoðanir barnsins til umhugsunar og 

að taka síðan ákvörðun í sameiningu. Það eru mannréttindi að fá að taka þátt í ákvörðunum 

sem snerta eigið líf (Thomas, 2007). 

Börn eru meira vernduð fyrir umhverfinu en fullorðnir. Það er margt sem fullorðnir 

mega gera sem börnum er bannað. Dæmi um þetta er fjárhættuspil eða að drekka áfengi en 

þetta er gert til þess að vernda börn og er það gert með lögum (Alderson, 2008). Löggjöf 

hefur það að markmiði að vernda börn og stýra félagslegri þróun í ákjósanlega átt (Flekkᴓy, 

1997). 

4.4 Réttindi, velferð barna og fegurðarsamkeppni barna 

Það er hluti af réttindum barna að fá að taka ákvarðanir um eigið líf (Alderson, 2008; 

Thomas, 2007). Margar ungar stúlkur dreymir um að vera prinsessur, þátttaka í 

fegurðarsamkeppnum gæti látið þeim líða sem prinsessum og sé einungis skemmtun í þeirra 

augum (Giroux, 1998). Það er mikið umstang í kringum fegurðarsamkeppnir, mikill 

undirbúningur og æfingar (Heltsley og Calhoun, 2003). Ef barn vill fá að taka þátt þá er réttur 

þeirra að fá að tjá skoðanir sínar og að þær séu teknar til umhugsunar og ræddar (Alderson, 

2008; Thomas, 2007). Ein móðir barns sem tók þátt í fegurðarsamkeppnum sagði, í rannsókn 
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Heltsley og Calhoun, að hún væri sjálf ekki hrifin af slíkum keppnum en þetta væri vilji dóttur 

hennar og móðirin taldi að hún yxi upp úr þessu og leyfði henni að taka þátt (Heltsley og 

Calhoun, 2003). Þar sést að móðirin tekur óskir barnsins til umhugsunar og leyfir þátttöku 

þrátt fyrir að móðirin sjálf sé ekki hrifin af því. Þetta ætti einnig að ganga í hina áttina, ef 

barn vill ekki taka þátt í slíkum keppnum ætti að virða það (Alderson, 2008). Á mynd 4-1 má 

sjá fjögurra ára stúlku tilbúna fyrir keppni, það mætti velta fyrir sér, miðað við svip 

stúlkunnar, hvort hún  njóti þess að taka þátt eða ekki. Peningaverðlaun eru mikill  

drifkraftur fyrir áframhaldandi þátttöku (Levey, 2009) og það gæti reynst erfitt fyrir foreldra 

að hætta að taka þátt ef barni gengur vel og vinnur ítrekað stórar fjárhæðir en þá er velferð 

barna ekki í fyrirrúmi.  

 

 

Mynd 4-1 Fjögurra ára stúlka, tilbúin til keppni 

(Anderson, 2009) 

 

 Varðandi velferð barna þá gæti verið spurning hvort um vanrækslu sé að ræða eða 

tilfinningalegt ofbeldi. Það fer allt eftir hversu ýkt dæmin eru, stúlkur sækja fyrirsætutíma og 

fara í alls kyns kennslu, undirbúning og löng ferðalög milli staða (Heltsley og Calhoun, 2003; 

Levey, 2009). Spurning gæti verið hvort vanræksla varðandi nám sé til staðar, ef til vill er svo 

í sumum tilfellum (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Ef börn eyða svo miklum tíma í 

undirbúning, ferðalög og annað því tengt, hafa þau þá tíma fyrir skólann? Vinna barna er 
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skólinn og það ætti að vera nóg, þau þurfa ekki á aukavinnu að halda (Alderson, 2008) eins 

og fegurðarsamkeppni barna hefur verið lýst, sem vinnu fyrir börn (Levey, 2009). 

Síðan er einnig spurning um tilfinningalega vanrækslu, ýmsir þættir tengjast því eins og 

að foreldrar vanrækja tilfinningar barna og skortur er á eðlilegri tengslamyndun (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2012). Erfitt er að finna dæmi um þetta en spurning er hvernig tengsl milli 

móður og barns séu ef barnið er að vinna miklar fjárhæðir og önnur gæði (Levey, 2009). 

Einnig gæti verið að líkamleg vanræksla sé til staðar vegna koffínneyslu ungra barna og 

mögulega megrunar eða eitthvað því tengt. 

Síðan er einnig spurning um tilfinningalegt ofbeldi. Að setja stöðugt út á útlit barns er 

einn hluti af því (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Þegar líf barns snýst um fegurð, gæti 

barn fengið á sig fleiri athugasemdir um útlit en önnur börn. Það þykir eðlilegt á 

fullorðinsárum að hafa áhyggjur af útliti en telst ekki eðlilegt hjá ungum börnum (Guizzo, 

2012). Í umhverfi barna sem taka þátt í fegurðarsamkeppnum er stöðugt verið að kyngera 

þau og líta gagnrýnum augum á líkama og útlit þeirra (Giroux, 1998). Hluti af tilfinningalegu 

ofbeldi er einnig að gera óraunhæfar kröfur til barns miðað við aldur þess og þroska og ef 

barn er notað til þess að fullnægja líkamlegum eða tilfinningalegum þörfum foreldra. Barn er 

ekki lengur sjálfstæður einstaklingur heldur framlenging á foreldrum eða notað þeim til 

framdráttar. Gert er ráð fyrir að barn sé með sömu þarfir og langanir og foreldrar (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2012).  
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5 Staðan í dag og Ísland 

5.1 Barnaverndarlög 

Í íslenskum barnaverndarlögum kemur fram í fyrsta kafla að öll börn eiga rétt á vernd og 

umönnun og þau skulu njóta réttinda sinna í samræmi við aldur og þroska þeirra. Þeir sem 

sjá um uppeldi og umönnun barna eiga að sýna þeim virðingu og umhyggju, óheimilt er að 

beita ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi. Foreldrum ber skylda að gegna forsjár- og 

uppeldisskyldum við börn sín sem best eftir hag og þörfum þeirra. Foreldrum ber einnig 

skylda að búa börnum sínum viðunandi uppeldisaðstæður og gæta að velfarnaði þeirra 

(Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Í sautjánda kafla barnaverndarlaga eru talin upp almenn verndarákvæði fyrir börn. 

Þar er fjallað um eftirlit með sýningum og skemmtunum í 93. grein. Þar kemur fram að ef 

barnaverndarnefnd telji skemmtun vera skaðlega börnum með einhverjum hætti getur hún 

bannað að börn innan ákveðins aldurs fái aðgang. Þar kemur einnig fram að þeir sem 

skipuleggja eða bera ábyrgð á fegurðar- eða fyrirsætukeppnum, og fleiri keppnum af því tagi, 

þar sem þátttakendur eru yngri en átján ára, sé skylt að tilkynna þá keppni til 

Barnaverndarstofu. Ekki er nánar farið út í fegurðarsamkeppnir í lögunum en börnum yngri 

en átján ára er óheimilt að taka þátt í nektarsýningum eða öðrum sýningum af 

kynferðislegum toga (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Í 94. grein er fjallað um skyldur foreldra og forráðamanna gagnvart þessum lögum og 

þar kemur fram að foreldrar eigi að sjá til þess að börn hlíti ofangreindum ákvæðum og virði 

aldurstakmörk og annað í því sambandi og eigi að vernda börn gegn ofbeldis- og klámefni og 

öðru slíku og koma í veg fyrir aðgang barna að því. Í 95. grein er fjallað um eftirlit 

barnaverndarnefnda og þar kemur fram að nefndirnar skulu fylgjast með almennum 

aðstæðum barna og sjái barnaverndarnefnd ástæðu til að ætla að óæskilegir 

umhverfisþættir hafi neikvæð áhrif á umhverfi barna, ber henni að koma með ábendingar 

eða sjá sjálf um úrbætur, eftir atvikum (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins kemur fram í 31. grein að 

viðurkenna eigi rétt barns til hvíldar og tómstunda. Barn á að stunda leiki og skemmtanir sem 

hæfa aldri þess og það á að hafa frjálsa þátttöku í menningarlífi og listum (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). 
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Nýlega hafa yfirvöld Frakklands bannað fegurðarsamkeppnir barna með lögum (BBC 

News Europe, 2013). Lögin banna börnum undir sextán ára aldri að taka þátt í keppnum og 

auglýsa vörur sem ætlaðar eru fullorðnum. Þetta er stórt skref þar sem Frakkland er þekkt 

fyrir tísku og mikinn fegurðariðnað, meðal annars tískuviku (e. Paris fashion week) sem er 

stór, fjölsóttur viðburður (Fox News, 2013). Frumvarpið var samþykkt með 197 atkvæðum 

fylgjandi banni og 146 andvígum banni á fegurðarsamkeppnum barna. Frumvarpið var byggt 

á skýrslu Chantal Juanno sem fjallaði um fegurðarsamkeppnir barna (DW, 2013; Juanno, 

2012). 

 Einnig hafa yfirvöld í Tælandi brugðist við með þeim hætti að banna þann hluta 

fegurðarsamkeppna barna þar sem börn koma fram á baðfötum. Það var gert vegna þess að 

yfirvöld töldu að sá hluti gæti hrært upp í kynferðislegum hugmyndum um börn meðal 

áhorfenda og gætu freistað fólks til þess að sækjast í kynlíf með ungum vændiskonum 

(Tamer, 2011).  

Það hefur einnig verið sóst eftir banni gegn slíkum keppnum í Ástralíu af 

sérfræðingum um æsku barna þar í landi. Fegurðarsamkeppnir barna eiga rætur í bandarískri 

menningu og þá aðallega suðurríkjunum og nú eru önnur lönd farin að hafa áhyggjur vegna 

þess að slíkar keppnir hafa verið að breiðast út og farin að gera ráðstafanir með ýmsum 

bönnum (Tamer, 2011). 

5.2 Vinna barna 

Í reglugerð um vinnu barna og unglinga er talað um einstaklinga sem eru á vinnumarkaði og 

eru undir átján ára aldri. Í reglugerðinni kemur fram að ákvæði innan hennar taki ekki til 

heimilisaðstoðar á einkaheimili atvinnurekenda eða vinnu í fjölskyldufyrirtækjum. Þetta sé 

vinna sem sé tilfallandi eða vari í skamman tíma og sé ekki skaðleg eða hættuleg 

ungmenninu. Fjölskyldufyrirtæki er skilgreint sem fyrirtæki í eigu einstaklings sem er skyldur 

ungmenni í beinan legg eða annan legg til hliðar. Aftur á móti kemur fram í þriðju grein 

reglugerðarinnar að strangari ákvæðum í öðrum lögum, reglum eða reglugerðum um vinnu 

ungmenna gangi framar ákvæðum þessarar reglugerðar, til dæmis hærri aldurstakmörk eða 

annað (Reglugerð um vinnu barna og unglinga nr. 426/1999). 

Í áttunda kafla reglugerðar um vinnu barna og unglinga er talað um vinnu barna og 

unglinga við menningar-, íþrótta og auglýsingarstarfsemi. Í 34. grein kemur fram að börn, 

þrettán ára og eldri sé heimilt að ráða til að taka þátt í listviðburðum, menningar-, íþrótta- og 
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auglýsingastarfsemi en afla skal leyfis frá Vinnueftirliti ríkisins áður en til ráðningar kemur 

fyrir svo ung börn. Undantekningar eru þó eins og að ofan greinir, fjölskyldufyrirtæki og 

heimilisaðstoð á einkaheimili. Haga skal vinnutíma og vinnuálagi þannig að skólaganga 

þessara barna raskist ekki og ógni ekki heilbrigði eða öryggi þeirra. Taka skal sérstakt tillit til 

aldurs og þroska þeirra. Ekki er talað um störf fyrir börn sem eru yngri en þrettán ára gömul 

og virðist sem ekki sé gert ráð fyrir því að yngri börn séu að vinna (Reglugerð um vinnu barna 

og unglinga nr. 426/1999).  

Í samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins kemur fram í 32. grein að það sé 

viðurkenndur réttur barns að vera verndað fyrir arðráni og vinnu sem líklegt er að stafi hætta 

af eða gæti komið niður á námi barns eða skaði heilsu, líkamlegan-, sálrænan-, andlegan-, 

siðferðislegan eða félagslegan þroska (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

nr. 18/1992).  

Á Íslandi er rík hefð fyrir því að börn fari snemma í launaða vinnu. Stór hluti íslenskra 

barna á aldrinum þrettán til sautján ára vinna launaða vinnu á sumrin og rannsóknir hafa 

sýnt að jafnvel enn yngri börn séu einnig farin að vinna á sumrin. Þetta gefur þeim sjálfstæði 

og þá geta börnin eytt peningum sínum í það sem foreldrar vilja ekki gefa þeim (Cynthia Lisa 

Jeans og Guðný Björk Eydal, 2005; Guðný Björk Eydal, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét 

Einarsdóttir, 2009). 

5.3 Fegurðarsamkeppnir á Íslandi? 

Fegurðarsamkeppnir barna hafa ekki verið haldnar hér á landi í sama formi og í 

Bandaríkjunum en þó er afbrigði af slíku til hér á landi. Það eru fyrirsætukeppnir og hafa þær 

til dæmis verið haldnar á vegum Elite. Elite sérhæfir sig í að uppgötva nýjar fyrirsætur en 

heldur einnig fyrirsætunámskeið. Það er fjórtán ára aldurstakmark til þess að geta skráð sig 

og síðan er haft samband við viðkomandi ef einstaklingur þykir efnilegur. Ef einstaklingar eru 

undir átján ára aldri þurfa foreldrar að skrifa undir samning hjá Elite ef barnið þeirra á að fá 

að taka þátt (Margrét Björnsdóttir, munnleg heimild, 10. apríl 2014). 

Fyrirsætukeppnir hafa verið haldnar árlega á vegum Elite síðan árið 1983. Aðalkeppnin 

kallast Elite model look og er haldin erlendis en til þess að fá að taka þátt í henni eru 

undankeppnir í þeim löndum sem eru með en þau eru nú um 70 talsins. Margar íslenskar 

stúlkur hafa unnið keppnina. Sigurvegari lokakeppni hlýtur alþjóðlegan fyrirsætusamning hjá 
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Elite auk veglegrar peningaupphæðar og fær í framhaldi af því að ferðast um heiminn í vinnu 

sinni sem fyrirsæta (Margrét Björnsdóttir, munnleg heimild, 10. apríl 2014). 

Ísland hefur tekið upp marga raunveruleikaþætti frá Bandaríkjunum, til dæmis Idol 

stjörnuleit, Ísland got talent og núna seinast Biggest loser Ísland. Raunveruleikaþættir 

tengdir fegurðarsamkeppnum barna hafa notið gríðarlegra vinsælda og spurning hvort 

íslensk útgáfa slíkra þátta gæti hafist hér á landi (Imdb, 2003; Skjár einn, 2014; Stöð 2, 2011). 
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6 Umræða 

Það virðist sem fegurðarsamkeppnir barna hafi mikil áhrif á líf þeirra sem taka þátt. Það er 

mikill undirbúningur og talsverðum fjárhæðum er varið í áhugamálið. Þátttakendur byrja 

mjög ungir, allt frá nokkurra mánaða (Levey, 2009). Einkenni ungra stúlkna eru tekin fyrir og 

reynt að breyta þeim þannig að þær líkist fullorðnum konum og foreldrar taka til ýmissa 

vafasamra fegrunaraðgerða til þess að auka líkur á sigri (Giroux, 1998; Wolfe, 2012) Börn eru 

síðan dæmd eftir sama fegurðarstaðli og fullorðnar konur (Giroux, 1998). Síðan eru 

þátttakendur einnig dæmdir eftir hæfileikum sínum sem er í flestum tilfellum söngur og 

dans. Þátttakendur eru þjálfaðir í að nota fegurð og þokka til þess að vinna og keppendur 

dansa um sviðið, tína af sér spjarirnar og daðra við dómara (Lieberman, 2009). Þær stúlkur 

sem vinna oftast eru þær sem taka þátt í keppnum hverja helgi (Levey, 2009). Keppnir standa 

yfir langan tíma dags, allt að tólf tíma, og þurfa keppendur að halda sér vakandi og hressum 

yfir þann tíma. Þá taka mæður til þeirra ráða að nota mikið magn sykurs eða koffíns til þess 

að halda dætrum sínum vakandi (Wolfe, 2012). 

 Það er í flestum tilfellum mæður sem skrá börn sín í fegurðarsamkeppnir og hafa þær 

fengið á sig hvað mesta gagnrýni. Þær skrá dætur sínar í von um frægð og frama en samt eru 

ekki margar sem fá fyrirsætusamning í framhaldi (Nassbaum, 2012). Margar mæður eiga 

fyrirtæki tengd fegurðarbransanum og þá eru dætur þeirra fulltrúar þeirra á sviði sem gæti 

lagt aukið álag á dætur þeirra. Það mætti telja þátttöku sem vinnu vegna þess að stúlkur 

þurfa að æfa atriðin og undirbúa sig, þær vinna stór verðlaun og eru í sumum tilfellum 

auglýsing mæðra sinna (Levey, 2009). Börnum er ekki leyft að vera börn og njóta eðlilegrar 

bernsku, þau eru sett í vinnu þar sem ekki er hugað að velferð barna (Giroux, 1998). 

 Engin lög eru til í Bandaríkjunum varðandi fegurðarsamkeppni barna. Sá aðili sem 

stýrir keppnunum setur reglurnar en ekki er víst að hann hafi velferð barna í fyrirrúmi. Einnig 

eru engar reglur um að dómarar þurfi einhvers konar staðfestingu um að þeir megi vinna 

með börnum. Þessi skortur á reglum er undarlegur miðað við hversu mikil áhrif 

fegurðarsamkeppnir hafa á líf barna (Lieberman, 2009). 

 Foreldrar trúa gjarnan að börnin öðlist hæfileika við þátttöku sem nýtist börnum 

þeirra í framtíðinni. Þau læri að standa á sviði og leika listir sínar fyrir framan áhorfendur. 

Þær læri sjálfsstjórn, öðlist sjálfstraust, læri hvernig eigi að bregðast við neikvæðum 

athugasemdum og fái harðan skráp (Trujillo, 2010). Þetta eru þeir þættir sem foreldrar telja 
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börn sín læra af þátttöku. Áhugavert væri að rannsaka hvort þetta sé rétt vegna þess að 

rannsókn Wonderlich, Ackhard og Henderson sýndi að konur sem höfðu tekið þátt í 

fegurðarsamkeppnum sem börn voru í lakari stöðu en þær sem ekki höfðu tekið þátt 

(Wonderlich, Ackhard og Henderson, 2005). 

Börn sem taka þátt í fegurðarsamkeppnum lifa í umhverfi þar sem stöðugt er litið 

gagnrýnum augum á líkama og persónuleika þeirra. Þau læri að fullnægja þörfum fullorðinna 

og fara í hlutverk, bæði útlits- og persónulega séð. Þau eru hlutgerð, dæmd eftir útliti og 

raðað upp eftir því (Giroux, 1998). Foreldrar sem skrá börn sín í fegurðarsamkeppnir setja 

sína eigin drauma og langanir fram yfir þarfir barnsins. Þá eru foreldrar komnir úr því 

verndandi hlutverki sem þeir eiga að tilheyra yfir í að hlutgera barn sitt og móta eftir eigin 

vilja og því fær barnið ekki að njóta eðlilegrar bernsku (Giroux, 1998). 

Það er sett mikil pressa á börnin og þau vilja öll sigra og þau verða fyrir miklum 

vonbrigðum ef það tekst ekki. Börnin vilja ekki valda foreldrum sínum vonbrigðum eða gera 

þá reiða með ósigri. Þessi samkeppni milli barna um sigur gæti látið þau halda að ást og 

velþóknun foreldra liggi í árangri eða sigri í þessum keppnum. Þetta kennir þeim einnig að 

yfirborðskenndur þokki og líkamleg fegurð sé leið að árangri og byggja eigi sjálfsöryggi og 

sjálfsvirðingu á fegurð (Wolfe, 2012). 

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: hvað er vitað um áhrif fegurðarsamkeppni barna 

og hvaða afleiðingar hefur þátttaka í slíkri keppni á börn? Það virðist af þeim fræðilegu 

heimildum sem til eru um efnið að fleiri neikvæðar afleiðingar séu af fegurðarsamkeppnum 

barna en jákvæðar. Í rannsókn Wonderlich, Ackhard og Henderson (2005) voru konur sem 

höfðu tekið þátt í fegurðarsamkeppnum sem börn bornar saman við konur sem ekki höfðu 

tekið þátt. Í ljós kom að þær sem höfðu tekið þátt sem börn voru með hærra hlutfall þeirra 

þátta sem mældu átraskanir, verri líkamsímynd, lélegra sjálfsálit og voru frekar haldnar 

þunglyndi. Munurinn var samt sem áður ekki nægur til þess að vera marktækur en þær 

virtust vera í verri stöðu en hinar sem ekki tóku þátt. Marktækur munur var í fjórum flokkum 

sem mældu líkamsóánægju, mannlega tortryggni, hvatvísi og ófullnægjandi tilfinningar.  

Tengsl barna sem taka þátt í fegurðarsamkeppnum og mæðra þeirra eru sérstök og 

frábrugðin eðlilegu sambandi. Eins og tengslakenningar benda á eru tengsl milli barns og 

móður mikilvæg og eru bæði líffræðileg og félagsleg (Ainsworth, 1969). Mæður græða á 

þátttöku barna sinna, öðlast eftirsóknaverða félagslega stöðu, fá skemmtun og vinninga. Þá 
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gæti verið hægt að segja að börnin séu í vinnu fyrir foreldra sína sem leiðir af sér öðruvísi 

tengsl milli barna og foreldra. Það ætti sérstaklega við þegar mæður eiga fyrirtæki tengd 

fegurðariðnaðinum og börnin eru því fulltrúar þeirra (Levey, 2009). 

Samkvæmt kenningu Piaget um vitsmunaþroska geta börn, yngri en tólf ára, ekki sett sig 

í spor annarra og geta því ekki alveg skilið af hverju þau unnu ekki fegurðarsamkeppnina 

(Becket og Taylor, 2010). Þau eiga erfitt með að skilja af hverju dómurum fannst önnur stúlka 

fallegri og hæfileikaríkari. Eftir tólf ára aldur geta þau dregið ályktanir út frá fyrri reynslu og 

hugsað til framtíðar, þau læra af reynslunni og geta nýtt ábendingar fyrir næstu keppni. 

Mikill hluti barna sem taka þátt eru undir tólf ára aldri og eiga erfitt með að skilja af hverju 

þau unnu ekki. Það er sett mikil pressa á börnin að sigra og ef það gerist ekki verða þau fyrir 

vonbrigðum, öskra og gráta. (Wolfe, 2012).  

Börnin gætu mögulega verið að taka þátt vegna þess að þeim sé sagt að gera það. 

Samkvæmt kenningu Kohlbergs um siðferðisþroska gera börn undir tíu ára aldri það sem 

þeim er sagt vegna þess að þau vilja ekki refsingu foreldra (Becket og Taylor, 2010). Átta ára 

stúlka sagði í viðtali að ef hún ynni ekki fengi hún samviskubit, eins og hún væri að gera 

eitthvað rangt ef hún kæmi ekki heim með bikar (Wolfe, 2012). Þetta er hlutur sem 

áhugavert væri að rannsaka frekar, ástæðu barna fyrir þátttöku. 

Börn eiga samt rétt á að taka þátt í menningu og listum. Samkvæmt samningi um réttindi 

barnsins eiga þau rétt á að tjá skoðanir sínar og vera tekin alvarlega í málefnum sem snerta 

þau miðað við aldur þeirra og þroska (Thomas, 2007). Margar ungar stúlkur dreymir um að 

vera prinsessur og þátttaka gæti verið skemmtun sem gæti látið þeim líða sem slíkum og sé 

aðeins skemmtun í þeirra augum (Giroux, 1998). Þau eiga einnig rétt á hvíld, þátttöku í 

leikjum og tómstundum (Alderson, 2008). Því ætti einnig að taka tillit til þess ef börnin vilja 

ekki taka þátt í fegurðarsamkeppnum og það þarf að virða það.  

Það er einnig spurning hvort um vanrækslu sé að ræða og tilfinningalegt ofbeldi (Freydís 

Jóna Freysteinsdóttir, 2012). Líklega fer það allt eftir hversu ýkt tilfellin eru, hversu mikil 

áhersla er lögð á fegurðarsamkeppnirnar. Það umhverfi sem börnin alast upp í er mikilvægt 

og slæmt ef stöðugt er verið að setja út á börnin og líta gagnrýnum augum á útilit þeirra. 

Einnig geta verið gerðar óraunhæfar kröfur til barna miðað við aldur og þarfir foreldra settar 

framar þörfum barns. 
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Mæður réttlættu gjarnan þátttöku barna sinna með því að segja þau fá meira sjálfsálit og 

sjálfsöryggi. Miðað við niðurstöður rannsóknar Wonderlich, Ackhard og Henderson (2005) 

virðist það ekki vera rétt.  Það virðist vera að flestum sé umhugað um hvort að þátttaka sé í 

raun  fyrir börnin eða mæðurnar. Til dæmis þykir furðulegt að gefa ungum börnum bifreiðar í 

vinninga, þau mega ekki keyra og í flestum tilfellum eru mörg ár í að þau megi hefja ökunám. 

Fyrir hvern er þá vinningurinn? Það eru því foreldrar sem njóta góðs af slíkum vinning (Levey, 

2009). Peningaverðlaun eru einnig algeng og margar mæður leggja fjárhæðina inn á reikning 

sem fer seinna meir í menntun barna þeirra (Heltsley og Calhoun, 2003; Levey, 2009) en eins 

og fram kemur hér að ofan er meira en helmingur sem notar vinninga í undirbúning fyrir 

næstu keppni (Levey, 2009).   

Mæður sögðu einnig að þátttaka væri undirbúningur fyrir framtíðar fyrirsætuferil eða 

undirbúningur fyrir skemmtanabransann. Þær hafa viðurkennt að hafa samið markmiðin 

sjálfar fyrir dætur sínar (Levey, 2009) sem er ekki ólíklegt þar sem börn á þessum aldri eru 

ekki farin að huga að slíku og þetta er því vilji mæðra. Það eru ekki margar 

barnafegurðardrottningar sem fá fyrirsætusamning þegar þær þroskast (Nassbaum, 2012). 

Niðurstöður benda því til að þátttaka í fegurðarsamkeppnum barna sé ekki börnum fyrir 

bestu heldur áhugamál fyrir mæður. 

6.1 Lokaorð 

Það er margt sem áhugavert væri að rannsaka nánar varðandi fegurðarsamkeppni barna. Til 

dæmis að spyrja börnin sjálf af hverju þau séu að taka þátt, hvort það sé á þeirra eigin 

forsendum eða til þess að þóknast foreldrum sínum. Skoða þyrfti betur sjálfsálit þeirra barna 

sem taka þátt því það er það helsta sem mæður segja dætur sína græða við þátttöku.  

 Fegurðarsamkeppnir barna hafa verið að dreifa sér um heiminn og eru ekki lengur 

aðeins bandarískt fyrirbæri. Yfirvöld í Tælandi ákváðu að banna þann hluta slíkra keppna þar 

sem börn eru sýnd á baðfötum (Tamer, 2011). Yfirvöld Frakklands ákváðu nýlega að setja 

lögbann við fegurðarsamkeppnum fyrir einstaklinga undir sextán ára aldri og einnig að banna 

börnum undir sextán ára að auglýsa vörur sem ætlaðar eru fullorðnum (Fox News, 2013). 

Ástralía hefur einnig sóst eftir banni á fegurðarsamkeppnum barna og áhugavert að sjá hvað 

kemur út úr því (Tamer, 2011). 

 Í íslenskum barnaverndarlögum kemur fram að ef barnaverndarnefnd telji skemmtun 

skaðlega börnum með einhverjum hætti getur hún bannað að börn innan ákveðins aldurs fái 
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aðgang (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Það er spurning hvort þessi löggjöf teljist næg ef til 

þess kæmi að fegurðarsamkeppnir barna hæfust hér á landi eða raunveruleikaþættir því 

tengdu. Margir íslenskir raunveruleikaþættir eiga rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna og 

hafa verið teknir upp hér á landi eftir að hafa notið mikilla vinsælda þar.  

 Einnig er rík hefð fyrir að íslensk börn byrji að vinna snemma, þá geta þau keypt sér 

hluti sem foreldrar vilja ekki gefa þeim (Cynthia Lisa Jeans og Guðný Björk Eydal, 2005; 

Guðný Björk Eydal, Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Margrét Einarsdóttir, 2009). Börn gætu 

séð fegurðarsamkeppnir barna sem leið til þess að fá peninga og notað slíkar keppnir sem 

vinnu. Svipað dæmi er nú þegar  hér á landi, það eru fyrirsætukeppnir eins og Elite.  

 Félagsráðgjöf hefur lengi verið barnamiðuð, með áherslu á velferð barna og unglinga. 

Þroski barna tengist félagslegu umhverfi. Þættir eins og samskipti, félagslegt umhverfi og 

menning hefðu áhrif á uppeldi og þroska. Félagsráðgjöf byggir á þeim hugmyndum að 

mikilvægt sé að greina persónuleika einstaklings, tengsl einstaklings og félagslegt umhverfi. 

Umhverfi barna sem taka þátt í fegurðarsamkeppnum er töluvert frábrugðið eðlilegri 

bernsku og tengsl við foreldra öðruvísi en eðlilegt þykir. Fegurðarsamkeppnir barna er 

fyrirbæri sem þarf að skoða út frá heildarsýn, bæði á einstakling sem tekur þátt og fjölskyldu 

hans. Það er spurning hvaða afstöðu íslenskir félagsráðgjafar munu taka til málsins ef 

fegurðarsamkeppnir barna munu hefjast hér á landi. 

 Ætti að fara sömu leið og Frakkar fóru og banna þær alveg eða setja einhverjar 

takmarkanir eins og gert var í Tælandi? Af þeim upplýsingum sem hafa komið hér fram 

virðist vera um fleiri neikvæðar afleiðingar að ræða heldur en jákvæðar og virðist sem þetta 

sé frekar áhugamál mæðra en að þetta sé gert fyrir börnin, með velferð þeirra í huga. Besta 

lausnin væri annað hvort að banna keppnir alfarið eins og Frakkar og mögulega Ástralir gera 

eða setja strangari takmarkanir svipað og gert var í Tælandi nema með töluverðum 

viðbótum. 
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