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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna þekkingu leikskólakennara í 

leikskólum Akureyrarbæjar á einkennum og afleiðingum kynferðislegs 

ofbeldis gegn börnum, ásamt þekkingu þeirra á forvörnum og vinnubrögðum 

með forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi. Þátttakendur voru fimm 

leikskólakennarar sem buðu sig fram og voru valdir með það í huga að 

enginn þeirra starfaði á sama leikskóla. Þannig var vonast eftir aukinni breidd 

í reynsluheimi þeirra og komið í veg fyrir að oft væri vísað í reynslu af sömu 

málum. Um er að ræða eigindlega rannsóknaraðferð en viðtöl voru tekin til 

að kanna þekkingu og reynslu viðmælenda af rannsóknarefninu. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að miklu leyti í samræmi við 

niðurstöður erlendra rannsókna. Þær sýndu að þeir leikskólakennarar sem 

rætt var við voru vel að sér þegar kom að afleiðingum kynferðislegs ofbeldis 

gegn börnum. Þekking þeirra var hinsvegar ekki góð þegar kom að 

einkennum þess og hvernig best sé að bregðast við þegar upp koma mál þess 

eðlis. Algengt er að kennararnir finni til öryggisleysis og hræðslu og rekja 

þeir það í flestum tilfellum til lítillar fræðslu um viðfangsefnið. Þá kom fram 

að leikskólakennarar eru meðvitaðir um mikilvægi forvarna gegn 

kynferðislegu ofbeldi í leikskólastarfi en að þekking þeirra á forvörnum og 

því efni sem ætlað er til forvarnavinnu með börnum ser af skornum skammti. 

Það hefur þau áhrif að leikskólakennarar vinna sjaldan markvisst með 

forvarnir í starfi sínu. Þá telja leikskólakennarar auk þess að skortur sé á 

fræðsluefni til kennara og að fjalla þurfi ítarlegar um viðfangsefnið í 

grunnnámi kennara. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að í grunnnámi 

leikskólakennara sé ekki lögð nægileg áhersla á fræðslu um kynferðislegt 

ofbeldi gegn börnum. Líklegt er að markviss fræðsla til leikskólakennara skili 

sér í auknu öryggi þeirra og aukinni getu til að bregðast við ef upp koma mál 

þess eðlis. 





 

Abstract 

The purpose of this study is to investigate the knowledge pre-school teachers 

in Akureyri have of the symptoms and consequences of sexual violence 

against children, along with their knowledge of prevention methods and 

procedures of prevention of sexual violence. The participants were five pre-

school teachers who volunteered and were chosen on the basis that none of 

them worked in the same pre-school. This was done to increase their range of 

experience and to prevent that the same experiences of the issue would be 

referred to frequently. In this study qualitative research interviews were 

conducted to explore the knowledge and experience of the interviewees.  

The main findings of the study were largely consistent with the findings of 

international research. They showed that the pre-school teachers who were 

interviewed were knowledgeable when it came to the consequences of sexual 

violence against children. However, their knowledge was not good when it 

came to symptoms and how to react when problems of that nature arise. 

Commonly, they feel insecure and frightended and in most cases they 

attribute it to the lack of education on the subject. Furthermore, the pre-

school teachers are aware of the importance of preventive measures against 

sexual violence in pre-schools but their knowledge of prevention methods 

and materials designed for prevention work with children is scarce. It has the 

effect that pre-school teachers rarely work effectively with prevention in their 

work. Furthermore, pre-school teachers think there is a shortage of 

educational materials for teachers and that there needs to be detailed 

delibiration on the subject in the undergraduate classroom. 

Results of the study suggest that there is not enough emphasis on 

education about sexual violence against children in the undergraduate 

classroom. It is likely that systematic training for preschool teachers will 

offer greater them security and an increased capacity to deal with cases of 

that nature. 
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1. Inngangur  

Líkt og annars staðar í heiminum er kynferðislegt ofbeldi gegn börnum 

alvarlegt samfélagsmein á Íslandi. Umræðan um málefnið hefur aukist 

síðustu ár en sem dæmi um aukna almenna umræðu um þennan vanda má 

nefna útgáfu bóka á borð við Myndin af pabba, saga Thelmu (Gerður Kristný 

og Thelma Ásdísardóttir, 2005). Þar segir frá barnæsku Thelmu Ásdísardóttur 

og hvernig faðir hennar beitti hana kynferðislegu ofbeldi og seldi öðrum 

karlmönnum. Í kjölfar útgáfu bókarinnar jókst umræða í fjölmiðlum landsins 

um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Óhætt er að telja að hún hafi aukið 

vitund og þekkingu almennings á alvarleika kynferðislegs ofbeldis gegn 

börnum sem og vilja hans til að taka markvisst á vandanum. Það er þó 

erfiðleikum háð þar sem kynferðisbrot gegn börnum eru í flestum tilfellum 

framin í algerri leynd sem gerir sönnunarbyrðina í slíkum málum erfiða og 

flókna. 

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er meðal alvarlegustu brota sem hægt 

er að fremja en eins og greint verður frá í þessu verki hefur það víðtæk áhrif á 

andlega og líkamlega heilsu barna. Rannsóknir hafa aukið þekkingu okkar á 

tíðni og afleiðingum brotanna en lengi lágu þessi mál í þykkum þagnarhjúp. Í 

kjölfar þess hafa hlutfallslega fleiri mál komið árlega upp á yfirborðið en 

áður og má telja að aukin vitund um afleiðingar þeirra fyrir þolendur eigi 

stóran þátt í þeirri þróun (Mathews, 2011, bls. 13; Ragnheiður Bragadóttir, 

2011, bls. 174; Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 2011, bls. 59–60).  

Í 1. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 kemur fram að börn eigi rétt á 

verndun og umönnun og að þau skuli njóta réttinda í samræmi við aldur og 

þroska. Þar segir að allir sem komi að uppeldi og umönnun barna eigi að 

koma fram við þau af virðingu og sýna þeim umhyggju og að ofbeldi og 

önnur vanvirðandi háttsemi sé með öllu óheimil. Þá segir í 17. grein að 

hverjum þeim sem hefur afskipti af börnum, til dæmis í starfi, beri skylda til 

að tilkynna til barnaverndarnefndar ef upp kemur grunur um að barn búi við 

óviðeigandi uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni eða ofbeldi af einhverju tagi 

eða stofni heilsu sinni eða þroska í hættu á einhvern hátt. Þar er sérstaklega 

talað um þá sem vinna með börnum; að þeir tilkynni ef grunur vaknar um 
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bágar aðstæður barns. Þá er tekið fram að tilkynningarskyldan vegi þyngra en  

ákvæði laga eða siðareglur um þagnarskyldu viðkomandi starfsstétta. Út frá 

þessu má draga þá ályktun að samfélagið í heild, og þá sérstaklega kennarar, 

beri mikla ábyrgð þegar kemur að uppeldi barna og að til að hægt sé að 

sporna við ofbeldinu verði virk málefnaleg umræða og fræðsla til þeirra að 

vera til staðar.  

Leikskólinn á að vera griðastaður fyrir börn þar sem þau fá tækifæri til að 

vaxa og þroskast í umhverfi sem hæfir þeim. Starfsfólk leikskóla sinnir 

veigamiklum þætti í uppeldi barna og því er mikilvægt að það sé nægilega 

vel í stakk búið til að takast á við ef börn segja frá hlutum á borð við 

kynferðislegu ofbeldi. Kveikjan að þessu verkefni var áhugi höfundar á 

málefnum barna og þá sérstaklega barnavernd en það er skoðun höfundar að 

vinna megi betur með forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi í íslenskum 

leikskólum. Flest börn eyða miklum tíma í skóla frá unga aldri og hafa 

kennarar því einstöku hlutverki að gegna þegar kemur að vernd og umönnun 

þeirra. Kennararnir eru oft þeir sem þekkja börnin best, á eftir foreldrum 

þeirra, og samkvæmt Gilbert o.fl. (2009, bls. 176) gegnir fagfólk á borð við 

kennara lykilhlutverki þegar kemur að því að koma auga á og bregðast við 

þegar upp koma mál þar sem grunur leikur á að barn hafi verið beitt 

kynferðislegu ofbeldi.   
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2. Réttindi barna 

Á vegum Sameinuðu þjóðanna (SÞ) var árið 1979 gert að ári barnsins. Það ár 

samþykktu SÞ að hefja undirbúning að sérstökum samningi sem sneri að 

réttindum barna, barnasáttmála SÞ (Umboðsmaður barna, e.d.a). 20. 

nóvember árið 1989 var sáttmálinn samþykktur á allsherjarþingi SÞ, 26. 

janúar árið 1990 var hann undirritaður fyrir Íslands hönd og 27. nóvember 

árið 1992 var hann fullgiltur. Þann 20. febrúar árið 2013 var samningurinn 

síðan lögfestur á Alþingi (Umboðsmaður barna, e.d.c).  

Barnasáttmálinn, sem hefur verið staðfestur af 192 aðildarríkjum SÞ, felur 

í sér alþjóðlega staðfestingu á því að börn séu hópur sem þurfi á sérstakri 

vernd að halda. Hann setur réttindi barna í víðtækt samhengi og er sá 

mannréttindasamningur sem hefur verið staðfestur af flestum þjóðum. Hann 

felur í sér þrjú atriði. Hið fyrsta er viðurkenning á því að börn hafi sín eigin 

réttindi, óháð skoðunum eða vilja foreldra þeirra eða annarra forráðamanna. Í 

öðru lagi felst mikilvægi hans í því að í honum er leitast við að skilgreina og 

tryggja borgaraleg réttindi barna og skyldur ríkja til að vernda þau. Í þriðja 

lagi tekur hann fram að börn hafi ekki þroska til að setja sér markmið sem 

þjóni hagsmunum þeirra og því þurfi að leggja sérstaka áherslu á réttindi 

þeirra og setja það í hendur annarra að skilgreina þau og sjá til þess að þeim 

sé  fylgt eftir. Samkvæmt 1. grein samningsins nær hugtakið barn yfir hvern 

þann einstakling sem ekki hefur náð 18 ára aldri nema lögræðisaldur sé annar 

þar sem hann býr. 19. grein fjallar um skyldur aðildarríkja til að gera 

viðeigandi ráðstafanir til að vernda barn gegn hverskyns líkamlegu og 

andlegu ofbeldi, þar með talið kynferðislegu ofbeldi. Þá er komið inn á þær 

verndarráðstafanir sem eiga að vera til staðar og eru forvarnir þar á meðal. 

(Umboðsmaður barna, e.d.b; Umboðsmaður barna, e.d.c).   
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3. Hvað er kynferðislegt ofbeldi gegn 

börnum?  

Kynferðislegt ofbeldi er ekki sjúkdómur eða greining heldur flókin og erfið 

lífsreynsla sem einstaklingur gengur í gegnum (Putnam, 2003, bls. 269). Þrátt 

fyrir miklar rannsóknir hefur enn ekki náðst almenn sátt um hvernig best er 

að skilgreina kynferðislegt ofbeldi gegn börnum því ekki einasta nota 

fagmenn ekki sömu skilgreiningar við rannsóknir heldur eru lagalegar 

skilgreiningar auk þess ekki þær sömu milli landa (Hulme, 2004, bls. 212–

213; Munro, 2008, bls. 49 og 54). Algengt er að kynferðislegt ofbeldi gegn 

börnum sé skilgreint sem hugtak sem notað er um hverskonar kynferðislega 

áreitni, ofbeldi og sifjaspell. Í því felst að gerandi fullnægir eigin þörfum með 

því að þröngva kynferðislegum orðum, athöfnum eða myndum upp á barn 

(Barker og Hodes, 2007, bls. 35; Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2005, bls. 15; 

Munro, 2008, bls. 49).  

Samkvæmt skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðisstofnunar Sameinuðu 

þjóðanna (WHO, 2006, bls. 10) felur kynferðislegt ofbeldi á börnum í sér alla 

þátttöku barns í hverskonar kynferðislegum athöfnum sem það hefur ekki náð 

nægilegum líkamlegum eða andlegum þroska fyrir og skilur ekki til fulls, og 

er því ekki fært um að gefa upplýst samþykki fyrir þeim. Auk þess segir að 

gerendur geti verið jafnt fullorðnir sem önnur börn svo lengi sem gerandinn 

er í aðstöðu til að misnota ábyrgð, traust eða vald sem hann hefur yfir 

barninu. Munro (2008, bls. 49) og Johnson (2005, bls. 462) hafa einnig 

rannsakað og sett fram  skilgreiningu á hugtakinu en samkvæmt þeim felur 

kynferðislegt ofbeldi gagnvart barni í sér að barn undir lögaldri er þvingað 

eða hvatt til að taka þátt í hverskonar kynferðislegri athöfn eins og 

ósæmilegri snertingu, sýningu á kynfærum, kynmökum, munnmökum eða 

samskiptum á kynferðislegum nótum. Þá fellur klám í öllum sínum 

birtingarmyndum einnig undir skilgreiningu þeirra. 

Íslensk barnaverndaryfirvöld styðjast við skilgreiningar- og flokkunarkerfi 

sem unnið var af Freydísi Jónu Freysteinsdóttur (MSW, PHD) og tekið upp 

árið 2005. Vinna við það hófst sem tilraunaverkefni árið 2004 og byggir 
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meðal annars á bandarískum og sænskum fyrirmyndum og verkum tveggja 

fræðikvenna, þeim Coohey (2003) og Glaser (2002). Þar segir að 

kynferðislegt ofbeldi feli í sér hverskonar kynferðislega athöfn gagnvart barni 

undir lögaldri með eða án vilja þess (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012, bls. 

14).  Í opinberum gögnum og rannsóknum er algengt að kynferðislegt ofbeldi 

gegn börnum sé flokkað eftir alvarleikastigi (Lovísa Arnardóttir, 2013, bls. 

44). Þá er gerður greinarmunur á brotum sem annarsvegar fela í sér beina 

snertingu og hinsvegar þeim sem fela í sér annarskonar kynferðislega áreitni 

(Almenn hegningarlög, nr. 19/1940). Í rannsókn sem gerð var á vegum 

Barnahúss og Barnaverndarstofu (Lovísa Arnardóttir, 2013, bls. 44) voru 

kynferðisbrot gegn börnum flokkuð í fimm stig eftir alvarleika brotanna. Þau 

eru: 

 

Stig 1: kynferðislegur talsmáti, þukl utan klæða og tilraunir til kossa.  

 

Stig 2: sýningar á kynfærum, gerandi horfir á klæðalaust barn, kynfæri  

barns snert utan klæða og sjálfsfróun fyrir framan barn. 

 

Stig 3: snerting á brjóstum eða kynfærum barns innan klæða, gerandi fróar 

barni eða lætur það fróa sér. 

 

Stig 4: tilraun til innþrengingar í leggöng eða endaþarm barns hvort sem 

það er gert með fingri, getnaðarlim eða hlutum, tilraun til munnmaka við 

barn þar sem innþrenging með getnaðarlim er reynd, munnmök þar sem 

getnaðarlimur er látinn í munn barns eða það látið sleikja kynfæri kvenna. 

 

Stig 5: Fullt samræði við barn í endaþarm eða leggöng. 

 

Brot á fyrsta og öðru stigi eru flokkuð sem væg brot, brot á þriðja stigi  

flokkast sem gróf brot og brot á fjórða og fimmta stigi teljast mjög gróf.  

Samkvæmt rannsókn á gögnum frá Barnahúsi, sem unnin var fyrir UNICEF á 

Íslandi, eru flest brot á börnum sem koma í rannsóknarviðtal í Barnahúsi á 

alvarleikastigi fjögur og fimm og eftir því sem barnið er eldra aukast líkurnar 

á því að brotin séu alvarleg (Lovísa Arnardóttir, 2013, bls. 44).  

 Í þessu verkefni verður stuðst við skilgreiningar íslenskra 

barnaverndaryfirvalda.  
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4. Tíðni kynferðislegs ofbeldis gegn börnum 

Algengt er að börn segi ekki frá ef þau verða fyrir kynferðislegu ofbeldi. Það 

er því afar dulið og erfitt er að segja til um hver raunveruleg tíðni þess er 

(Lalor og McElvaney, 2010, bls. 35; Svöla Ísfeld Ólafsdóttir, 2011, bls. 60).   

Niðurstöður kínverskrar rannsóknar, sem náði yfir úrtak sem samanstóð af 

683 börnum á aldrinum 8-18 ára, benda til þess að um 18% barna verði fyrir 

kynferðislegu ofbeldi af einhverju tagi fyrir 16 ára aldur (Lin, Li, Fan og 

Fang, 2011, bls. 680). Niðurstöður kanadískrar rannsóknar segja svipaða 

sögu en svör 804 fullorðinna einstaklinga gáfu til kynna að 22.1% kvenna og 

9.7% karla hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku (Hébert, Tourigny, 

Cyr, McDuff og Joly, 2009, bls. 631). Árið 2003 sýndi bandarísk rannsókn 

sem náði til 17,337 fullorðinna einstaklinga að 25% kvenna og 16% karla 

hefðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku (Dong, Anda, Dube, Giles og 

Felitti, 2003, bls. 625 og 631). 

Niðurstöður íslenskra rannsókna eru í nokkru samræmi við erlendar 

rannsóknir. Á árunum 2000–2001 rannsakaði Hrefna Ólafsdóttir 

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum á Íslandi. Rannsóknin náði yfir 1500 

manna slembiúrtak fólks á aldrinum 18–60 ára. Rannsóknin leiddi í ljós að 

17% fólksins hafði orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í einhverri mynd fyrir 18 

ára aldur og voru stúlkur undir þrettán ára aldri þar í meirihluta eða 23%. Þá 

kom fram að mest hætta væri á að börn yrðu fyrir kynferðislegu ofbeldi á 

aldrinum 7–10 ára, eða í 34% tilvika, og að í 24% tilvika væru börn yngri en 

sex ára við fyrstu misnotkun. Þá kom í ljós að í 28% tilfella voru stúlkur 

misnotaðar áður en þær urðu sex ára og hjá drengjum var það í 8% tilvika. 

Þessar niðurstöður benda til þess að stúlkur séu að meðaltali yngri þegar 

ofbeldið hefst en drengir (Hrefna Ólafsdóttir, 2011, bls. 235 og 245–248).  

Haustið 2004 var önnur yfirgripsmikil íslensk rannsókn gerð en þá 

skoðaði barnaverndarstofa tíðni kynferðislegs ofbeldis gegn börnum meðal 

íslenskra framhaldsskólanema. Sú rannsókn náði til 10.472 nemenda, eða 

80% virkra dagskólanemenda á þeim tíma, og benda niðurstöður hennar til að 

um það bil fjórðungur íslenskra barna verður fyrir kynferðislegu ofbeldi af 
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einhverju tagi fyrir 18 ára aldur eða 13,6% stúlkna og 2,8% drengja 

(Barnaverndarstofa, 2006a, án síðutals).  

Algengast er að brotið sé á börnum á heimilum þeirra eða öðru nákomnu 

heimili. Í flestum tilfellum var gerandinn karlkyns en rannsóknir hafa þó sýnt 

að hlutur ungra kvenkyns gerenda hefur aukist síðustu ár (Barker og Hodes, 

2007, bls. 37; Hrefna Ólafsdóttir, 2011, bls. 242; Renner, Coohey, Ruch og 

O‘Leary, 2013, bls. 308 og 313). Vorið 2012 hóf Unicef á Íslandi samvinnu 

við Barnaverndarstofu, Barnahús og barnaverndarnefnd Reykjavíkur um 

vinnu við sérstaka skýrslu þar sem áhersla var lögð á að skoða hvernig hægt 

væri að auka forvarnir gegn ofbeldi á börnum á Íslandi. Vinna skýrslunnar 

fólst meðal annars í greiningu tölulegra gagna sem aflað var í Barnahúsi. 

Samkvæmt þeirri vinnu er líklegast að ung börn verði fyrir ofbeldi af hálfu 

aðila innan fjölskyldu þeirra og í flestum tilfellum eiga brotin sér stað inni á 

heimili barnsins, ofbeldismannsins eða á sameiginlegu heimili þeirra (Lovísa 

Arnardóttir, 2013, bls. 5 og 40–41 og 65). Á fyrstu níu mánuðum ársins 2013 

voru tilkyninningar til barnaverndarstofu vegna gruns um að kynferðislegt 

ofbeldi gagnvart barni hafi átt sér stað 456 talsins. Í 147 þessara tilvika var 

um að ræða mál drengja og í 309 þeirra mál stúlkna. Á sama tímabili komu 

198 börn í viðtal eða skýrslutöku í Barnahús, þar af voru 54 drengir og 144 

stúlkur (barnaverndarstofa, 2013, bls. 8 og 14). 
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5. Einkenni kynferðislegs ofbeldis hjá 

börnum 

Að koma auga á einkenni kynferðislegs ofbeldis hjá börnum er mikilvægt en 

getur í mörgum tilfellum verið erfitt. Börn sýna mörg og flókin einkenni sem 

oft eru þau sömu og börn sýna sem eiga við hegðunarerfiðleika af öðrum 

ástæðum að stríða eða hafa orðið fyrir annarskonar áföllum eða ofbeldi. 

Algengt er að einkennin komi fram í andlegri vanlíðan, gegnum líkamlegar 

umkvartanir og skyndilegar breytingar á hegðun (Goicoechea, 2010, bls. 143; 

Johnson, 2005, bls. 112; Modelli, Galvao og Pratesi, 2012, bls. 2).  

Börn byrja að læra um kyn og kynferði strax við fæðingu enda er það 

eðlilegur hluti af lífinu. Í leikskóla byrja þau að uppgötva að kynin eru ekki 

eins og þar sem börn eru í eðli sínu forvitin skoða þau líkama sína og annarra 

barna til að afla sér upplýsinga og velta fyrir sér muninum á þeim. Þá er auk 

þess algengt að þau snerti og skoði eigin kynfæri og sýni kynfærum annarra 

barna áhuga í gegnum leik en það er í flestum tilfellum eðlileg hegðun og 

byggð á forvitni þeirra um eigin líkama og annarra (Chrisman og 

Couchenour, 2002, bls. 2–3 og 45; Lýðheilsustöð, 2009, bls. 1–2; Park og 

Breland, 2007, bls. 148).   

Algengt er að börn vinni úr þeirri þekkingu sem þau hafa á kynlífi í 

gegnum leik eða teikningar og getur leikur barna sem orðið hafa fyrir 

kynferðislegu ofbeldi verið ákveðin vísbending um hvað þau hafa þurft að 

þola (Frost, Wortham og Reifel, 2005, bls. 261). Ef börnin búa yfir meiri 

upplýsingum um efnið en eðlilegt getur talist miðað við aldur þeirra og 

þroska er mikilvægt að fylgst sé vel með og tilraun gerð til að kanna hvaðan 

þekkingin kemur. Það er ekki víst að barnið hafi orðið fyrir kynferðislegu 

ofbeldi heldur getur verið að það hafi komist yfir þessar upplýsingar fyrir 

slysni, til dæmis í gegnum dagblöð, internet eða kvikmyndir en börn í dag 

hafa mun greiðari aðgang að þessum miðlum en tíðkaðist á árum áður. Auk 

þess getur slík hegðun hjá börnum verið vísbending um að þau stríði við 

einhverja aðra hegðunarerfiðleika, til dæmis ofvirkni eða athyglisbrest, en 

kynferðisleg hegðun getur orðið að þráhyggju hjá þeim börnum. Þegar upp 
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kemur grunur um að barn hafi verið beitt kynferðislegu ofbeldi er mikilvægt 

að þau einkenni sem barnið sýnir séu skoðuð í heild þar sem að baki 

hegðuninni geta legið aðrar ástæður (Chrisman og Couchenour, 2002, bls. 6 

og 18; Johnsson, 2005, bls. 113; Kay, 1999, bls. 61).  

Í flestum tilfellum er kynferðisleg hegðun barna eðlilegur hluti af þroska 

þeirra en hún getur einnig verið vísbending um að barnið hafi orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi. Erfitt getur verið að meta hvort kynferðisleg hegðun 

barns sé eðlileg en hún getur komið fram bæði í líkamlegri og munnlegri 

tjáningu (Hornor, 2010, bls. 359; Sciaraffa og Randolph, 2011, bls. 36 ).  

Óeðlileg kynferðisleg hegðun barna er sú hegðun sem helst hefur verið 

tengd við kynferðislegt ofbeldi en hún getur falið í sér sér marga ólíka hluti 

(Putnam, 2003, bls. 272). Samkvæmt Kay (1999, bls. 63) og Sciaraffa og 

Randolph (2011, bls. 36) ættu ákveðin atriði einna helst að hringja 

viðvörunarbjöllum hjá umönnunaraðilum. Þau eru til dæmis: 

 

- Óeðlilega mikill áhugi barns á eigin kynfærum og annarra og þá 

sérstaklega ef barnið fiktar í eigin kynfærum fyrir framan aðra 

-     Ef barnið hermir eftir kynferðislegri hegðun fullorðinna 

- Mikið og gróft kynferðislegt tal 

- Kynferðislegar teikningar eða skrif 

- Þátttaka í eða frumkvæði að grófum kynferðislegum leikjum með 

öðrum börnum 

-    Ef barnið reynir að þvinga önnur börn til kynferðislegra leikja 

 

Oft getur verið erfitt að meta hvort kynferðislegir leikir barna séu innan 

eðlilegra marka en ef leikirnir eru grófir þykir full ástæða til að hafa varann á.   

Auk þess að sýna aukna kynferðislega hegðun geta börn sem orðið hafa 

fyrir kynferðislegu ofbeldi tekið upp á ýmiskonar sjálfsskaðandi hegðun. Slík 

hegðun birtist á ólíkan hátt milli kynja og kemur oftar fram hjá eldri börnum 

heldur en yngri. Stúlkur eru líklegri til að beina hegðuninni inn á við og 

skaða sjálfar sig, til dæmis með því að rispa sig, skera eða brenna. Þannig 

nota þær líkamlegan sársauka til að dreifa athyglinni frá þeim andlega. 

Drengir eru aftur á móti líklegri til að sýna aukna reiði og ofbeldisfulla 

hegðun gagnvart öðrum (Hornor, 2010, bls. 359; Putnam, 2003, bls. 271).   

Algengara er að börn sýni andleg einkenni heldur en líkamleg en 

niðurstöður nýlegrar rannsóknar, sem skoðaði 1762 börn sem höfðu orðið 
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fyrir kynferðislegu ofbeldi fyrir 12 ára aldur, sýndu að einungis 4.5% 

barnanna sýndu líkamleg einkenni (Modelli, Galvao og Pratesi, 2012, bls. 2). 

Því er mikilvægt að hafa í huga að áður en börn ná þroska til að tjá sig eru 

líkamlegu einkennin oft þau einu sem fram koma. Þau líkamlegu einkenni 

sem gott er að horfa eftir eru:  

 

- Særindi, mar eða hverskonar eymsli við kynfæri og rass 

- Óþægindi við gang eða setu 

- Útferð eða blæðing úr kynfærum 

- Sársauki við þvaglát 

- Svefntruflanir 

- Líkamlegur sársauki eða kvillar sem erfitt er að útskýra 

- Kynsjúkdómar  

 

Þó er, eins og áður hefur komið fram, mikilvægt að einkennin séu skoðuð 

í heild sinni þar sem aðrar ástæður en kynferðislegt ofbeldi geta legið að baki 

flestra þessara einkenna (Barker og Hodes, 2005, bls. 37; Johnson, 2004, bls. 

464; Kay, 1999, bls. 63). 
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6. Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis hjá 

börnum 

Kynferðislegt ofbeldi er streituvaldandi atburður í lífi barns en rannsóknir 

benda til að sálræn áföll af þeim toga valdi í flestum tilfellum víðtækum og 

alvarlegum afleiðingum þegar kemur að heilsufari og andlegri líðan barna 

(Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011, bls. 288; Johnson, 2004, bls. 462; Sigrún 

Sigurðardóttir, Sigríður Halldórsdóttir og Sóley S. Bender, 2012, bls. 696). 

Þrátt fyrir það komst Tyler (2002, bls. 579) að þeirri niðurstöðu í yfirlitsgrein 

sinni að ekki hefur verið lögð nægileg áhersla á að rannsaka afleiðingar 

kynferðislegs ofbeldis hjá ungum börnum.  

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir (2011, bls. 271) komst að því í rannsókn sinni 

að þegar kynferðislegt ofbeldi gegn barni er skoðað er mikilvægt að aldur 

barnsins og alvarleiki brotsins sé hafður í huga. Þó brotið feli alltaf í sér 

athöfn þar sem barnið er þvingað til kynferðislegra athafna geta þær verið 

misgrófar og þar af leiðandi haft mismikil áhrif á barnið. Algengt er að 

grófleiki brota sé flokkaður eftir aldri barns, hvert samband þess við geranda 

er, hversu lengi ofbeldið stóð yfir, hversu oft það átti sér stað og hvort 

ofbeldið fól í sér snertingu, hvort þolandinn var þvingaður til að taka virkan 

þátt í kynlífsathöfnunum eða hvort um var að ræða kynmök af einhverjum 

toga (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2003, bls. 188).  

Börn sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi eru líklegri til að þjást af 

ýmiskonar hegðunar- og tilfinningalegum vandamálum en önnur börn (Dube, 

ofl., 2005, bls. 434; Fergusson, Boden og Horwood, 2008, bls. 617; Lin, Li, 

Fan og Fang, 2011, bls. 686), upplifa mikinn kvíða og kvíðaköst (Goodwin, 

Fergusson  og Horwood, 2005, bls. 888) eða þróa með sér önnur geðræn 

vandamál (Sheffield, Williams, Blackford og Heckers, 2013, bls. 5). Í nýlegri 

íslenskri rannsókn, þar sem rætt var við sjö karlmenn sem höfðu orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi í æsku, bentu niðurstöður til þess að ofbeldið hefði 

miklar og langvarandi afleiðingar á líf mannanna. Allir fundu þeir til djúprar 

þjáningar og áttu við ýmiskonar heilsubresti og andlega erfiðleika að stríða 
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allt fram á fullorðinsár (Sigrún Sigurðardóttir, Sigríður Halldórsdóttir og 

Sóley S. Bender, 2012, bls. 691–696). 

Langvinnt álagsástand hjá barni getur þróast út í áfallastreituröskun eða 

leitt af sér önnur geðræn og líkamleg einkenni en algengt er að barn sem 

þjáist af áfallastreituröskun finni til ótta, kvíða og bjargarleysis (Fagan og 

Freme, 2004, bls. 51–52; Hetzel og McCanne, 2005, bls. 926). Samkvæmt 

niðurstöðum íslenskrar rannsóknar eru börn sem verða fyrir kynferðislegu 

ofbeldi líklegri en önnur til að glíma við vandamál á borð við þunglyndi, 

kvíða, reiði og sjálfsskaðandi hegðun (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011, bls. 

281, 284 og 288). Þá eru þau auk þess líklegri til að bera með sér 

sjálfsvígshugsanir og gera tilraunir til sjálfsvígs þegar þau eldast og til að 

leiðast út í ýmiskonar afbrot á borð við fíkniefnaneyslu, vændi og ofbeldi 

(Baron, 2004, bls. 471-473; Lin, Lin, Li, Fan og Fang, 2011, bls. 686; Lopes-

Castroman, o.fl, 2013, bls. 152).   

 Niðurstöður þessara rannsókna eru í nokkru samræmi við niðurstöður 

Maniglio (2009, bls. 654). Hann skoðaði fjórtán yfirlitsgreinar sem sögðu frá 

587 rannsóknum sem náðu til rúmlega 270.000 einstaklinga sem höfðu orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku. Hann komst að því að kvíði, þunglyndi, 

átraskanir, sjálfsvígshugsanir, áfallastreituröskun, áráttuhegðun, lélegt 

sjálfsmat, eiturlyfjaneysla, reiði og námsörðugleikar væru meðal þeirra 

afleiðinga sem líklegt væri að þolendur kynferðislegs ofbeldis þyrftu að 

takast á við. Þá komust Easton, Cohey, O‘leary, Zhang og Hua (2011, bls. 

45–47) að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni, sem náði yfir 165 einstaklinga 

sem urðu fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku, að hræðsla eða sektarkennd við 

kynlíf, hræðsla við snertingu og kynferðislega örvun og erfiðleikar við að 

finna til kynferðislegrar ánægju væru hluti af líklegum langtíma afleiðingum.  

Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis gegn börnum eru ekki einungis 

andlegar en í yfirlitsgrein sinni, þar sem þeir skoðuðu niðurstöður 31 

rannsóknar sem fjölluðu um líkamlegar afleiðingar kynferðislegs ofbeldis 

gegn börnum, komust Irish, Kobayashi og Delanthy (2009, bls. 457) að því 

að börn sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi eru líklegri til að finna fyrir 

ýmiskonar líkamlegum kvillum á borð við offitu, einkenni hjarta- og 

meltingarfærasjúkdóma, verki sem erfitt er að útskýra og vandamál tengd 

kynfærum kvenna þegar þau fullorðnast. 

Það er margt sem hefur áhrif á alvarleika afleiðinga kynferðislegs ofbeldis 

gegn börnum en hann stjórnast meðal annars af félags- og 



15 

fjölskylduaðstæðum og aldri barnanna og þroska. Afleiðingar hjá ungum 

börnum eru oft vægari en þær stjórnast af takmörkuðum skilningi þeirra á 

eigin kynfærum og kynferðislegri snertingu auk viðbragða foreldra og 

annarra umönnunaraðila. Hjá eldri börnum hefur þroski þeirra, skynjun og 

skilningur á ofbeldinu auk þess mikið að segja (Cohen og Mannarino, 2000, 

bls. 992; Easton, Cohey, O‘leary, Zhang og Hua, 2011, bls. 47).  
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7. Þegar börnin segja frá  

Eins og áður hefur komið fram er algengt að börn sem verða fyrir 

kynferðislegu ofbeldi segi ekki frá því. Að baki því liggja margar ástæður en 

samkvæmt rannsókn Alaggia (2004, bls. 1217–1218 og 1222), sem skoðaði 

24 fullorðna einstaklinga sem höfðu orðið fyrir og sagt frá kynferðislegu 

ofbeldi, sögðu einungis 42% þeirra frá ofbeldinu á barnsaldri. Hin 58% sögðu 

frá eftir að þau náðu fullorðinsaldri. Það eru því alltaf einhver börn sem segja 

frá en oft ekki fyrr en ofbeldið hefur viðgengist í langan tíma. Það hefur í för 

með sér að gerandinn kemst upp með ofbeldið í lengri tíma, önnur börn eru 

mögulega í hættu á meðan og barnið fær enga meðferð á meðan eða vörn 

gegn meira ofbeldi (Goodman-Brown, Edesltein, Goodman, Jones og 

Gordon, 2003, bls. 526, 533 og 536–537). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á 

að samband barns við geranda hefur mikið að segja þegar kemur að þeirri 

ákvörðun barnsins að segja frá en börn eru líklegri til að segja frá ofbeldi ef 

gerandinn er ekki hluti af fjölskyldu þeirra (Hébert, o.fl., 2009, bls. 634–635; 

Jonzon og Lindblad, 2004, bls. 196–197).  

7.1 Af hverju segja börnin ekki frá? 

Börn sem eru í þeirri stöðu að velta fyrir sér hvort þau eigi að segja frá 

kynferðislegu ofbeldi eru í afar flóknum aðstæðum. Þau standa frammi fyrir 

mikilli ógn sem þau skilja sjaldnast til fulls og oft kemur gerandinn því 

þannig fyrir að barnið heldur að ofbeldið sé því að kenna (Goodman-Brown, 

Edesltein, Goodman, Jones og Gordon, 2003, bls. 526; Hitrec, 2010, bls. 

168). Algengt er að börnin reyni að segja frá á óbeinan hátt, til dæmis í 

gegnum hegðun eða með því að láta vísbendingar um vanlíðan sína falla. 

Breytt hegðun hjá ungum börnum getur því verið vísbending um að þau séu 

að reyna að segja frá en frekjuköst og aukin hlédrægni eru dæmi um þær 

hegðunarbreytingar sem vænta má af ungum börnum í þessari aðstöðu 

(Alaggia, 2004, bls. 1218–1219 og 1222; Kay, 1999, bls. 60). 
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Í rannsókn sem Hrefna Ólafsdóttir (2011, bls. 248 og 256–257) gerði 

meðal íslenskra framhaldsskólanema á árunum 2000–2001 kom fram að 

ástæður þess að börn segja ekki frá kynferðislegu ofbeldi eru fjölbreyttar. 

Algengt er að þau séu hrædd um að valda foreldrum sínum vonbrigðum eða 

koma fjölskyldunni í uppnám. Einnig er algengt að gerandinn hafi hótað 

barninu eða fjölskyldu þess ofbeldi, hann hafi sannfært barnið um að það beri 

sjálft ábyrgð á því hvernig fór eða hann nýti sér það að barnið sé of ungt til 

að átta sig á alvarleika aðstæðnanna. Í sömu rannsókn kom fram að í 25% 

tilfella höfðu börn ekki sagt frá vegna ótta, í 17% tilfella sögðu þau ekki frá 

út af skömm og í 16 % tilfella sögðu börn ekki frá vegna þess að þau vissu 

ekki að misnotkunin væri refsiverð. Þá sögðu 12% ekki frá vegna þess að þau 

héldu að sökin væri sín en ekki gerandans, 11% sögðu að þau hefðu ekki sagt 

frá vegna þess að þau treystu engum fyrir upplýsingunum og 10% barnanna 

vissu ekki hvert þau ættu að snúa sér.  

Álíka niðurstöður komu fram hjá Goodman og félögum (2003, bls. 532–

533) en samkvæmt rannsókn þeirra var ótti ein af ástæðum þess að börn 

sögðu ekki frá kynferðislegu ofbeldi. Þeir skoðuðu 218 börn sem höfðu orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi og af þeim 132 börnum sem svöruðu spurningunni 

af hverju þau hefðu ekki sagt frá ofbeldinu svöruðu 73 börn því að ástæðan 

fyrir því að þau höfðu ekki sagt frá hefði verið ótti við neikvæðar afleiðingar. 

14 börn svöruðu að þau hefðu óttast neikvæðar afleiðingar fyrir aðra, 49 börn 

óttuðust mest neikvæðar afleiðingar fyrir sig sjálf og 10 börn óttuðust 

neikvæðar afleiðingar fyrir gerandann. Eftir því sem börnin óttuðust 

afleiðingar sannleikans meira tók það þau lengri tíma að segja frá. Þar kom 

einnig fram að aldur barns þegar ofbeldið átti sér stað hafði mikið að segja en 

eftir því sem þau voru yngri voru líkurnar á því að þau segðu frá meiri. Í 

rannsókn Alaggia (2004, bls. 1219) kom auk þess fram að ástæður fyrir því 

að börn segðu ekki frá var ótti við að vera ekki trúað, sjálfsásakanir, skömm, 

ótti og hræðsla við að særa tilfinningar annarra.  

7.2 Hlutverk kennara þegar barn segir frá  

Ef barn nær þeim áfanga að segja frá kynferðislegu ofbeldi velur það í 

flestum tilfellum einhvern fullorðinn sem það þekkir og treystir. Nýleg 

bandarísk rannsókn, sem náði yfir 191 barn á aldrinum þriggja til átján ára 

sem öll voru þolendur kynferðislegs ofbeldis, skoðaði meðal annars hverjum 
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börn væru líklegust til að segja frá kynferðislegu ofbeldi. Samkvæmt 

niðurstöðum hennar völdu 91,4% 3–10 ára barna að segja fullorðnum aðila 

frá ofbeldinu. Flest völdu móður, eða 54,7%, en 7,4% tóku þá ákvörðun að 

segja kennara eða öðrum starfsmanni skóla eða leikskóla frá ofbeldinu 

(Schaeffer, Leventhal og Asnes, 2011, bls 345 og 347). Í annarri 

bresk/bandarískri rannsókn, sem skoðaði 92 einstaklinga sem höfðu orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku, kom fram að einungis 32% þeirra sögðu 

frá og að í flestum tilfellum sögðu þau fjölskyldumeðlim frá, eða í 22.6% 

tilfella. Í 7.5% tilfella sögðu börnin fagaðila á borð við kennara frá (Renner, 

Coohey, Ruch og O‘Leary, 2013, bls. 314).  

Í 16. grein laga um barnavernd nr. 80/2002 er tilkynningarskylda 

almennings gagnvart börnum tilgreind en þar kemur meðal annars fram að 

hverjum þeim sem telur að barn búi á einhvern hátt við óviðunandi aðstæður, 

hvort heldur er vegna ofbeldis eða annarra orsaka, beri skylda til að tilkynna 

það til barnaverndarnefndar. 17. grein sömu laga fjallar um sértækar skyldur 

þeirra sem vinna með börnum til að tilkynna ef þeir hafa afskipti af barni sem 

ekki býr við viðunandi uppeldisskilyrði eða stofnar heilsu sinni eða þroska í 

hættu á einhvern hátt. Þá er sérstaklega tekið fram að þetta eigi meðal annars 

við um leikskólastjóra og leikskólakennara og að tilkynningarskyldan vegi 

þyngra en siðareglur um þagnarskyldu viðkomandi stétta. 

Árið 2006 setti menntamálaráðuneytið, í samvinnu við Samband íslenskra 

sveitarfélaga, Barnavernd Reykjavíkur og Barnaverndarstofu, samræmdar 

verklagsreglur fyrr alla skóla landsins með það að markmiði að öll börn sem 

búa við óviðunandi aðstæður fái nauðsynlega aðstoð. Verklagsreglurnar taka 

mið af 17. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 og ná yfir öll skólastigin, þar 

með talið fyrstu bekki framhaldsskólans. Þær gera ráð fyrir að allt starfsfólk 

skóla meti ástand og líðan barna, hvort þau fái viðunandi umönnun og hvort 

beri að tilkynna það til barnaverndarnefndar. Þá er tekið fram að kennurum 

beri að tilkynna um allan grun, ekki bara staðfestar sannanir, því það sé starf 

barnaverndarnefndar að meta hvort grunurinn sé á rökum reistur. Samkvæmt 

reglunum er það skylda allra skóla að hafa ákveðið verklag þegar kemur að 

svona málum og mikilvægt er að það sé öllu starfsfólki skólans ljóst svo 

tilkynningu sé komið á framfæri eins fljótt og auðið er. Þannig gæti það verið 

ábyrgð skólahjúkrunarfræðings, skólastjóra eða annars starfsmanns skóla að 

tilkynna en þó er gert ráð fyrir að tilkynningar komi í nafni stofnunarinnar, 

séu á hennar ábyrgð og njóti því ekki nafnleyndar. Þrátt fyrir verklag skólans 
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geta einstakir starfsmenn einnig tilkynnt til barnaverndar. Tilkynningin er þá 

á ábyrgð starfsmannsins og nýtur hann þar af leiðandi ekki nafnleyndar 

(Barnaverndarstofa, 2006b, bls. 1–2).  

7.3 Samantekt 

Algengt er að börn sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi segi ekki frá 

því fyrr en löngu seinna, jafnvel ekki fyrr en þau eru orðin fullorðin. Sum 

segja aldrei frá og burðast þá alla ævi með stórt leyndarmál. Margar ástæður 

eru fyrir því að börn segja ekki frá og oft reyna þau að segja frá á óbeinan 

hátt, til dæmis með breyttri hegðun. Ótti er ein af ástæðum þess að börn segja 

ekki frá en algengt er að gerandinn leggi mikla áherslu á leyndina og hafi 

jafnvel í hótunum við barnið eða fjölskyldu þess. Þá er ótti við að vera ekki 

trúað, hræðsla við að valda foreldrum eða öðrum fjölskyldumeðlimum 

vonbrigðum, sjálfsásakanir eða skömm algeng ástæða þess að börn segi ekki 

frá. Þegar barn segir frá er mikilvægt að kennarar viti hvert þeirra hlutverk er 

í því ferli. Samræmdar verklagsreglur hafa verið í íslenskum skólum frá árinu 

2006. Þær taka mið af 17. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 og fara ítarlega 

yfir hlutverk skóla og kennara þegar upp koma mál um kynferðislegt ofbeldi 

gegn barni, hvaða ferli fari í gang þegar grunurinn vaknar og hverjar skyldur 

starfsfólks skóla séu. 
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8. Fræðsla til kennara og forvarnir í  

leikskólastarfi 

Samkvæmt Goicoechea (2010, bls. 143–144) ætti það að vera samfélagslegt 

markmið allra að uppræta kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og til að það 

náist þurfa skólar á æðra menntunarstigi að leggja sitt af mörkum. Að hennar 

mati ætti menntun varðandi kynferðislegt ofbeldi gegn börnum að vera hluti 

af námskrá allra háskóla og þá sérstaklega í námi starfsstétta sem koma að 

uppeldi og umönnum barna. Þetta má að einhverju leyti sjá þegar 

aðalnámskrá leikskóla er skoðuð en þar kemur fram að skólastjórnendur, 

kennarar og annað starfsfólk allra skólastiga þurfi að vera meðvitað um hvað 

heilsutengdar forvarnir feli í sér og vera fært um að nýta sér þær upplýsingar 

sem til eru til að hafa áhrif á heilbrigði og vellíðan barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 21).     

Í rannsókn McKee og Dillenburger (2009, bls. 325 og 328), sem skoðaði 

216 írska kennaranema, kom fram að menntun kennara þegar kemur að 

einkennum og forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum væri verulega 

ábótavant. Niðurstöður þeirra bentu til að kennaranemar hefðu ákveðnar 

hugmyndir um hvað flokkaðist sem kynferðislegt ofbeldi gegn barni en að 

kunnátta þeirra væri ekki nógu yfirgripsmikil og nákvæm til að duga í vinnu 

með börnum. Þær drógu þá ályktun að skortur væri á fræðslu um einkenni 

kynferðislegs ofbeldis og forvörnum gegn því í grunnnámi kennara og að 

mikilvægt væri að úr því yrði bætt. Álíka niðurstöður komu fram hjá 

Goldman og Grimbeek (2011, bls. 5 og 15–16), sem rannsökuðu 56 ástralska 

kennaranema, en þeir komust að því að skortur væri á nauðsynlegri fræðslu 

um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og forvarnir gegn því í grunnnámi 

kennara og að sú kennsla sem væri til staðar væri í besta falli tilfallandi.  

Þessar niðurstöður eru í takt við niðurstöður rannsóknar sem Barnaheill 

stóð fyrir árið 2007. Tilgangur hennar var meðal annars að skoða hvernig 

kennslu um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum væri háttað í íslenskum 

háskólum og lögregluskólanum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

afar misjafnlega er staðið að kennslunni í íslenskum háskólum en einungis 32 
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námskeið voru kennd sem fjölluðu að einhverju leyti um kynferðislegt 

ofbeldi og einungis tæp 3% þeirra fjölluðu um málefnið með beinum hætti. 

Þar kom auk þess fram að áherslan sem lögð var á efnið var að miklu leyti 

undir áhuga kennara námskeiðanna komið og að hvergi í íslenskum háskólum 

væri að finna heildstæða stefnu um kennslu þegar kæmi að þessu viðkvæma 

málefni (Valgarður Reynisson, 2007, bls. 48–49).  

Í yfirlitsgrein sinni komust Topping og Barron (2009, bls. 433) að því að 

kennarar gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að koma auga á 

hegðun hjá barni sem gæti gefið til kynna kynferðislegt ofbeldi. Til að 

kennarar séu í stakk búnir til að takast á við það þegar upp koma mál um 

kynferðislegt ofbeldi gegn barni er mikilvægt að þeir hafi fengið viðunandi 

fræðslu. Hafi þeir fengið hana eru þeir öruggari í starfi og þar af leiðandi 

líklegri til að koma auga á einkenni sem barn sýnir (Goldman og Grimbeek, 

2011, bls. 16; Mathews, 2011, bls. 23–24 og 26; Smith, 2010, bls. 25–26). 

Samkvæmt niðurstöðum Smith (2010, bls. 21–22) mynda kennarar stórt 

hlutfall þeirra sem tilkynna grun um kynferðislegt ofbeldi gegn ungum 

börnum. Hún komst einnig að því að margir kennarar veigra sér við að 

tilkynna grun sinn því þeir telja sig ekki nægilega vel að sér þegar kemur að 

málefninu. Það er því mikilvægt að í grunnnámi kennara sé lögð áhersla á 

þjálfun þeirra í að þekkja einkenni kynferðislegs ofbeldis en niðurstöður 

ástralskrar rannsóknar, sem náði til 470 kennara, benda til að 24.1% kennara 

þurfi á einhverjum tímapunkti að tilkynna mál þar sem grunur hefur vaknað 

um kynferðislegt ofbeldi gegn barni (Cerezo og Pons-Salvador, 2004, bls. 

1166; Walsh, Mathews, Rassafiani, Farrell og Butler, 2012, bls. 1943).  

8.1 Hvar geta kennarar sótt sér fræðslu? 

Eins og áður hefur komið fram er fræðsla kennara um kynferðislegt ofbeldi 

gegn börnum afar mikilvæg til að þeir geti tekist á við það þegar upp koma 

mál þess eðlis (Mathews, 2011, bls. 26; Walsh, Mathews, Rassafiani, Farrell 

og Butler, 2012, bls. 1943). Þrátt fyrir það er algengt að kennarar þurfi að 

sækja sér fræðsluna sjálfir og annað en í háskóla landsins (Valgarður 

Reynisson, 2007, bls. 48–51).   

Blátt áfram eru dæmi um samtök sem sérhæfa sig meðal annars í fræðslu 

til fullorðinna. Þau hófu starfsemi sína árið 2004 en markmið þeirra er að 

fræða fullorðna um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og hvernig megi reyna 
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að koma í veg fyrir það. Samkvæmt reynslu þeirra sem hjá samtökunum 

starfa er þörfin fyrir fræðslu meðal þeirra sem sinna æsku landsins mikil. 

Algengt er að þó fólk viti hvert það á að tilkynna grun um kynferðislegt 

ofbeldi gegn barni veigri það sér við að gera það vegna ótta eða reynsluleysis 

(Sigríður Björnsdóttir, 2011, bls. 473–474). Þetta er í nokkru samræmi við 

niðurstöður Smith (2010, bls. 21–22) sem greint var frá hér að ofan en 

samkvæmt henni er algengt að kennara skorti öryggi þegar kemur að því að 

takast á við það þegar grunur vaknar um kynferðislegt ofbeldi gegn barni.  

Hluti af starfi Blátt áfram felst í að fræða fullorðna um mikilvægi þess að 

börnum sé kennt að þekkja líkama sinn og hvar eðlilegt sé að þau dragi 

mörkin í samskiptum við annað fólk. Samkvæmt starfsfólki samtakanna eru 

kennarar á leik- og grunnskólastigi dugleir að nýta sér fræðslu samtakanna en 

líklegt er að flestir þeirra muni í starfi sínu kynnast barni sem orðið hefur 

fyrir kynferðislegu ofbeldi. Það er því mikilvægt að allt starfsfólk skóla sé 

meðvitað um þá ábyrgð sem fylgir því að hlusta á barn, hlúa að því og leita 

síðan aðstoðar fyrir það á réttum stöðum (Sigríður Björnsdóttir, 2011, bls. 

473–474). Samtökin hafa gefið út bækling sem heitir Sjö skref til verndar 

börnum. Í honum er lögð áhersla á að öryggi barna sé alltaf á ábyrgð 

fullorðinna en mikilvægt sé að börnum séu gefin verkfæri til að verjast 

kynferðislegu ofbeldi. Í bæklingnum er auk þess fjallað um skilgreiningar á 

ofbeldinu, hverjir mögulegir gerendur eru, tíðni ofbeldisins, áhættuþætti og 

mikilvægi þess að fullorðnir séu vakandi fyrir ofbeldinu og tilbúnir til að 

ræða málin við börn. Þá er einnig komið inn á mikilvægi þess að brugðist sé 

rétt við þegar barn segir frá ofbeldi og hvert fullorðnir eigi að snúa sér til að 

tilkynna það (Blátt áfram, e.d.b).  

Ólöf Ásta Farestveit, forstöðumaður Barnahúss, og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

MA í sálfræði, skrifuðu og gáfu út bókina Verndum þau árið 2006. Hún 

byggir á áralangri reynslu höfunda af starfi í Barnahúsi með börnum sem 

orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi. Í bókinni fjalla þær um hvernig 

leikskólakennarar, og aðrir sem starfa með börnum, geti lært að þekkja 

einkennin og hvernig best sé að bregðast við þegar grunur vaknar um að barn 

hafi verið beitt kynferðislegu ofbeldi (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006). Þá hefur Landlæknisembættið gefið út bækling sem 

heitir Samskipti foreldra og barna um kynlíf. Bæklingurinn er þess eðlis að 

kennarar geta hæglega nýtt sér hann í starfi en í honum er meðal annars 

fjallað um mikilvægi þess að fræða ung börn um kynlíf, hvenær best sé að 
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fræðslan hefjist og hvernig best sé að hún fari fram (Landlæknisembættið, 

2009). 

Auk hins ofangreinda eru til erlendar bækur og greinar sem miða að því 

að fræða fullorðna um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Þar má til dæmis 

nefna bókina Protecting children: a practigal guide eftir Janet Kay en hún 

var upphaflega gefin út árið 1999 en endurútgefin árið 2003. Í henni fjallar 

höfundur um mikilvægi þess að þeir sem vinna með börnum séu meðvitaðir 

um hverskonar ofbeldi gegn barni, skilgreiningar og einkenni ofbeldis og 

hvernig best sé að bregðast við þegar upp koma mál þar sem barn er beitt 

ofbeldi, þar á meðal kynferðislegu ofbeldi. Þá hafa Sciaraffa og Randolph 

(2011) einnig skoðað efnið og skrifað um það grein, „You want me to talk to 

children about what?“, sem kennarar geta lesið og nýtt sér í starfi. Þar fjalla 

þær meðal annars um kynferðislega hegðun barna, hvað er eðlilegt og hvað 

ekki og hvernig kennarar geta unnið með þetta viðkvæma málefni með 

ungum börnum. 

Á heimasíðu Akureyrarbæjar geta leikskólakennarar leitað sér upplýsinga 

um þær forvanir sem vinna á með í leikskólum bæjarins (Akureyri, e.d.a). Þar 

kemur meðal annars fram að forvarnafulltrúi Akureyrarbæjar eigi að sjá um 

að halda utan um forvarnaverkefni og framkvæmd þeirra ásamt því að sjá um 

framkvæmd forvarnastefnu. Þar segir að víðtækt samráð sé um 

forvarnastarfið og að fjölmargir komi að því og gegni hlutverki í 

forvarnavinnunni. Samstarfsaðilar eru taldir upp og eru þeir meðal annars 

grunnskólar, framhaldsskólar, félagsmiðstöðvar, lögregla, heilsugæsla og 

fjölskyldudeild. Hvergi er þó minnst á leikskólana í því samhengi. Á sömu 

síðu má nálgast forvarnastefnu bæjarins (Akureyri, e.d. b). Í henni kemur 

fram að aðgerðaráætluninni sé ætlað að styðja við þá aðila sem vinna með 

börnum og ungmennum og að áhersla sé lögð á virkar forvarnir gegn 

kynferðislegu ofbeldi. Það er þó hvergi minnst á hvernig kennarar komi beint 

að starfinu eða fræðslu barna heldur leggur hún frekar áherslu á hlutverk 

foreldra. Þó er vert að nefna að á síðunni er tekið fram að forvarnafulltrúi 

bæjarins býður upp á námskeiðið Verndarar barna, en það er ætlað öllum sem 

koma að starfi með börnum og er hluti af fræðsluefni samtakanna Blátt áfram 

(Blátt áfram, e.d.). Á síðunni má einnig nálgast aðgerðaáætlun 2011–2013 

fyrir 0–5 ára börn (Akureyri, e.d.c) sem leikskólum bæjarins er ætlað að 

vinna eftir. Þar kemur fram að á hausti eigi að fræða börn um einkastaði 

þeirra og hver séu eðlileg samskipti barna og fullorðinna.  
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8.2 Forvarnir með leikskólabörnum 

Í aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 21, 30 og 32) er meðal annars fjallað um 

grunnþætti menntunar en þeir eiga að vera sameiginlegt leiðarljós sem fléttast 

inn í allt starf leikskóla. Einn af þessum grunnþáttum er heilbrigði og velferð 

en hann snýst um að efla andlega, líkamlega og félagslega vellíðan barna. Þá 

er talað um að kynheilbrigði sé einn af þeim hlutum sem leggja þurfi sérstaka 

áherslu á og að leikskólum beri að sinna forvarnastarfi og ýta þannig 

markvisst undir velferð barna.  

Í fræðsluefni sínu tala Sciaraffa og Randolph (2011, bls. 32) um að margir 

séu þeirrar skoðunar að það sé ekki viðeigandi að tala um kynlíf við ung börn 

og að kennurum þyki oft erfitt að takast á við það ef barn sýnir af sér 

kynferðislega hegðun eða forvitni. Kynlíf er engu að síður eðlilegur hluti  af 

lífinu og strax við fæðingu hefst ómeðvituð fræðsla til barna um það. Það 

felst í því hvernig talað er við þau og hvaða hugmyndir þeim eru gefnar um 

tilfinningar sínar og líkama en þekking barna á kynlífi getur hjálpað þeim að 

verja sig gegn kynferðislegu ofbeldi (Chrisman og Couchenor, 2002, bls. 2–

3; Park og Breland, 2007, bls. 148; Unicef, 2001, ekkert síðutal).  

Kennarar eru í kjöraðstöðu til að ýta undir heilbrigða kynímynd barna 

með því að fræða þau um hluti á borð við muninn á „góðri“ og „slæmri“ 

snertingu og að enginn megi snerta þau á þann hátt að það veki hjá þeim 

óþægindatilfinningu. Kenna þarf börnum að það er ekki bara ,,vondi“ karlinn 

sem þau þurfi að vara sig á heldur getur slæm snerting komið frá öllum. Það 

er því mikilvægt að börnum sé kennt að gerandi getur verið hver sem er, bæði 

einhver sem þau þekkja eða bláókunnug manneskja (Hitrec, 2010, bls. 166; 

Kenny og Wurtele, 2010, bls. 493–494). Í nýlegri kínverskri rannsókn kom 

fram að nauðsynlegt sé að fræða börn um hvað teljist óæskileg hegðun, að 

það sé í lagi að segja „nei“ þegar þau upplifa hana og að mikilvægt sé að þau 

segi frá því ef þau verða fyrir ofbeldi (Zhang, o.fl., 2013, bls. 629).  

Börn eru í eðli sínu varnarlaus gagnvart aðilum sem hafa yfir þeim 

einhverja yfirburði. Því er nauðsynlegt að byrjað sé snemma að fræða þau um 

kynlíf og kynferðislegt ofbeldi á öruggan og fumlausan hátt í samræmi við 

aldur þeirra og þroska. Markmiðið á að vera að byggja upp þekkingu, færni 

og sjálfstraust barna svo þau geti komið auga á slæmar aðstæður, þori að 

segja nei og öðlist hugrekki til að segja frá ofbeldinu. (Hitrec, 2010, bls. 165, 

167 og 171; Johnson, 2004, bls. 467; Mckee og Dillenburger, 2012, bls. 358; 
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NSPCC, 2013, ekkert síðutal; Topping og Barron, 2009, bls. 444). Í norskri 

rannsókn kom fram að börn sem eru vön því að við þau sé rætt um málefni 

líkt og kynferðislegt ofbeldi og það sett í samhengi við þekkingarheim þeirra 

eru líklegri en önnur börn til að segja frá ef þau verða fyrir ofbeldi sjálf. Börn 

segja því frekar frá ef þau eru vön að tjá sig um viðkvæm málefni á borð við 

kynlíf og kynferðislegt ofbeldi (Jensen, Gulbrandsen, Mossige, Reichelt og 

Tjersland, 2005, bls. 1409–1410)  

Sciaraffa og Randolph (2011, bls. 36) benda á að hlutverkaleikur geti nýst 

vel til að kenna börnum um kynlíf og kynferðisleg ofbeldi. Þær koma inn á 

að börn á leikskólaaldri séu í eðli sínu forvitin og algengt sé að þau kanni 

ýmislegt tengt kynlífi í gegnum læknis- eða dúkkuleiki. Í flestum tilfellum sé 

sá leikur fullkomlega eðlilegur og saklaus hluti af þroskaferli barna og þess 

vegna sé kjörið tækifæri fyrir kennara að nýta hann til fræðslu um hluti líkt 

og að líkaminn tilheyri barninu einu og að það megi segja nei við snertingu 

sem það kann ekki við.  

Samkvæmt Hitrec (2010, bls. 171 –172) er hægt að fara nokkrar leiðir til 

að fræða ung börn um kynferðislegt ofbeldi og þannig hjálpa þeim að átta sig 

á því, stoppa það og segja frá. Hún telur að ef fræðslan fer fram í samræmi 

við aldur og þroska barnsins aukist líkurnar á að það þjálfi með sér færni til 

að átta sig á slæmum aðstæðum og finni frekar leiðir og öryggi til að koma 

sér úr þeim. Dæmi um umræðuefni sem eru líkleg til árangurs eru: 

   

- Þú átt þinn líkama. Gott er að kenna börnum að þau eigi líkama sinn og 

að enginn megi snerta hann nema með þeirra leyfi. 

  

- Góð og slæm snerting. Mikilvægt er að börnum sé kenndur munurinn 

þar á og að þau viti að það sé ekki í lagi að einhver vilji snerta eða 

horfa á einkastaði þeirra eða reyni að fá börnin til að snerta eða horfa á 

sína einkastaði.  

 

- Nei! Fara! Segja! Gott er að börnum sé kennt að segja ákveðið nei við 

óvelkominni snertingu og að fjarlægja sig úr aðstæðum sem þau eru 

ekki sátt við. Þá er mikilvægt að þau séu hvött til að segja einhverjum 

fullorðnum sem þau treysta frá ef upp koma slík atvik. 

 

- Góð og slæm leyndarmál. Að kenna börnum muninn á góðum og  
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slæmum leyndarmálum er mikilvægt þar sem leynd er í flestum tilfellum 

það sem gerendur leggja áherslu á. Kenna þarf börnum að góð leyndarmál 

eru í lagi, til dæmis afmælisgjafir eða annað gleðilegt, en að slæm 

leyndarmál sem valda vanlíðan eða kvíða eru ekki í lagi. 

 

Fyrir leikskólakennara sem vilja vinna að forvörnum með 

leikskólabörnum má benda á bækurnar Þetta eru mínir einkastaðir (Hansen, 

2007), sem gefin var út á vegum samtakanna Blátt áfram, og Þetta er 

líkaminn minn (Freeman, 1998), sem gefin var út á vegum Barnaheilla á 

Íslandi. Báðar þessar bækur geta gagnast leikskólakennurum til að fræða ung 

börn á viðeigandi hátt um málefni sem getur veist mörgum erfitt að ræða um. 

Teiknimyndin Leyndarmálið er auk þess gagnleg þegar kenna á börnum 

muninn á góðum og slæmum leyndarmálum. Hún er í grunninn byggð á 19. 

gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna sem felur í sér rétt barna á vernd gegn 

hverskyns ofbeldi, þar á meðal kynferðislegu ofbeldi. Myndin var upphaflega 

gefin út á vegum samtakanna Réttindi barna (Katrín Oddsdóttir, 2011, bls. 

485 og 487) og hana má til dæmis nálgast á heimasíðu Blátt áfram. 

8.3 Samantekt  

Í grunnnámi kennara er menntun gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum 

nauðsynleg. Þrátt fyrir það er hún enn af skornum skammti en rannsóknir 

hafa sýnt að þó kennarar hafi oft ákveðna grunnþekkingu á fyrirbærinu dugir 

hún ekki til í starfi. Það verður til þess að þeir finna fyrir óöryggi þegar upp 

koma mál þar sem grunur leikur á að barn hafi verið beitt kynferðislegu 

ofbeldi og hvernig best er að takast á við þau. Kennarar eru í þeirri stöðu að 

þurfa að sækja sér fræðslu annað en í nám sitt og eru samtökin Blátt áfram 

einn af þeim valkostum sem í boði eru. Þau leggja áherslu á að fræða 

fullorðna um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og hvernig megi koma í veg 

fyrir það. 

Kennarar eru í góðri aðstöðu til að fræða börn um kynlíf og ýta þannig 

undir heilbrigða kynímynd þeirra en til að árangur náist er mikilvægt að 

byrjað sé snemma og að fræðslan fari fram á fumlausan hátt. Forvarnir með 

leikskólabörnum eru þó vandmeðfarnar og algengt er að kennarar eigi í 

erfiðleikum með að koma þeim að í leikskólastarfinu. Þær eru engu að síður 
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mikilvægar þar sem þekking barna á kynlífi getur hjálpað þeim að verja sig 

gegn kynferðislegu ofbeldi.  
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9. Aðferðafræði rannsóknar 

Hér verður gerð grein fyrir markmiði rannsóknarinnar og 

rannsóknarspurningum, aðferð, þátttakendum, framkvæmd, greiningu gagna 

og siðferðilegum þáttum. 

9.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna þekkingu og reynslu leikskólakennara 

í leikskólum Akureyrarbæjar af því að takast á við mál þar sem grunur leikur 

á að barn sé eða hafi verið beitt kynferðislegu ofbeldi og hvernig þeir vinna 

að forvörnum. 

Eftirfarandi fjórar rannsóknarspurningar voru hafðar að leiðarljósi: 

 

(a) Hversu vel þekkja leikskólakennarar einkenni sem fylgja 

kynferðislegu ofbeldi gegn börnum? 

(b) Hversu upplýstir eru leikskólakennarar um afleiðingar 

kynferðislegs ofbeldis gegn börnum? 

(c) Hversu vel þekkja leikskólakennarar þær forvarnir sem í boði 

eru vegna kynferðislegs ofbeldis gegn börnum? 

(d) Nýta leikskólakennarar sér þær forvarnir sem í boði eru hér á 

landi gegn kynferðislegu ofbeldi gegn ungum börnum? 

9.2 Aðferðafræði 

Tilgangur rannsókna er að safna vitneskju og greina hana til að auka skilning 

á ákveðnu viðfangsefni. Þá er viðfangsefnið rannsakað ítarlega og ígrundað 

en upplýst ígrundun er mikilvægur hluti af rannsóknarferlinu. Rannsóknir 

geta skipst í þrjú þrep; að semja spurningar, safna gögnum til að svara 

spurningunum og setja fram með svör við spurningunum (Creswell, 2012, 

bls. 3; Tacchi, Slater og Hearn, 2003, bls. 2–3).   
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Eðli rannsóknar ræður því hvort best sé að styðjast við eigindlega eða 

megindlega rannsóknaraðferð. Helsti munurinn á eigindlegum og 

megindlegum rannsóknaraðferðum er sá að eigindlegar rannsóknir horfa á 

einstaklinginn eða ákveðið fyrirbæri en ekki fjöldann líkt og megindlegar 

rannsóknir gera. Eigindlegar rannsóknir skoða persónulegar upplifanir fólks 

af ólíkum aðstæðum og spyrja opinna spurninga sem gefa viðmælanda færi á 

að segja frá út frá eigin sjónarmiði. Þá eru hugtök, kenningar og skilningur 

þróaður með því að greina og túlka viðfangsefnið og leyfa gögnunum að 

stjórna ferðinni. Megindlegar rannsóknir horfa hinsvegar að mestu á tölfræði 

og staðreyndir sem eru auðveldlega mælanlegar og hægt er að bera saman við 

eldri rannsóknir eða spurningalista. Þær henta því betur þegar verið er að 

mæla eða rannsaka stærra úrtak en eigindlegar rannsóknir henta hinsvegar 

betur þegar úrtakið er lítið (Creswell, 2012, bls. 11, 13 og 16; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 221–222).   

Viðtöl eru sú rannsóknaraðferð sem einna mest er notuð við öflun gagna í 

eigindlegum rannsóknum. Þau fela í sér samtöl milli rannsakanda og 

viðmælanda og með þeim er leitast við að fá upplifun fólks og reynslu af 

ákveðnum aðstæðum. Viðtöl eru sveigjanleg en rannsakandi getur lagað þau 

að rannsóknarefni og viðmælanda hverju sinni. Hann hefur tækifæri á að 

fylgjast með svipbrigðum og raddblæ viðmælanda og á þannig auðveldara 

með að átta sig á hvar aðaláherslurnar liggja. Viðtöl eru gjarnan tímafrek þar 

sem einungis er hægt að afla gagna frá einum viðmælanda í einu en þau leiða 

engu að síður oft í ljós gögn sem skrifleg svör hefðu síður leitt í ljós (Bell, 

2005, bls. 157; Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 67– 69; Matthews og Ross, 2010, 

bls. 219).  

Rannsóknin sem hér er greint frá byggist á hálfstaðlaðri, eigindlegri 

rannsóknaraðferð en hún getur nýst vel til að öðlast dýpri skilning á 

fyrirbærinu sem rannsakað er (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 228–230). 

Við gagnasöfnun voru tekin viðtöl en samkvæmt Helgu Jónsdóttur (2003, bls. 

67) eru þau ein mikilvægasta aðferðin í eigindlegum rannsóknum þar sem 

þau geta veitt góða innsýn í reynsluheim einstaklinga. 

9.3 Þátttakendur  

Mikilvægt er að þátttakendur séu vel valdir og gefi sem besta mynd af þeim 

hóp sem verið er að rannsaka (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 
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2003, bls. 51). Þátttakendur voru valdir með tilgang rannsóknarinnar í huga 

en samkvæmt Matthews og Ross (2010, bls. 225) er mikilvægt að velja 

viðmælendur sem hafa reynslu því efni sem verið er að rannsaka enda hjálpar 

það rannsakanda að skoða viðfangsefni sitt ítarlegar. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fimm starfandi leikskólakennarar á 

Akureyri, allt konur, sem höfðu ákveðna reynslu af viðfangsefninu. 

Viðmælendur voru sjálfboðaliðar og voru valdir með það í huga að enginn 

þeirra starfaði á sama leikskóla. Þannig var vonast eftir aukinni vídd í reynslu 

þeirra og komið í veg fyrir að oft væri verið að vísa í reynslu af sömu málum. 

Við úrvinnslu gagna var nafnleyndar gætt og var nöfnum allra viðmælenda 

breytt, en nöfn þeirra voru Anna, Jóna, Lína, Rúna og Elsa. 

9.4 Framkvæmd  

Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst á haustmisseri 2013 þegar höfundur 

fór að viða að sér fræðilegu efni um viðfangsefnið. Eftir að hafa samið fjórar 

rannsóknarspurningar hafði hann samband við skóladeild Akureyrarbæjar til 

að leita eftir samþykki fyrir rannsókninni. Auk þess sendi hann tilkynningu til 

Persónuverndar. Áður en eiginleg vinna við rannsóknina hófst hafði hann 

samband við leikskólastjóra á leikskólum Akureyrar með tölvupósti þar sem 

hann gerði grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar og falaðist eftir þátttöku 

leikskólakennara.  

Viðtölin fóru öll fram í leikskólum viðkomandi leikskólakennara og tóku 

á bilinu 20–35 mínútur hvert. Höfundur hóf hvert viðtal á því að kynna sig og 

útskýra fyrir viðmælanda sínum eðli og tilgang viðtalsins og ítrekaði það að 

nafnleyndar yrði fyllilega gætt. Höfundur spurði að því loknu hvort það væri 

í lagi að viðtalið yrði tekið upp og lagði áherslu á það við viðmælanda að 

upptökunni yrði eytt um leið og vinnu við úrvinnslu gagna væri lokið. Að því 

loknu benti höfundur viðmælanda sínum á að ef á listanum væru einhverjar 

spurningar sem hann ekki skildi eða vildi ekki svara væri honum frjálst að 

láta höfund vita og þá myndi hann annaðhvort útskýra þær betur eða sleppa 

þeim. 
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9.5 Greining gagna 

Samkvæmt Matthews og Ross (2010, bls. 373) er greining eigindlegra gagna 

að miklu leyti háð túlkun rannsakanda og hefst því um leið og gagnasöfnun 

fer fram. Skýrt afmarkaður viðtalsrammi getur flýtt mikið fyrir og létt 

rannsakanda alla greiningu gagna. Því er mikilvægt að hann hafi sett saman 

áætlun um hvaða leið hann ætli að fara við greininguna (Helga Jónsdóttir, 

2003, bls. 76; Kvale og Brinkmann, 2009, bls. 190).  

Gagnagreining rannsókna snýst um að þau gögn sem safnað hefur verið 

eru tekin saman og flokkuð í ákveðin þemu. Algengt er að gagnagreiningu sé 

skipt niður í þrjú stig: 

 

1. Sú greining sem rannsakandi vinnur samhliða viðtalinu. 

2. Sú greining sem rannsakandi vinnur strax að viðtali loknu. 

3. Sú greining sem rannsakandi vinnur þegar hann hefur skrifað 

 viðtalið niður orð frá orði (Sóley S. Bender, 2003, bls. 93). 

 

Að viðtölum loknum voru þau afrituð orðrétt eftir viðmælanda í þeim 

tilgangi að auka áreiðanleika rannsóknarinnar (Kvale, 1996, bls. 163). Við 

greiningu gagna var unnið eftir aðferð Kvale (1996, bls. 192–196) um 

greiningu gagna. Undir hana falla fimm mögulegar aðferðir; samþjöppun, 

flokkun, söguskoðun, túlkun og greining í sérstökum tilgangi. Tekin var 

ákvörðun um að styðjast við samþjöppun en hún felur í sér að rannsakandi 

dregur út meginþætti viðtals, greinir þætti sem ganga í gegnum gögnin og 

dregur ályktanir um merkingu þeirra. Að lokum er dregin fram heildarmynd 

af hverjum þætti, niðurstöður þeirra bornar saman, þær ræddar og 

sameiginlegar ályktanir dregnar út frá því. Markmiðið með því er að tryggja á 

sem bestan hátt réttmæti greiningarinnar.  

Viðtölin voru lykluð út frá þeim þemum sem lagt var upp með en þau eru 

eftirfarandi: Þekking leikskólakennara á einkennum kynferðislegs ofbeldis 

gegn barni. Þekking leikskólakennara á afleiðingum kynferðislegs ofbeldis 

gegn barni. Þekking kennara á forvörnum með börnum í leikskóla. Forvarnir 

í leikskólastarfi. Tilgangur lyklunarinnar var að tengja svör viðmælenda við 

rannsóknarspurningu höfundar. 
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9.6 Siðferðilegar forsendur rannsóknar 

Góður rannsakandi þarf að vera siðferðislega rétt þenkjandi en það getur 

tekið langan tíma að ná þeirri færni (Shank, 2002, bls. 97). Siðfræði er 

fræðigrein sem fjallar um siðferði og leitast við að svara spurningum á borð 

við hvað er rétt og hvað er rangt. Til að rannsókn standi undir nafni þarf hún 

ekki bara að standast ákveðnar aðferðafræðilegar kröfur heldur einnig 

siðferðilegar kröfur. Spurningar siðfræðinnar miða að því að finna úrlausnir 

við brýnum álitamálum sem upp geta komið þegar rannsóknir eru gerðar 

(Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 161–162). 

Samkvæmt Matthews og Ross (2010, bls. 226) eru hálfstöðluð viðtöl 

notuð til að komast að reynslu og tilfinningum viðmælenda um viðkvæm 

málefni. Því er mikilvægt að rannsakandi haldi trúnað og sjái til þess að 

enginn óviðkomandi hafi aðgang að þeim gögnum sem safnast. Shank (2002, 

bls. 98–99) talar um fjögur atriði sem mikilvægt er að rannsakendur hafi í 

huga áður en þeir taka viðtal. Það fyrsta er að enginn skaði verði af rannsókn 

þeirra eða spurningum. Þá hvetur hann rannsakendur til að setja sig í spor 

viðmælenda sinna og reyna átta sig þannig á hvort spurningarnar séu á 

einhvern hátt meiðandi eða særandi. Einnig bendir hann á að upplýst 

samþykki viðmælanda sé alger grundvöllur fyrir siðferðislega réttri rannsókn. 

Í öðru lagi segir Shank að rannsakendur eigi að vera opinskáir um rannsóknir 

sínar og að það sé alls ekki í lagi að rannsaka fólk án vitneskju þess eða gefa 

því rangar upplýsingar um viðfangsefni rannsóknarinnar. Þriðja atriðið er 

hreinskilni; að rannsakendur komi hreint fram við viðmælendur sína og noti 

ekki gögn sem aflað hefur verið án leyfis. Fjórða og síðasta atriðið er að 

rannsakendur fari varlega þegar þeir koma rannsóknum sínum á framfæri þar 

sem mikilvægt er að öll nafnleynd haldist. 

Áhersla var lögð á að fylgja reglum siðfræðinnar við vinnu þessa 

verkefnis. Farið var ítarlega yfir allar upplýsingar varðandi rannsóknina með 

viðmælendum, lögð var áhersla á að allra tilskilinna leyfa væri aflað og að 

farið yrði með öll gögn sem trúnaðarmál. Þá fengu allir viðmælendur 

dulnefni í rannsókninni svo ekki er hægt að rekja niðurstöður hennar til 

ákveðinna einstaklinga. Öllum gögnum varðandi viðmælendur var eytt að 

lokinni úrvinnslu þeirra.   
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10. Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Viðtöl voru tekin 

við fimm leikskólakennara sem fengu dulnefnin Lína, Rúna, Anna, Elsa og 

Jóna. Meginniðurstaða rannsóknarinnar sýndi að flestir leikskólakennarar 

telja sig ekki hafa nægilega þekkingu á einkennum kynferðislegs ofbeldis 

gegn börnum eða forvörnum gegn því en telja að vitundarvakning hafi orðið 

síðustu ár með tilkomu samtaka á borð við Blátt áfram. Niðurstöðurnar sýndu 

að leikskólakennarar virðast flestir meðvitaðir um afleiðingar kynferðislegs 

ofbeldis en þeir myndu vilja vera betur í stakk búnir til að takast á við mál 

þess eðlis, þegar þau koma upp. Viðmælendur voru sammála um að meiri 

fræðsla um viðfangsefnið myndi skila sér í auknu öryggi og markvissari 

viðbrögðum við kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Rannsóknin leiddi auk 

þess í ljós að þekking á forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi í 

leikskólastarfi er lítil og viðmælendur telja að leggja þurfi aukna áherslu á 

þær. Flestir viðmælendanna nýta sér forvarnir á einhvern hátt í starfi en 

algengt er að það sé ekki gert markvisst. 

Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Þemun sem komu í 

ljós við úrvinnslu viðtalanna voru þessi: Þekking leikskólakennara á 

einkennum kynferðislegs ofbeldis gegn barni. Þekking leikskólakennara á 

afleiðingum kynferðislegs ofbeldis gegn barni. Þekking kennara á forvörnum 

með börnum í leikskóla. Forvarnir í leikskólastarfi. 

10.1 Þekking leikskólakennara á einkennum 

kynferðislegs ofbeldis gegn barni 

Viðmælendurnir voru spurðir hvort þeir teldu leikskólakennara vera nægilega 

vel upplýsta þegar kemur að einkennum og afleiðingum kynferðislegs 

ofbeldis gegn börnum. Þá var spurt hvernig þeir teldu þekkingu sína vera á 

einkennum kynferðislegs ofbeldis, hver væru helstu einkenni þess og hvort 

þeir teldu börn oftar sýna andleg eða líkamleg einkenni. 
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Viðmælendur voru sammála um að leikskólakennarar væru almennt ekki 

nægilega vel að sér þegar kæmi að einkennum og afleiðingum kynferðislegs 

ofbeldis gegn börnum og að aukin fræðsla þeim til handa væri nauðsynleg. 

Þeir töldu að þó umræðan hefði aukist og opnast síðustu ár, meðal annars 

vegna tilkomu samtaka á borð við Blátt áfram, væri þekking leikskólakennara 

langt í frá að vera fullnægjandi. Þrátt fyrir að hafa orðið vör við 

vitundarvakningu eftir að hafa setið námskeið hjá Blátt áfram taldi Rúna 

þekkingu á kynferðislegu ofbeldi ekki nægilega meðal leikskólakennara. Hún 

sagði... „Nei, alls ekki ...Það hefur samt orðið vakning í þessu eftir að Blátt 

áfram hefur verið með námskeið hérna.“ Anna sagði að þrátt fyrir að telja 

þekkingu leikskólakennara af skornum skammti fyndi hún talsverðan mun 

þegar kæmi að þekkingu leikskólakennara núna miðað við það sem var þegar 

hún var að takast á við mál af þessu tagi og taldi hún opnari umræðu skipta 

þar miklu máli. Lína tók í sama streng en hún taldi leikskólakennara sem eru 

að útskrifast mun meðvitaðri en þá sem útskrifuðust fyrir nokkrum árum. 

Viðmælendurnir töldu algengt að leikskólakennarar fyndu til öryggisleysis 

eða hræðslu við að takast á við svona mál þegar þau kæmu upp í 

leikskólanum og að hana mætti að miklu eða öllu leyti rekja til 

þekkingarleysis. Þá voru þeir sammála um að aukin fræðsla um viðfangsefnið 

myndi án efa skila sér í meira öryggi leikskólakennara til að bregðast við ef 

upp kæmi mál þar sem barn væri beitt kynferðislegu ofbeldi. Rúna komst svo 

að orði: 

 
mér finnst svona yfirhöfuð að ef það vaknar grunur þá verði kennarar 

mjög hræddir... ég held líka að ef maður kynnir sér þetta aðeins og fær 

fræðslu um þetta þá verður maður rólegri, þá er maður ekkert að búa 

sér til einhverjar skýjaborgir. 

 

Þrátt fyrir að viðmælendurnir hafi ekki talið almenna þekkingu 

leikskólakennara á einkennum kynferðislegs ofbeldis gegn börnum nógu 

góða var misjafnt hvernig þeir mátu eigin þekkingu á viðfangsefninu. Jóna 

taldi leikskólakennara aldrei geta orðið fullnuma þegar kemur að þekkingu á 

einkennum kynferðislegs ofbeldis gegn börnum þó hún teldi sjálfa sig 

nokkuð vakandi gagnvart þeim einkennum sem fram kæmu hjá börnum... „ég 

held að maður geti aldrei haft almennilega þekkingu á slíku...en mér finnst ég 

vera vakandi sem kennari fyrir áverkum og öðru...og ákveðinni hegðun hjá 

börnum.“ Lína og Rúna mátu þekkingu sína góða enda töldu þær sig hafa 
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mikla reynslu af viðfangsefninu og töluðu um að hafa lagt mikið á sig til að 

fræðast sem mest um það, bæði í námi og starfi. Lína sagði:  

 
Ég tel bara að hún [þekking á kynferðislegu ofbeldi] sé mjög góð, bæði 

vegna reynslu minnar hérna í skólanum. Vegna persónulegra málefna, 

þá hef ég þurft að kynna mér þetta mjög vel og hérna, vera vel að mér í 

svona þannig að ég tel að hún sé mjög góð...  

 

Tveir viðmælendur, Anna og Elsa, mátu þekkingu sína hinsvegar ekki 

nógu góða og mátti greina óöryggi hjá þeim. Elsa virtist finna þetta óöryggi 

og þörfina fyrir aukna þekkingu á vandanum... „Ég vildi að hún væri meiri... 

að ég hefði betri þekkingu og sem sagt sko...meira öryggi til að takast á við 

og læra að þekkja þessi einkenni.“  

Þekking viðmælenda á algengustu einkennum kynferðislegs ofbeldis hjá 

börnum var misjöfn og gaf til kynna að þeir hefðu ekki allir kynnt sér þau 

nægilega vel. Flestir höfðu einhverja hugmynd um þau en aðrir voru 

óöruggari. Jóna og Rúna höfðu augljóslega kynnt sér einkennin vel og áttu 

auðvelt með að gefa skilmerkilegt svar um hvað þær teldu vera helstu 

einkenni kynferðislegs ofbeldis gegn barni og nefndu þá einna helst hegðun 

barna, hvað þau segja og teikningar. Jóna komst svo að orði:  

 
Börnin verða mjög upptekin af kynfærum...eigin kynfærum og 

kynfærum annarra... sýna meiri áhuga en bara forvitni... sjálfsfróun, 

nudd við húsgögn, á sjálfum sér eða á öðru barni... svo byrja börn að 

tala í barnahópnum, þá segja þau ýmislegt sem kannski getur bent til 

þess að þau hafa orðið vitni að einhverju eða orðið fyrir einhverju sem 

á í rauninni ekki að eiga við tveggja, þriggja, fjögurra ára börn... eða 

bara við reynslu barns. Það er bara háttalag og hegðun og... svo 

náttúrulega fyrir utan þetta líkamlega... 

 

Lína talaði af öryggi og virtist vera vel að sér um einkenni barna. Þekking 

hennar var þó ekki eins góð og hún taldi því þegar upp var staðið átti hún í 

erfiðleikum með að útskýra einkennin almennilega og talaði um þau á víðan 

og almennan hátt.  

 
… ég held það sé misjafnt, það er alltaf einhver hegðun sem er 

frábrugðin og veldur áhyggjum. Barnið getur verið mjög erfitt eða til 

baka, ef ég hugsa um það sem ég hef kynnst, þá var í öðru tilfellinu 

mikið um hegðunarerfiðleika, annað barnið var mjög mikið inn í sig 

svona... þangað til það fór allt í einu að segja okkur sögur. Þá hugsar 

maður einmitt, börn eru of lítil að búa svona til... þau hafa engar 
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forsendur til þess, þau náttúrulega hafa upplifað þetta þegar þau segja 

frá svona hlutum eins og ég hef kynnst. 

 

Anna átti einnig í miklum erfiðleikum með að gefa skýrt svar og var 

greinilega mjög óörugg með sjálfa sig og þekkingu sína... „Ég tel að það sé... 

ég tel að það séu einkennin... en svo er þetta kannski vitlaust hjá mér.“ 

Viðmælendur voru sammála um að andleg einkenni kæmu oftar fram en 

líkamleg þar sem kynferðislegt ofbeldi bryti sálina niður og líkaminn greri en 

sálin ekki. Þá töldu viðmælendur að líkamleg einkenni væru sjaldgæfari þar 

sem auðveldara væri að fela þau. Lína nefndi þó að stundum gætu andleg 

einkenni brotist út í líkamlegum umkvörtunum og sagðist byggja svar sitt á 

eigin reynslu:  

 
Andleg einkenni eru algengari... en það fer oft út í að þau kvarta yfir að 

vera illt í maganum, illt í höfðinu, sjálfsfróun hef ég vitað til... ég held 

að það séu náttúrulega andlegu einkennin, þetta er náttúrulega sár á 

sálinni sko.“  

 

Jóna taldi að kynferðislegt ofbeldi væri í flestum tilfellum afar dulið og 

misalvarlegt og því gæti það reynst leikskólakennurum erfitt að koma auga á 

það. Andlegu einkennin taldi hún algengari vegna þess að auðveldara væri að 

fela líkamlegu einkennin. Hún hafði þetta að segja: 

 
Ég held að þessi andlegu séu algengari af því það er hægt að fela 

hitt...það fer líka eftir því hversu gróft ofbeldið er...kynferðisofbeldi 

getur verið líka svolítið andlegt. Barnið getur upplifað, fengið að horfa 

á eða verið þátttakandi í athöfnum sem það á ekki að taka þátt í án þess 

að það sé líkamlega skaðað... 

 

Í svari Rúnu mátti greina öryggi en hún taldi andlegu einkennin algengari 

þar sem búið væri að brjóta á barnssálinni; að líkamlegu sárin greru hraðar en 

þau andlegu. Hún komst svo að orði. 

 
Ég tel andleg einkenni miklu algengari heldur en líkamleg...við vitum 

alveg hvað gerist þegar búið er að brjóta á barnssálinni...ég held að þau 

séu frekar andleg heldur en líkamleg því þetta andlega grær ekkert þó 

þetta líkamlega grói.“  

 

Elsa tók undir með Rúnu og kom aftur inn á óöryggið sem virðist 

einkenna marga leikskólakennara og skortinn á fræðslu þeim til handa. Hún 
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talaði um að leikskólakennarar væru oft ekki í stakk búnir til að takast á við 

einkennin, hvort sem þau væru af andlegum eða líkamlegum toga, og að 

aukin fræðsla myndi vafalaust ýta undir öryggi þeirra. 

 
Andleg einkenni eru algengari myndi ég halda... kannski er erfitt fyrir 

okkur að sjá líkamlegu einkennin kynferðislega...ég veit ekki hvort 

maður væri beint í stakk búinn til að átta sig á því, maður er svo 

óöruggur. Það er vissulega búið að vera mikið um að vera núna, Blátt 

áfram og maður hefur setið fræðsluerindi og svoleiðis þá vantar 

einhvern veginn ennþá fræðslu svo maður nái að vera meira öruggur 

með þessi mál, því þetta eru svo hræðilega erfið mál.  

  

Fram kom að þekking leikskólakennara á einkennum kynferðislegs 

ofbeldis hjá börnum er ekki góð og að það megi að miklu leyti rekja til of 

lítillar fræðslu. Þá telja þeir að þessi skortur á fræðslu geti orðið til þess að 

leikskólakennarar komi ekki auga á þau einkenni sem börn sýna og geti þar 

af leiðandi ekki tekist á við málin á viðeigandi hátt. 

10.2 Þekking leikskólakennara á afleiðingum 

kynferðislegs ofbeldis gegn barni 

Viðmælendur voru spurðir hver þekking þeirra á afleiðingum kynferðislegs 

ofbeldis gegn börnum væri. Þeir voru sammála um að afleiðingarnar væru 

víðtækar, skelfilegar og eitthvað sem þolendur myndu eiga við að stríða alla 

ævi. Þá væri andleg vanlíðan, slæm sjálfsmynd, hræðsla og fíkniefnaneysla á 

unga aldri meðal þeirra afleiðinga sem barnungir þolendur þyrftu að takast á 

við. Lína og Rúna töluðu um að að börn sem yrðu fyrir kynferðislegu ofbeldi 

gætu þurft að berjast við afleiðingarnar alla ævi og því væri  mikilvægt að 

þessi börn fengju viðeigandi aðstoð hjá fagfólki eins fljótt og auðið væri. 

Lína lýsti margvíslegum afleiðingum kynferðislegs ofbeldis gegn börnum: 

 
Kynferðislegt ofbeldi er eitthvað sem breytir lífi barns til lífstíðar held 

ég... það þarf að vinna rosalega vel með börn sem lenda í svona... þau 

leiðast út í fíkniefnaneyslu, jafnvel á grunnskólaaldri.... félagshæfnin 

verður slök, sjálfsmyndin er engin og það hefur áhrif á námsgetuna. 

 

Elsa og Jóna voru sammála um að andleg vanlíðan og ýmiskonar 

vandamál því tengd væru algengar afleiðingar þessa vandamáls. Jóna lýsti 
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afleiðingum kynferðislegs ofbeldis gegn börnum... „Andleg vanlíðan fyrst og 

fremst...getur verið hegðunarvandi, félagsfælni, reiði, hræðsla, kvíði...Aðrir 

upplifa þetta sem ógnun og verða hrædd við allt og eru haldin kvíða.“   

Viðmælendur voru sammála um að afleiðingar kynferðislegs ofbeldis 

gegn börnum væru ákaflega slæmar og líklega eitthvað sem myndi há þeim 

alla ævi með ýmsum hætti. Þá kom fram að mikilvægt væri að barnungir 

þolendur fengju viðeigandi hjálp frá fagfólki og að nauðsynlegt væri að sú 

hjálp kæmi eins fljótt og auðið væri. 

10.3 Þekking leikskólakennara á forvörnum með 

börnum í leikskóla 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir teldu leikskólakennara almennt vera 

nægilega meðvitaða um mikilvægi forvarna í leikskólastarfi, hver þekking 

þeirra væri á forvörnum með börnum í leikskólastarfi og hvort þeir teldu að 

forvarnir ættu að vera hluti af starfi leikskólakennarans. Skiptar skoðanir 

voru á því meðal viðmælenda hvort leikskólakennarar væru nægilega 

meðvitaðir um mikilvægi forvarna í leikskólastarfi og hvort, og þá hvernig, 

þeir ynnu með þær. Anna og Jóna töluðu um að þær teldu vitundina um 

forvarnir til staðar en að oft vantaði upp á framkvæmdina hjá kennurum. Jóna 

bætti við að líklega væru til leikskólakennarar sem veigruðu sér við að taka 

ábyrgð og litu í hina áttina í þeirri von að einhver annar tæki ábyrgðina. Hún 

sagði: 

    
Ég held að almennt séu kennarar vakandi fyrir því að þetta sé 

mikilvægt en hvort að þeir nýti sér það sem er til eða hræðist það...því 

þetta er náttúrulega eitthvað sem fólk vill aldrei lenda í eða þurfa að 

takast á við. Þannig að sumir kannski bara líta aðeins til hliðar og 

vonast til að einhver annar sjái um þetta. Ég held að sú hugsun sé alveg 

til á meðal kennara.   

 

Elsa og Rúna töldu aftur á móti að leikskólakennarar væru almennt ekki 

nægilega meðvitaðir um forvarnir og að þeir þyrftu að taka markvissar á 

málefninu og reyna að hrista af sér óöryggið sem oft fylgir. Rúna bætti við að 

algengt væri að kennarar væru hræddir við að taka þá ábyrgð sem fylgir 

forvörnum í leikskóla: „Nei...ég held ekki að þeir séu nægilega meðvitaðir, 
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ég held að það séu bara margir sem veigra sér við að ræða þetta og vilja ekki 

taka ábyrgð á því að hvorki fræða börnin né segja frá.“  

Viðmælendur voru flestir þeirrar skoðunar að þekking þeirra á forvörnum 

í leikskólastarfi væri ekki góð og að þeir myndu gjarnan vilja að hún væri 

meiri. Fram kom að sú þekking sem viðmælendur töldu sig hafa kom ekki úr 

grunnnámi þeirra heldur höfðu þeir þurft að leita á önnur mið og afla hennar 

upp á eigin spýtur, til dæmis hjá samtökunum Blátt áfram. Lína var eini 

viðmælandinn sem taldi þekkingu sína á forvörnum gegn kynferðislegu 

ofbeldi á börnum góða og talaði um að hún hefði lesið sér mikið til þegar hún 

þurfti að takast á við mál þar sem grunur vaknaði um að verið væri að beita 

barn kynferðislegu ofbeldi. Hún talaði um að sú þekking sem hún byggi yfir 

kæmi ekki úr námi heldur hefði hún þurft að leita til sálfræðings sem hún 

hefði unnið með, sérkennslustjóra leikskólans og barnaverndarnefndar. Hún 

komst svo að orði... „við náttúrulega lásum okkur til um fræðslu hjá 

barnaverndarnefnd og hjá sálfræðingnum sem var hérna... þekkingin verður 

eiginlega til þar... við fengum ekki mikið í skólanum um svona, eiginlega ekki 

neitt sko.“ Elsa sagði að hún hefði stuðst við efni um forvarnir frá 

samtökunum Blátt áfram en að þekking hennar væri engu að síður lítil: 

„Já...hún mætti alveg vera meiri... en við höfum notað efni svona eins og 

blátt áfram og við höfum notað bókina þetta er líkaminn minn og svona 

ýmislegt en ekki markvisst.“ Rúna og Jóna höfðu svipaða sögu að segja en 

þær sögðu þekkingu sína á forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi í 

leikskólastarfi ekki mikla þó þær þekktu lítillega til bóka og námskeiða. Jóna 

talaði um að það fælist ákveðin forvörn fyrir leikskólakennara í því að viða 

að sér efni... „það er náttúrulega bara ákveðin forvörn í því að viða að sér 

upplýsingum og sjá um það sjálfur... að maður sé það vel uppfærður... að 

maður geti verið í stakk búinn til þess að takast á við svona mál.“ Af svari 

Önnu mátti heyra að þrátt fyrir að hafa setið námskeið hjá Blátt áfram áttaði 

hún sig ekki almennilega á því hvað forvarnir í leikskólastarfi fælu í sér og í 

staðinn fyrir að svara hvað hægt væri að gera með börnunum fór hún að tala 

um hvað kennarar gætu gert sín á milli.  

 
Ég hef nú farið á eitthvert námskeið, man ekki einu sinni hvað það hét 

lengur. Maður lærði ýmislegt þar eins og til dæmis bara...hvernig við 

vinnum í leikskólanum með börnin...forvarnir, jú bara að vera vakandi 

fyrir einkennum og taka foreldra í viðtal og reyna að komast að því 

hvað er í gangi ef einhver grunur vaknar. Við höfum gert okkur að 

reglu að við erum aldrei ein þegar við lokum að okkur með börnin. 
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Viðmælendur voru allir þeirrar skoðunar að forvarnir ættu að vera hluti af 

starfi leikskólakennara og komst Lína svo að orði: „Já, af hverju ekki 

forvarnir í þessu eins og með tannburstun og borða hollt og svona...ef ekki 

þetta, hvað þá?“ Viðmælendur voru einnig sammála um mikilvægi þess að 

forvarnirnar væru fjölbreyttar og til að það næðist þyrftu leikskólakennarar að 

vera vel að sér í þeim málefnum sem þeir eru að vinna að. Þá kom fram að 

viðmælendur telja mikilvægt að málin séu rædd við börnin á þann hátt að þau 

skilji hvað um er rætt og að gott sé að virkja foreldra með í umræðunni. Það 

sé eitthvað sem skili sér alltaf á þann hátt að börnin verði meðvitaðri um hvað 

má og hvað má ekki og verði færari um að segja frá ef þau verða fyrir 

ofbeldi. Elsa talaði um að vel væri hægt að innleiða forvarnir á markvissan 

hátt í hópastarf með börnunum með ýmiskonar verkefnum og umræðum: 

 
Þetta þyrfti að vera miklu meira og markvissara og eitthvað sem ætti 

heima í hópastarfi því við erum að fást við svo margvísleg verkefni í 

hópastarfi...svo gott einmitt að maður er með mismunandi aldur þar. 

Ætti alveg heima svona einu sinni eða tvisvar á vetri þar sem eru unnin 

verkefni og umræður um þessa hluti, líkamann og hvað má og hvað má 

ekki.   

 

Fram kom að þrátt fyrir að leikskólakennarar séu þeirrar skoðunar að 

forvarnir eigi að vera hluti af starfi þeirra telja þeir sig ekki nægilega vel að 

sér varðandi hvernig best sé að vinna með þær. Til að hægt sé að standa 

almennilega að forvörnunum er aukin þekking leikskólakennara nauðsynleg 

en í grunnnámi þeirra er ekki lögð nægileg áhersla á fræðslu af þessu tagi 

heldur þurfi leikskólakennarar að sækja hana annað, sem verður að teljast 

óhagkvæmt.  

10.4 Forvarnir í leikskólastarfi 

Viðmælendur voru spurðir hver þekking þeirra væri á efni sem ætlað er til 

forvarna með börnum í leikskóla, hvert þeir teldu hlutverk leikskólakennara 

eiga að vera þegar kemur að forvörnum í leikskólastarfi og hvort þeir nýttu 

sér það efni sem til er. Misjafnt var hvernig viðmælendur mátu eigin 

þekkingu á efni til forvarna með börnum, en þrátt fyrir að vera meðvitaðir um 

mikilvægi þess að vera vel að sér töldu flestir að þekkingu sinni væri 
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ábótavant. Þó taldi Rúna þekkingu sína ágæta en hún þekkti best til bóka sem 

hún hefur notað. Hún talaði einnig um að hún væri hlynnt því að 

leikskólakennarar byggju sér til sitt eigið efni til að vinna með börnunum: 

 
Þekking mín er náttúrulega helst af þessum bókum sem hafa komið 

út... þessum sem maður hefur verið að lesa og annað. Það er svona í 

rauninni aðalþekkingin á þessu og að reyna að nýta þetta og búa til 

eitthvað til að vinna með, þannig að þú komir því frá þér... það er í 

rauninni það sama og er í bókinni. 

 

Jóna sagðist ekki hafa mikla þekkingu á því efni sem ætlað væri til 

forvarna gegn kynferðislegu ofbeldi gegn börnum og að hún hefði mest  

unnið með mjög ungum börnum. Hún sagðist þó hafa unnið eitthvað með það 

efni sem til er og þá sérstaklega bókina Þetta er líkaminn minn, sem hún teldi 

ágæta og ekki endilega ætlaða fyrir einhvern sérstakan aldur barna. Þá kom 

hún inn á óöryggið sem leikskólakennarar finna oft til og nefndi að það skorti 

fræðsluefni fyrir kennara því margir væru hræddir við að takast á við 

málefnið:  

 
Ég held að kennsluefni eða leiðbeiningar fyrir kennara til að vinna með 

börnum, það sé í rauninni ekki svo mikið. Það mætti kannski alveg 

koma meira inn með fræðsluefni fyrir kennara... til stuðnings... til að 

vinna með börnum... ég held að fólk sé alltaf hrætt við að... hversu 

langt má ég ganga í að útskýra fyrir barni hvar mörkin liggja... því 

þetta er náttúrulega hárfín lína. 

 

Lína taldi þekkingu sína ekki nægilega góða á efninu en að sú þekking 

sem hún hefði væri eitthvað sem hún byggi alltaf að. Hún sagði að reynsla 

hennar af því að þurfa að takast á við mál þar sem barn var beitt 

kynferðislegu ofbeldi hefði haft mikil áhrif á hvernig hún vinnur og miðlar 

efninu til barnanna. Hún sagði jafnframt að hún reyndi að vinna markvisst 

með forvarnaefni í starfinu á leikskólanum. 

Misjafnt var hvort og þá hvernig viðmælendur sögðust nýta sér 

forvarnaefni með börnum en flestir viðmælendur töluðu um að þeir notuðu 

efnið að einhverju leyti. Rúna sagðist vinna markvisst með bækur og leikföng 

og að hennar skoðun væri sú að það væri nauðsynlegt að ræða þessi mál á 

hreinskilnislegan hátt við börn. Hún nefndi mikilvægi þess að kenna muninn 

á góðum og slæmum leyndarmálum. Þá talaði hún um að öll umræða með 
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börnum væri af hinu góða því allt sem væri rætt við þau myndi á endanum 

síast inn:  

  
Já, ég hef nýtt þessar bækur og ég hef nýtt mér dúkkur, það eru til 

dúkkur hér bæði með buddu og typpi, ég hef alveg nýtt mér það og ég 

er alveg óhrædd við að tala við börnin um þetta, mér finnst það bara 

nauðsynlegt, að tala við þau því að allt sem maður segir við þau síast 

inn... þetta skilur alltaf eitthvað eftir sig. 

 

Elsa og Anna töluðu um að þær vissu af því efni sem ætlað er til forvarna 

gegn kynferðislegu ofbeldi gegn börnum en hefðu ekki notað það markvisst í 

sínu starfi. Elsa komst svo að orði... „nei ég nota þetta ekki nóg, þetta efni 

sem er til, ég veit af því og hef alveg notað það en mætti gera miklu meira af 

því og markvissara.“ Anna talaði um að hún vissi hversu mikilvægt það væri 

að vinna með forvarnaefni með börnum á leikskóla en viðurkenndi þó að hún 

hefði ekki hugsað um það en að hún hefði engu að síður skoðað efnið með 

eigin barni: 

 
Ég hef nefnilega ekki gert það hér í leikskólanum... auðvitað þarf 

maður að gera þetta með þeim líka en einhvern veginn hef ég ekki 

hugsað um það... en ég hef gert þetta með eigin barni, sýnt henni 

myndband og rætt við hana. 

 

Viðmælendur voru flestir sammála um að hlutverk leikskólakennara í 

forvarnastarfi með börnum sé fyrst og fremst að fræða börnin á þeirra 

forsendum í samræmi við aldur þeirra og þroska. Þá voru þeir sammála um 

mikilvægi þess þess að öll fræðsla og umræður með börnum á leikskóla færi 

þannig fram að þær vektu ekki hræðslu hjá þeim. Elsa talaði um að opinskáar 

umræður með börnum myndu skila sér þannig að þau væru ekki eins hrædd 

við að segja frá: 

 
Mér finnst það meira snúast um fræðslu, forvarnirnar hér inni ættu 

meira að snúast um fræðslu, ekki hræða þau eða neitt þannig heldur að 

kenna þeim um líkamann sinn og að þú átt þinn líkama og ég held að 

um leið og við förum að ræða opinskátt um líkamspartana okkar að þá 

eru þau ófeimnari við að tala sömuleiðis á hreinskilinn hátt um...  um 

líkamann sinn.  

 

Lína og Rúna töluðu um mikilvægi þess að leikskólakennarar ynnu 

markvisst að því að byggja upp félagsfærni og sjálfstraust barna með 
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forvörnum, til dæmis í gegnum leik, með því að lesa fyrir þau og segja þeim 

loðtöflusögur. Rúna taldi mikilvægt að leikskólakennarar væru meðvitaðir og 

opnir fyrir því að ræða þessi mál við börnin því það væri besta forvörnin: 

 
Kennari þarf náttúrulega að vera meðvitaður um þetta og hann þarf að 

vera opinn líka fyrir því að ræða þessa hluti... það er náttúrulega þeirra 

besta forvörn að ræða um þetta við börnin og tala við þau um þessa 

hluti og jafnvel að nýta þetta í leik líka og fá þau með.  

 

Þó flestir viðmælenda hafi verið með á nótunum og greinilega velt fyrir 

sér hlutverki sínu þegar kemur að forvörnum átti það ekki við alla. Anna varð 

verulega hugsi þegar hún var spurð að því hvert hún teldi hlutverk kennara 

vera í forvörnum og hafði þetta að segja: „Sko, þarna kemur eitthvað nýtt 

inn...þetta er eitthvað sem er mjög umhugsunarvert, ég hef aldrei spáð í 

þetta.“  

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að í flestum tilfellum eru leikskólakennarar 

meðvitaðir um mikilvægi forvarna í starfi sínu þó það eigi ekki við þá alla. 

Þrátt fyrir það er misjafnt hversu mikið þeir nýta sér það efni sem til er til 

forvarna með börnum í starfinu en þekking þeirra á efninu er í flestum 

tilfellum léleg. Leikskólakennarar virðast telja hlutverk sitt vera að fræða 

börnin á viðeigandi hátt og stuðla þannig að meðvitund þeirra og ýta undir 

getu þeirra til að segja frá ofbeldinu. Þá kom fram að flestir þeirra eru 

óöruggir og leyfa hræðslunni að koma í veg fyrir að þeir sinni hlutverki sínu 

sem skyldi þegar kemur að forvörnum með börnum í leikskóla. 
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11. Umræður og samantekt 

Megintilgangur þessa verkefnis var að skoða þekkingu leikskólakennara á 

einkennum og afleiðingum kynferðislegs ofbeldis gegn börnum og mikilvægi 

forvarna í leikskólastarfi. Í þessum kafla verða helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar dregnar fram og þær tengdar fræðilegri umfjöllun. Leitað var 

svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

(a) Hversu vel þekkja leikskólakennarar einkenni sem fylgja 

kynferðislegu ofbeldi gegn börnum? 

(b) Hversu upplýstir eru leikskólakennarar um afleiðingar 

kynferðislegs ofbeldis gegn börnum? 

(c) Hversu vel þekkja leikskólakennarar þær forvarnir sem í boði 

eru vegna kynferðislegs ofbeldis gegn börnum? 

(d) Nýta leikskólakennarar sér þær forvarnir sem í boði eru hér á 

landi gegn kynferðislegu ofbeldi gegn ungum börnum? 

 

 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýndu að leikskólakennarar: 

 

- upplifa mikið öryggisleysi í starfi þegar kemur að því að takast á við 

tilfelli þar sem barn virðist vera beitt kynferðislegu ofbeldi. 

- telja fræðslu til kennara verulega ábótavant sem skili sér í óöryggi 

þeirra. 

- eru ekki nægilega vel að sér þegar kemur að einkennum 

kynferðislegs ofbeldis gegn barni. 

- hafa nokkra þekkingu á afleiðingum kynferðislegs ofbeldis gegn 

barni. 

- eru ekki nægilega vel að sér þegar kemur að forvörnum með 

leikskólabörnum. 

- nýta sér forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum á einhvern 

hátt en ekki markvisst. 
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Umræðum um niðurstöður er skipt í fjóra kafla: 

 

- Þekking leikskólakennara á einkennum kynferðislegs ofbeldis gegn 

börnum.  

- Þekking leikskólakennara á afleiðingum kynferðislegs ofbeldis gegn 

börnum.  

- Þekking kennara á forvörnum með börnum í leikskóla.  

- Forvarnir í leikskólastarfi. 

 

Við vinnu verkefnisins velti höfundur því fyrir sér hvort fræðsla um 

viðfangsefnið, kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum, sé almennt nægileg 

meðal leikskólakennara eða hvort enn skorti á hana. Augljóst er að 

leikskólakennarar og foreldrar þurfa að vera vel upplýstir þegar kemur að 

þessum málum svo þeir geti komið auga á vandamálin og tekist á við þau. 

Höfundur velti auk þess fyrir sér hvort leikskólakennarar séu nægilega vel að 

sér varðandi einkenni kynferðislegs ofbeldis gegn börnum og afleiðingar 

þess.  

Umræðan um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er sem betur fer 

alltaf að opnast betur í samfélaginu og börn eru frekar tekin trúanleg en áður. 

Með tilkomu samtaka á borð við Blátt áfram er verið að virkja bæði foreldra 

og kennara meira í forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi barna og telur 

höfundur að það hafi í för með sér að hægt sé að fækka ungum þolendum og 

að þeir eigi auðveldara með að segja frá ofbeldinu og leita sér hjálpar.  

Kynferðislegt ofbeldi er eitt það versta sem hægt er að gera barni því 

afleiðingarnar geta verið hrikalegar (Sigrún Sigurðardóttir, Sigríður 

Halldórsdóttir og Sóley S. Bender, 2012, bls. 696). Börn sem orðið hafa fyrir 

kynferðislegu ofbeldi eiga yfirleitt mjög erfitt með að segja frá og því  og 

verða leikskólakennarar og aðrir sem að uppeldi og umönnun barna koma að 

þekkja einkennin og vera undir það búnir að takast á við vandamálið 

(Alaggia, 2004, bls. 1217–1218). Leikskólar eiga að hafa skipulagt ákveðið 

verkferli sem getur farið í gang þegar þessi mál koma upp svo að allar 

tilkynningar rati á rétta staði. Þá er mikilvægt að allt starfsfólk leikskóla viti 

hvernig ferlið gengur fyrir sig (Barnaverndarstofa, 2006b, bls. 1). Fagleg 

fræðsla leikskólakennara skiptir því miklu og ýtir undir sjálfstraust þeirra og 

getu til að taka forystu í málum sem geta verið bæði ljót og erfið (Topping og 

Barron, 2009, bls. 433). 
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11.1 Þekking leikskólakennara á einkennum 

kynferðislegs ofbeldis gegn börnum 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að leikskólakennarar séu ekki 

nægilega vel að sér þegar kemur að einkennum kynferðislegs ofbeldis gegn 

börnum og þótt fræðsla til þeirra hafi aukist síðustu ár er hún enn af skornum 

skammti. Fram kom hjá einum viðmælanda að aukin fræðsla myndi mjög 

líklega skila sér í meira öryggi hjá leikskólakennurum. Það er í samræmi við 

niðurstöður Mathews (2011, bls. 17) en þær benda til þess að fræðsla um 

efnið skili sér í öruggari kennurum, bæði til að sinna skyldum sínum gagnvart 

barninu og til að koma auga á einkenni þess að barn hafi orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi.  

Viðmælendur töldu að of lítil áhersla væri lögð á fræðslu um kynferðislegt 

ofbeldi gegn börnum í grunnnámi kennara en það helst í hendur við 

niðurtstöður rannsóknar sem gerð var á vegum Barnaheilla árið 2007. 

Samkvæmt henni er misjafnlega staðið að allri kennslu um kynferðislegt 

ofbeldi gegn börnum í íslenskum háskólum þar sem enga heildstæða stefnu 

var að finna um kennslu um málefnið (Valgarður Reynisson, 2007, bls. 48–

49). Því má draga þá ályktun að aukin áhersla á kennslu um málefnið sé 

nauðsynleg til að ýta undir þekkingu og öryggi kennara enda sýna erlendar 

rannsóknir að kennarar gegni mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að 

koma auga á einkenni kynferðislegs ofbeldis gegn barni (Topping og Barron, 

2009, bls. 433). Líkur eru á að þekkingarleysi kennara verði til þess að það 

komist síður upp ef barn verður fyrir kynferðislegu ofbeldi (Smith, 2010, bls. 

25–26) og er fræðsla því sérstaklega mikilvæg til að kennarar séu í stakk 

búnir til að takast á við vandann (Goldman og Grimbeek, 2011, bls. 16). 

Það er oft vandkvæðum bundið að koma auga á einkenni hjá barni sem 

beitt er kynferðislegu ofbeldi þar sem einkennin geta verið af margvíslegum 

toga. Viðmælendur voru sammála því en fram kom að leikskólakennarar telja 

þekkingu sína af skornum skammti þegar kemur að algengustu einkennum 

sem börn sýna. Í flestum tilfellum sýna börn ýmiskonar andleg einkenni, 

vanlíðan eða breytta hegðun sem getur meðal annars brotist út í 

kynferðislegri hegðun og tjáningu (Hornor, 2010, bls. 359; Johnson, 2005, 

bls. 112; Modelli, Galvao og Pratesi, 2012, bls. 2).  

Misjafnt var hver þekking viðmælenda var á einkennum barna en 

kynferðisleg hegðun, andleg vanlíðan, reiði og skyndilegar 
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hegðunarbreytingar voru meðal þeirra einkenna sem þeir töldu upp. 

Kynferðisleg hegðun barna er í flestum tilfellum eðlilegur hluti af þroska 

þeirra og getur komið fram bæði í hegðun og tjáningu. Hún getur þó verið 

vísbending um að barn hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi (Hornor, 2010, 

bls. 359; Putnam, 2003, bls. 272; Sciaraffa og Randolph, 2011, bls. 36).  

Þegar upp kemur tilfelli þar sem barn sýnir af sér mikla kynferðislega hegðun 

ættu leikskólakennarar að horfa eftir hlutum á borð við hvort barnið sýni 

mikinn áhuga á eigin kynfærum og annarra, hvort það hermi eftir 

kynferðislegri hegðun og tali fullorðinna, hvort það taki þátt í eða eigi 

frumkvæði að grófum kynferðislegum leikjum með öðrum börnum, hvort það 

reyni að þvinga önnur börn til kynferðislegra leikja eða hvort teikningar þess 

og skrif séu kynferðisleg (Kay, 1999, bls. 63; Sciaraffa og Randolph, 2011, 

bls. 36). 

Kynferðisleg hegðun er þó ekki það eina sem getur gefið til kynna að barn 

hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. Breytt hegðun er einkenni sem ekki 

ætti að fara fram hjá leikskólakennurum enda eyða þeir í flestum tilfellum 

löngum tíma með börnunum á degi hverjum. Viðmælendur töluðu um 

hegðunarbreytingar hjá börnum sem meðal annars lýstu sér í reiði og 

hlédrægni. Ýmiskonar hegðun tengd tilfinningum er algeng hjá börnum en 

ofbeldi af þessari gráðu ógnar tilveru þeirra og sálarlífi. Stúlkur eiga frekar til 

að bregðast við með því að beina hegðuninni inn á við, draga sig í hlé og 

skilja sig frá aðstæðunum á meðan drengir sýna oftar af sér árásargirni eða 

ofbeldi (Hornor, 2010, bls. 359; Putnam, 2003, bls. 271).  

Algengara er að börn sýni andleg einkenni en líkamleg (Modelli, Galvao 

og Pratesi, 2012, bls. 2). Það er þó ekki síður mikilvægt að leikskólakennarar 

séu meðvitaðir um þau líkamlegu einkenni sem geta komið fram. Það á 

sérstaklega við þegar ung börn eru höfð í huga þar sem þau hafa oft ekki náð 

þroska til að tjá sig og því eru líkamlegu einkennin það eina sem hægt er að 

koma auga á (Barker og Hodes, 2005, bls. 37). Rannsóknin leiddi í ljós að 

leikskólakennurum þykir erfitt að koma auga á og takast á við einkenni sem 

börn sýna og að líkamlegu einkennin eru oft erfiðari viðfangs. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fræðslu til kennara um 

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum sé ábótavant hérlendis og þá sérstaklega í 

háskólum landsins. Það hlýtur að teljast mikilvægt að kennarar fái viðeigandi 

fræðslu um einkenni kynferðislegs ofbeldis á börnum til að geta komið auga 

á þau og tekist á við þau á viðeigandi hátt.  
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11.2 Þekking leikskólakennara á afleiðingum 

kynferðislegs ofbeldis gegn börnum 

Samkvæmt Bryndísi Björk Ásgeirsdóttur (2011, bls. 288) er kynferðislegt 

ofbeldi streituvaldandi atburður í lífi barns sem hefur víðtæk áhrif á allt líf 

þess. Niðurstöður rannsóknar hennar leiddu í ljós að kynferðislegt ofbeldi 

hefur mikil og langvinn áhrif á börn og að leikskólakennarar eru vel 

meðvitaðir um það. Fram kom að viðmælendur töldu kynferðislegt ofbeldi 

vera sár á sálinni sem aldrei myndi gróa. Þá töldu þeir afleiðingarnar 

gríðarmiklar og víðfeðmar og eitthvað sem þolendur myndu þurfa að eiga við 

alla ævi. 

Viðmælendur voru vel að sér þegar kom að afleiðingum kynferðislegs 

ofbeldis hjá börnum en meðal þeirra afleiðinga sem þeir töldu algengar voru 

ýmsar hegðunarbreytingar, lélegt sjálfsmat, kvíði, reiði og fíkniefnaneysla. 

Það helst í hendur við niðurstöður eldri rannsókna en samkvæmt þeim eru 

börn sem orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi líklegri en önnur börn til að 

þjást af ýmiskonar hegðunar- og tilfinningalegum vandamálum á borð við 

kvíða eða önnur geðræn vandamál (Dube, o.fl., 2005, bls. 434; Fergusson, 

Boden og Horwood, 2008, bls. 617; Goodwin, Fergusson  og Horwood, 

2005, bls. 888; Lin, Li, Fan og Fang, 2011, bls. 686; Sheffield, Williams, 

Blackford og Heckers, 2013, bls. 5). Þá eru þau einnig líklegri til að bera með 

sér sjálfsvígshugsanir og gera tilraunir til sjálfsvígs, og leiðast út í ýmiskonar 

afbrot, fíkniefnaneyslu, vændi og ofbeldi (Baron, 2004, bls. 471-473; Lin, 

Lin, Li, Fan og Fang, 2011, bls. 686; Lopes-Castroman, o.fl., 2013, bls. 152). 

11.3 Þekking leikskólakennara á forvörnum með 

börnum í leikskóla  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að misjafnt er hvort 

leikskólakennarar geri sér grein fyrir mikilvægi forvarna gegn kynferðislegu 

ofbeldi gegn börnum í leikskólastarfi. Algengt er að meðvitundin sé til staðar 

en í flestum tilfellum vantar upp á framkvæmdina. Fram kom að oft er þetta 

málefni, kynferðislegt ofbeldi gegn börnum, eitthvað sem leikskólakennurum 

þykir erfitt að nálgast og veigra sér jafnvel við að taka ábyrgð á að fræða 
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börnin um. Þá líta þeir jafnvel í hina áttina í þeirri von að einhver annar 

annist fræðsluna.   

Viðmælendur voru flestir þeirrar skoðunar að þekking þeirra á forvörnum 

í leikskólastarfi væri ekki góð og að þeir myndu gjarnan vilja að hún væri 

meiri. Fram kom að sú þekking sem viðmælendur töldu sig hafa kom ekki úr 

grunnnámi þeirra heldur höfðu þeir þurft að leita á önnur mið og afla hennar 

upp á eigin spýtur, til dæmis hjá samtökunum Blátt áfram. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að menntun kennara um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum er 

verulega ábótavant en bæði McKee og Dillenburger (2009, bls. 328) og 

Goldman og Grimbeek (2011, bls. 5 og 15–16) komust að þeirri niðurstöðu í 

rannsóknum sínum að til að þekking kennara á einkennum kynferðislegs 

ofbeldis og forvörnum gegn því verði viðunandi þurfi að taka á því í 

grunnnámi kennara.  

Samkvæmt viðmælendum eiga forvarnir að vera hluti af starfi 

leikskólakennara. Þeir töldu að til að forvarnastarf gangi upp þurfi 

leikskólakennarar að vera vel að sér í þeim málefnum sem þeir eru að vinna 

að og ræða við börnin á þann hátt að þau skilji hvað um er rætt, og að gott sé 

að virkja foreldra með í umræðunni. Þeir telja að það sé eitthvað sem skili sér 

alltaf á þann hátt að börnin verði meðvitaðri um hvað má og hvað má ekki og 

verði færari um að segja frá ef þau verða fyrir ofbeldi. Börn eru í eðli sínu 

varnarlaus og því er nauðsynlegt að fræðsla um kynlíf og kynferðislegt 

ofbeldi byrji snemma en börn sem ekki fá fræðslu eru líklegri til að verða 

gerendum að bráð. Mikilvægt er að börnum sé hjálpað að átta sig á eigin 

færni og að um málefnið sé fjallað á öruggan og fumlausan hátt með það að 

markmiði að veita börnum verkfæri og skilning til að geta tekist á við 

kynferðislegt ofbeldi, koma auga á það, standast það og segja frá því (Hitrec, 

2010, bls. 165 og 167 ; Johnson, 2004, bls. 467; Kenny og Wurtele, 2010, 

bls. 494; NSPCC, 2013, ekkert síðutal).   

Niðurstöðurnar benda til að leikskólakennurum geti veist erfitt að takast á 

við og sinna forvörnum sem skyldi og að skorti á fræðslu sé þar að mestu um 

að kenna. Viðmælendur voru þeirrar skoðunar að hægt væri að innleiða 

fjölbreyttar forvarnir í leikskólastarf á markvissan hátt, til dæmis í gegnum 

hópastarf því það bjóði upp á fjölbreytta verkefnavinnu og umræður. 

Sciaraffa og Randolph (2011, bls. 36) taka undir þetta í fræðsluefni sínu; að 

þetta sé viðkvæmt málefni sem margir leikskólakennarar eigi erfitt með að 

sinna. Þá koma þeir inn á að kennarar geti til dæmis unnið að forvörnum með 
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börnum í gegnum leik þar sem hann er kjörið tækifæri til að nýta til fræðslu 

um líkamann, að hann tilheyri barninu og að það megi segja nei. Hitrec 

(2010, bls. 165 og 167 og 171) bendir á að þegar rætt er við börn sé 

mikilvægt að það sé gert á opinskáan hátt og að rétt orð séu notuð yfir 

líkamsparta þeirra. Það hjálpar þeim að skilja hvað má og hvað má ekki, auk 

þess að hjálpa þeim að átta sig á óviðeigandi hegðun. 

11.4 Forvarnir í leikskólastarfi  

Misjafnt var hvernig viðmælendur mátu þekkingu sína á efni sem ætlað er til 

forvarna með börnum. Flestir voru meðvitaðir um mikilvægi þess að þekkja 

vel til þess en töldu að þekkingu sinni væri ábótavant. Algengt var að þeir 

þekktu best til bóka á borð við Þetta er líkaminn minn (Freeman, 1998), sem 

gefin var út á vegum Barnaheilla. Fram kom að margir leikskólakennarar eru 

hræddir að takast á við forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi hjá börnum og 

að það megi að hluta rekja til skorts á fræðsluefni fyrir kennara. Ekki hefur 

verið gefið út mikið af slíku efni á íslensku en bókin Verndum þau, eftir  

Ólöfu Ástu Farestveit, forstöðumann Barnahúss, og Þorbjörgu Sveinsdóttur, 

MA í sálfræði, kom út árið 2006. Hana geta kennarar nýtt sér til að læra að 

þekkja einkenni sem börn sýna og hvernig best er að bregðast við ef grunur 

vaknar um að barn hafi verið beitt kynferðislegu ofbeldi. Þá hafa einnig verið 

gefnar út bækur á ensku og er Protecting children: a practigal guide, eftir 

Janet Kay (1999), dæmi um það.   

Misjafnt var hversu vel viðmælendur þekktu til efnis sem ætlað er til 

forvarna gegn kynferðislegu ofbeldi gegn börnum og hvort og þá hvernig þeir 

nýttu sér það. Flestir sögðust vita af efninu og nýta sér það á einhvern hátt, þó 

mismikið. Einn viðmælandi sagðist nýta sér bækur og leikföng á markvissan 

hátt og þá sérstaklega til umræðna með börnum og til að kenna þeim muninn 

á góðum og slæmum leyndarmálum. Hitrec (2010, bls. 171 –172) bendir á að 

mikilvægt sé að börnum sé kenndur munurinn á góðum og slæmum 

leyndarmálum þar sem gerendur leggja í flestum tilfellum mikla áherslu á 

leynd. Teiknimyndin Leyndarmálið getur því verið afar gagnleg þegar kenna 

á börnum þann mun. Hún er í grunninn byggð á 19. gr barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og var upphaflega gefin út á vegum samtakanna 

Réttindi barna (Katrín Oddsdóttir, 2011, bls. 485 og 487). Myndina má til 

dæmis nálgast á heimasíðu Blátt áfram.   
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Viðmælendur voru flestir sammála um að hlutverk leikskólakennara í 

forvarnastarfi með börnum felist fyrst og fremst í að fræða börnin á þeirra 

forsendum, í samræmi við aldur þeirra og þroska þar sem umræða væri besta 

forvörnin. Þeir tóku því undir orð Hitrec (2010, bls.171 –172) sem bendir á 

að hægt sé að fara nokkrar leiðir til að fræða ung börn um kynferðislegt 

ofbeldi og þannig hjálpa þeim að þekkja, koma í veg fyrir og stoppa það. Hún 

telur að ef fræðslan fari fram í samræmi við aldur og þroska barnsins auki 

það líkurnar á að barnið efli með sér færni til að átta sig á slæmum aðstæðum 

og finna leiðir og öryggi til að koma sér úr þeim. Niðurstöður norskrar 

rannsóknar benda auk þess til að ef börn eru vön því að við þau sé rætt um 

hluti á borð við kynferðislegt ofbeldi og það er sett í samhengi við 

þekkingarheim þeirra séu þau líklegri til að segja frá ef þau verða fyrir 

ofbeldi sjálf (Jensen, Gulbrandsen, Mossige, Reichelt og Tjersland, 2005, bls. 

1409–1410). 
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12. Lokaorð 

Í rannsókninni var leitast við að varpa ljósi á þekkingarheim leikskólakennara 

þegar kemur að einkennum og afleiðingum kynferðislegs ofbeldis gegn 

börnum og forvörnum gegn því. Markmiðið var að komast að því hve vel 

leikskólakennarar þekkja til einkenna sem börn sem orðið hafa fyrir 

kynferðislegu ofbeldi sýna, afleiðinga kynferðislegs ofbeldis gegn börnum og 

forvarna gegn kynferðislegu ofbeldi í leikskólastarfi, og hvort þeir nýti sér 

forvarnirnar í starfi. Rannsóknarniðurstöðurnar endurspegla reynslu fimm 

leikskólakennara sem flestir höfðu svipaða reynslu af viðfangsefninu. 

Rannsóknin leiddi í ljós að leikskólakennararnir fimm sem rætt var við eru 

vel að sér um afleiðingar kynferðisofbeldis gegn börnum en að þeir eru langt 

í frá að vera nægilega vel að sér þegar kemur að einkennum þess. 

Leikskólakennararnir telja að aukin fræðsla í grunnnámi þeirra sé nauðsynleg 

þar sem þekkingarskorturinn ýti oft undir óöryggi leikskólakennara við að 

bregðast við þegar upp kemur mál þar sem grunur leikur á að barn hafi verið 

beitt kynferðislegu ofbeldi. Þá kom auk þess í ljós að þó flestir 

leikskólakennarar séu meðvitaðir um mikilvægi forvarna gegn kynferðislegu 

ofbeldi gegn börnum nýta þeir sér þær ekki markvisst í starfi. Þar kom einnig 

fram að óöryggi og skortur á þekkingu væru helstu ástæður þess.  

Í ljósi þess hve umræðan um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum hefur 

verið að opnast og aukast í samfélaginu er athyglisvert að fræðslan um það í 

grunnnámi leikskólakennara sé enn svo lítil. Það hlýtur að gegna furðu að 

fræðsla til þeirra um þessi mál skuli ekki koma frá hinu opinbera heldur sé 

leikskólakennurum það að miklu leyti í sjálfsvald sett að leita sér upplýsinga 

og hvar þeir gera það. Samtök á borð við Blátt áfram eru dæmi um hvar 

kennarar geta sótt sér fræðslu, en þau sérhæfa sig í að fræða fullorðna um 

kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og hvernig megi reyna að koma í veg fyrir 

það. Samkvæmt þeim sem komið hafa að starfinu þar er mikil þörf fyrir 

aukna fræðslu meðal starfsfólks skóla á Íslandi en algengt er að ótti og 

reynsluleysi stjórni viðbrögðum fólks þegar mál þessa eðlis koma upp. 

Fagleg fræðsla leikskólakennara hlýtur því að skipta höfuðmáli og ýta undir 
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sjálfstraust þeirra og getu til að taka forystu í málum sem geta verið virkilega 

ljót og erfið. 

Það fer ekki á milli mála að kynferðislegt ofbeldi er eitt það versta sem 

hægt er að gera barni enda geta afleiðingarnar af því verið skelfilegar og 

langvinnar. Í flestum tilfellum eiga börn sem orðið hafa fyrir kynferðislegu 

ofbeldi erfitt með að segja frá því og oft koma einkennin í ljós með breyttri 

hegðun eða hegðunarerfiðleikum. Því er mikilvægt að leikskólakennarar og 

aðrir sem að uppeldi og umönnun barna koma séu vel að varðandi einkenni 

ofbeldisins og undir það búnir að takast á við vandamálið. Leikskólar eiga að 

hafa ákveðið verkferli sem fer í gang þegar svona mál koma upp. Til að allar 

tilkynningar rati á rétta staði er mikilvægt að allt starfsfólk þeirra viti hvernig 

það gengur fyrir sig. 

Höfundur telur sig hafa fengið svör við rannsóknarspurningum sínum en 

um leið hafa vaknað nýjar spurningar. Hann veltir meðal annars fyrir sér 

hvers vegna fræðslu um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum sé ekki gert hærra 

undir höfði í grunnnámi leikskólakennara. Vert væri að rannsaka ástæðu þess 

og um leið hvernig hægt væri að innleiða forvarnir gegn kynferðislegu 

ofbeldi á markvissan hátt í námskrár og starf leikskóla. Þannig mætti 

mögulega fækka ungum þolendum og auðvelda þeim að segja frá ofbeldinu 

og leita sér hjálpar. 
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Akureyri, 21.1.2014 

 

 

 

Gunnar Gíslason, 

Fræðslustjóri, 

Skóladeild Akureyrarbæjar. 

 

Ég undirrituð stunda meistaranám við kennaradeild Háskólans á Akureyri og 

vinn að lokaritgerð minni, undir leiðsögn prófessoranna Kristínar 

Aðalsteinsdóttur og Sigrúnar Sveinbjörnsdóttur. Viðfangsefni 

rannsóknarinnar er að kanna þekkingu og reynslu leikskólakennara af því að 

takast á við þann vanda þegar upp koma tilfelli um kynferðislega misnotkun 

barna í leikskóla, hver þekking þeirra er á einkennum barna sem orðið hafa 

fyrir kynferðislegu ofbeldi og að skoða hvort og þá hvernig viðkomandi 

kennarar nýta sér það efni sem til er til forvarna með ungum börnum. 

 Hér með bið ég um leyfi til að taka viðtöl við starfandi 

leikskólakennara á Akureyri. Endanleg tala viðmælenda er ekki fyllilega 

komin á hreint en líklega verða þeir á bilinu átta til tíu. Ég stefni að því að 

vinna eigindlega rannsókn með það að markmiði að fá að skyggnast inn í 

reynsluheim leikskólakennara og safna þannig lýsandi gögnum um reynslu 

þeirra og upplifanir. Viðtölin verða hljóðrituð og farið með þau sem 

trúnaðargögn en að rannsókn lokinni verður öllum upptökum eytt. Áætluð 

verklok eru vorið 2014. 

Ef óskað er eftir frekari upplýsingum um verkefnið er sjálfsagt að 

verða við þeirri ósk. 

 

Með bestu kveðju, 

 

Þórdís Eva Þórólfsdóttir  

ha090573@unak.is 

8972162 
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Fylgiskjal 3: Kynningarbréf um rannsókn 

                                                                                     Akureyri 5. febrúar 

2014 

Nafn leikskólastjóra 

Nafn leikskóla                                                                                        

 

Ég, undirrituð, stunda meistaranám við kennaradeild Háskólans á Akureyri 

og vinn að lokaritgerð minni undir leiðsögn prófessoranna Kristínar 

Aðalsteinsdóttur (kada@unak.is) og Sigrúnar Sveinbjörnsdóttur 

(sigrunsv@unak.is). Viðfangsefni rannsóknarinnar er að kanna þekkingu og 

reynslu leikskólakennara af því að takast á við þann vanda þegar upp koma 

tilfelli um kynferðislega misnotkun barna í leikskóla, hver þekking þeirra er á 

einkennum barna sem orðið hafa fyrir kynferðislegu áreitni/ofbeldi og að 

skoða hvort og þá hvernig viðkomandi kennarar nýta sér það efni sem finnst  

til forvarna með ungum börnum.  

Mig langar að fara þess á leit við þig að fá leyfi til að taka viðtöl við 

leikskólakennara sem hjá þér starfa. Þessi aðferð er valin með það í huga að 

safna lýsandi gögnum frá kennurum þar sem markmið rannsóknarinnar er að 

skoða reynsluheim leikskólakennara þegar kemur að því að takast á við 

viðfangsefnið. 

Viðtölin verða hljóðrituð en farið með þau sem algjör trúnaðargögn og 

þess gætt í alla staði að hvorki nöfn viðmælenda né leikskólans verði á 

nokkurn hátt rekjanleg. Að rannsókn lokinni verður hljóðskránni eytt. Þegar 

hefur fengist leyfi fyrir rannsókninni frá fræðslustjóra Akureyrarbæjar. 

Áætluð verklok eru vorið 2014.  

Ef þú sérð möguleika á að verða við þessari beiðni mun ég hafa 

samband sem fyrst til að skipuleggja viðtölin og ef þú vilt fá frekari 

upplýsingar um viðfangsefnið er sjálfsagt að verða við þeirri bón. 

 

Með fyrirfram þökk og ósk um gott samstarf, 

 

Þórdís Eva Þórólfsdóttir 

ha090573@unak.is 

S: 8972162 
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Fylgiskjal 4: Spurningalisti 

 

Spurningalisti 

 

Með þessari rannsókn er ég að skoða þekkingu og reynslu leikskólakennara 

af því að takast á við þann vanda þegar upp koma tilfelli þar sem grunur 

leikur á að barn hafi verið beitt kynferðislegu ofbeldi, hver þekking þeirra er 

á einkennum og afleiðingum sem börn sem orðið hafa fyrir kynferðislegu 

ofbeldi sýna og að skoða hvort og þá hvernig viðkomandi kennarar nýta sér 

það efni sem til er til forvarna með ungum börnum. 

 

Þú lætur mig vita ef það eru einhverjar spurningar sem þú vilt að ég útskýri 

nánar eða þú vilt ekki svara. 

 

1. Hver er menntun þín? (B.ed, M.ed) 

 

2. Hvaða starfsreynslu hefur þú? (Hve mörg ár á vettvangi?)  

 

3. Hefur þú reynslu af stjórnun?) 

 

 

4. Telur þú að leikskólakennarar almennt séu nægilega vel að sér þegar  

kemur að einkennum og afleiðingum kynferðislegs ofbeldis gegn 

 börnum?  

- Hvernig þá, getur þú gefið mér dæmi? 

 

5. Hvernig telur þú þekkingu þína vera á þeim einkennum sem börn sem  

hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi sýna?  

- Hver telur þú vera helstu einkenni sem barn sýnir? T.d. líkamleg eða  

andleg? 

- Hvort telur þú líkamleg eða andleg einkenni algengari? 

- Hverju telur þú vera mikilvægast að horfa eftir þegar grunur vaknar um  

að barn hafi verið beitt kynferðislegu ofbeldi?  

- Hverjar telur þú vera helstu afleiðingar kynferðislegs ofbeldis? 

 



74 

6. Mig langar að spyrja þig hvort þú hafir haft barn í þinni umsjá sem þig  

hefur grunað að hafi verið beitt kynferðislegu ofbeldi? 

- Hvernig tókst þú á við þann vanda?  

- Hvernig fannst þér þér að takast á við það?   

- Telur þú að reynslan af því að takast á við svona mál hafi breytt þér  

sem kennara eða haft langtíma áhrif á þig? Hvernig þá? 

- Hvert telur þú hlutverk leikskólakennara vera þegar upp koma mál þar  

sem barn hefur verið beitt kynferðislegu ofbeldi? 

 

7. Hver er þekking þín á forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi hjá  

leikskólabörnum? 

- Telur þú forvarnir eiga að vera hluta af starfi leikskólakennarans?  

Hvers vegna/hvers vegna ekki? 

- Hvert telur þú að hlutverk kennara sé eða eigi að vera þegar kemur að  

forvörnum með leikskólabörnum? 

- Nýtir þú þér það efni sem til er til forvarna með þeim börnum sem þú  

hefur í þinni umsjá? 

- Hver er þekking þín á því efni sem til er til forvarna með  

leikskólabörnum? 

- Telur þú leikskólakennara almennt nægilega meðvitaða um mikilvægi  

forvarna í leikskólastarfi? 

 

Nú hef ég lokið mínum spurningum, er eitthvað sem þú vilt bæta við? 
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