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Ágrip 
Umfjöllunarefni rannsóknarinnar sem er lýst í þessari ritgerð er reynsla 
kennara á fræðslu og forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. 
Það er í höndum kennara að vernda og fræða nemendur sína. Megin tilgangur 
rannsóknarinnar var að kanna og rannsaka reynslu kennara til 
forvarnarverkefna og fræðslu gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. Að 
auki var tilgangur rannsóknarinnar að kanna reynslu og upplifun kennara á 
kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum og hvernig upplifun kennara er af 
háskólanámi í kennslufræði hvað varðar undirbúning og fræðslu til kennara á 
kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Með þessu er leitast eftir því að finna leiðir 
til að efla kennara í forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum.  

Leitað var svara við rannsóknarspurningunni með viðtölum við 
grunnskólakennara á Akureyri. Rannsóknaraðferðin er eigindleg með 
fyrirbærafræðilegri nálgun og notast var við rannsóknaraðferð Vancouver-
skólans í fyrirbærafræði. Úrtakið samanstóð af átta þátttakendum sem eru 
grunnskólakennarar. Viðtölin voru greind í yfir og undirþemu sem lýstu 
reynslu kennara til fræðslu- og forvarnarverkefna gegn kynferðislegu ofbeldi 
gagnvart börnum. Textinn er flokkaður eftir innihaldi viðtala.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að miklu leyti í samræmi við 
niðurstöður úr erlendum rannsóknum, sem sýna að kennarar hafi ekki þá 
þekkingu sem þarf til að sinna góðu forvarnarstarfi gegn kynferðislegu ofbeldi 
gagnvart börnum. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að fræðsla 
til verðandi grunnskólakennara hvað varðar forvarnir gegn kynferðislegu 
ofbeldi gagnvart börnum, sé afar takmörkuð og jafnvel minni en erlendar 
rannsóknir gefa til kynna. Kennararnir voru meðvitaðir um skyldur sínar, 
töluðu um tilkynningarskyldu en einnig að þeir væru óöruggir þegar kæmi að 
því að tilkynna grun um kynferðislegt ofbeldi. Þeim fannst þeir þurfa að hafa 
eitthvað skjalfest í höndum sér. Það er samhljóma niðurstöðum erlendra 
rannsókna sem og innlendra.  

Niðurstöður leiddu í ljós að meðrannsakendur upplifðu óöryggi eftir 
kennaranámið og fannst þekking sín á kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum 
afar takmörkuð. Lítil sem engin fræðsla var í kennaranáminu og vildu allir 
meðrannsakendur fá meiri fræðslu um kynferðislegt ofbeldi. Þeir töldu réttast 
að sú fræðsla væri í kennaranáminu. Óöryggi meðrannsakenda leiddi til þess 
að meirihluti þeirra töldu þekkingu sína á forvarnarverkefnum það takmarkaða 
að þeir treystu sér ekki til þess að sinna forvarnarfræðslu gegn kynferðisofbeldi 
gagnvart börnum.  



 

Lykilorð: Kynferðisofbeldi, nemendur, börn,  kennarar, 
forvarnarverkefni, fræðsla 

 



 

Abstract 
The focus of the study described in this thesis is teachers’ experience of child 
sexual abuse prevention programmes. It is up to the teachers to protect and 
educate their students and this is a part of that objective. The main purpose of 
this study is to investigate the experience of and attitude towards child sexual 
abuse prevention programmes and instruction on the topic. Furthermore, the 
study sought to check the knowledge that teachers have of sexual abuse. and 
how they have experienced their pedagogy studies in terms of preparation and 
education of child sexual abuse. By doing so the hope is to find ways to enable 
teachers to use preventative measures against child sexual abuse. 

To answer the research question the author conducted interviews with 
primary school teachers in Akureyri. The methodology that was chosen was a 
qualitative, phenomenological approach from the Vancouver-school of 
Phenomenology. The sample consisted of eight participants that are primary 
school teachers. The text was analysed and categorised into main themes and 
sub themes that described teachers’ experiences and knowledge towards 
preventative measures against child sexual abuse. The text is then categorised 
based on the content of the interviews. 

The main findings of the study were mainly consistent with research 
from abroad, which showed that teachers do not have the knowledge of child 
sexual abuse prevention programmes that they need to properly implement in 
their classrooms. Additonally, the results indicate that those studying to 
become primary school teachers receive very limited instruction on 
preventitive measures against child sexual abuse. The instruction seems to be 
even less than what is indicated in research from other countries. The teachers 
were aware of their obligations, they spoke of how they were required to report 
abuse but very insecure about filing reports on their suspicions. Furthermore, 
that when it came to the reporting they felt the need to have something concrete 
to pass along. This is consistent with findings from other studies both here and 
abroad. 

The results of the study suggested that the participants, following their 
pedagogy studies, experienced insecurity and felt that their knowledge of 
sexual abuse of children was very limited. This topic was not really covered in 
their pedagogy studies and all participants agreed that they wanted more 
education on the subject. Additionally, they felt that this instruction was 
included in their pedagogy studies. The insecurity that the participants 
experienced and their lack of knowledge on the subject led to them shy away 



 

from the use of prevention programmes for child sexual abuse in their own 
classrooms. 

Keywords: Sexual abuse, students, teachers, children, prevention 
programmes, education



 

 
 
 
 
 
 
 

Þessi rannsókn er tileinkuð vinkonu minni sem var beitt kynferðislegu ofbeldi 
sem barn og með stuðningi, dugnaði og elju hefur ofbeldið ekki aftrað henni í 

lífinu. Einnig tileinka ég rannsókninni öllum þeim börnum sem hafa þolað 
kynferðislegt ofbeldi. 

Með því er ég að sýna þeim stuðning. 
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1. Inngangur  
Í Í þessum kafla er leitast eftir því að gera grein fyrir viðfangsefni 
rannsóknarinnar. Reynsla rannsakanda verður útskýrð og tengsl við 
viðfangsefnið og sett fram rannsóknarspurning. Einnig verður sagt frá 
lykilorðum verkefnisins, markmiðum og framtíðar áætlunum. Hagnýt gildi 
rannsóknarinnar er að finna í þessum kafla ásamt því að uppbyggingu verkefnis 
er lýst í lok kaflans.  

Það lá aldrei vafi á vali á viðfangsefni. Það hefur orðið mikil 
vitundarvakning í samfélaginu og byltingar á borð við #metoo hafa tröllriðið 
samfélagsmiðlum. Fólk er að verða meðvitaðra um samskipti kynjanna, virða 
mörk annarra og viðurkenna þá erfiðleika sem geta sprottið upp við 
kynferðislegt ofbeldi eða áreiti. En það var ekki þá sem áhugi rannsakanda 
kviknaði á forvarnarverkefnum kynferðislegs ofbeldis. Kynferðislegt ofbeldi, 
afleiðingar og forvarnir hafa verið rannsakandanum afar hugfangið eftir eigin 
reynslu af kynferðislegu ofbeldi og þar sá hún hversu alvarlegar afleiðingarnar 
geta orðið. Því er mikilvægt að halda umræðu málefnisins á lofti, kenna 
börnum forvarnir kynferðislegs ofbeldis og því þarf að viðhalda þekkingu 
kennara og efla kennara í forvörnum.  

Raddir kennara hafa lengi vel verið á þann veg að kennarar hafi lítið 
með forvarnarverkefni kynferðislegs ofbeldis að gera, það eigi að vera í 
höndum annarra en kennara og að kennarar hafi nóg með sitt. Þegar 
rannsakandi leitaði eftir meðrannsakendum fengust þessi svör á mörgum 
stöðum. Að ráðgjafar frá félagsmiðstöðvum, hjúkrunarfræðingar og fleiri 
fagmenn frá öðrum stöðum myndu sjá um forvarnarverkefni og því væru 
kennarar ekki að setja sig inn í málefni kynferðisofbeldis.  Í lög um grunnskóla 
91/2008 er sagt frá því að: 

Grunnskólar skulu hafa heildstæða stefnu um það hvernig fyrirbyggja 
eigi að líkamlegt, andlegt eða félagslegt ofbeldi eigi sér stað í skólastarfi. 
Skólar skulu einnig hafa áætlun um framkvæmd tilkynningarskyldu 
samkvæmt barnaverndarlögum, um hvernig brugðist er við tilvikum um 
einelti, annað ofbeldi og félagslega einangrun […] Þá skal í skólareglum 
koma fram hvernig skólinn hyggst bregðast við brotum á þeim. 
Þrátt fyrir þessi lög um að það sé í höndum grunnskóla að hafa 

heildstæða stefnu um hvernig skuli fyrirbyggja ofbeldi þá virðist orðræðan 
vera á þann veg að kennarar vilji frekar láta aðra fagmenn sjá um fræðslu og 
forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi.  
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Rannsakandinn telur að með aukinni þekkingu kennara á 
forvarnarverkefnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum munu 
kennarar fá hvatningu og sjálfsöryggi til að sinna þessum málaflokki.   

Markmið rannsóknarinnar er að rannsaka reynslu kennara á fræðslu og 
forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. Hvort kennarar séu 
að nýta sér þau forvarnarverkefni sem eru til og hvort kennarar hafi stuðning 
frá stofnunum. Með því að leitast eftir upplifun kennara væri hægt að sjá í 
hvaða formi forvarnarverkefnum er háttað og í hvaða formi stuðningur 
stofnanna er. Gott væri að sjá hvort kennarar upplifðu stuðning frá 
grunnskólanum sem þeir vinna í eða hvort háskólanámið hafi undirbúið þá til 
að takast á við forvarnarverkefni gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. 
Með þessu er rannsakandinn að leita leiða til að hvetja kennara til að nýta sér 
forvarnarverkefni og þannig vernda nemendur sína gegn ofbeldi.  

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er: Hver er reynsla 
kennara af fræðslu og forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart 
börnum? Spurningin er viðamikil og því var ákveðið að hafa nokkrar 
undirspurningar til þess að fá heildræna mynd á upplifun kennara. 
Undirspurningarnar voru: Hver er reynsla kennara af forvarnarverkefnum 
gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum? Hver er reynsla kennara úr 
kennaranáminu hvað varðar þekkingu á kynferðislegu ofbeldi gagnvart 
börnum? Og: Hver er reynsla kennara af skólakerfi og vinnuveitendum 
varðandi  stuðning til kennara í málefnum kynferðislegs ofbeldis gagnvart 
börnum? Með því að fá svar við þessum spurningum mun rannsakandi öðlast 
betri sýn á reynslu kennara. Þau lykilorð sem notuð verða í þessari rannsókn 
til að lýsa viðfangsefninu eru kynferðisofbeldi (e. sexual abuse), nemendur (e. 
students), kennarar (e. teachers), forvarnarverkefni (e. prevention 
programmes), fræðsla (e. education).  

Uppbygging ritgerðarinnar verður á þann veg að hún skiptist í átta kafla: 
Inngangur, fræðilegur bakgrunnur, lagaleg umgjörð, stuðningur stofnanna, 
rannsóknin sjálf, niðurstöður, umræður og lokaorð. Innihald fræðilega 
bakgrunnsins skiptist í kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum, íslenskar 
rannsóknir á kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum, erlendar rannsóknir á 
kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum, fræðsla og forvarnir gegn 
kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum og fagleg þjálfun kennara. Í þriðja 
kafla rannsóknarinnar, lagaleg umgjörð, er farið lauslega yfir þá lagalegu 
umgjörð sem kennurum og skólum ber að fylgja. Farið er yfir aðalnámskrá 
grunnskóla og lög um grunnskóla ásamt því að skoða stöðu barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna. Í fjórða kafla rannsóknarinnar er rannsóknin sjálft 
útlistuð. Farið var yfir rannsóknaraðferð, Vancouver-skólann í fyrirbærafræði, 
úrtak rannsóknarinnar og bakgrunn meðrannsakenda, gagnasöfnun og 
greiningu, réttmæti og áreiðanleika rannsóknar og siðfræði rannsóknarinnar. 
Síðan eru niðurstöður kynntar út frá fimm þemum í fimmta kafla. Þemun eru 
1) Sjálfsöryggi kennara, 2) Innsæi kennara, 3) Framlag kennara, 4) Stuðningur 
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stofnana og 5) Tengsl. Í sjötta kafla eru umræður um niðurstöður og fræðilegan 
bakgrunn ásamt því að leitast er eftir svörum við rannsóknarspurningunum. 
Síðasti kaflinn inniheldur lokaorð þar sem farið er inn á eigin reynslu og 
vangaveltur og verkefninu er síðan lokað. Að endingu má sjá heimildir og 
fylgiskjöl.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
Þessi kafli lýsir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Farið verður yfir það 
hvað kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er og hvað liggur á bak við þessi 
hugtök. Þá verða íslenskar rannsóknir skoðaðar, hvernig samstarf stofnana 
gengur og hvernig forvarnarverkefni eru uppbyggð. Þá verða erlendar 
rannsóknir einnig skoðaðar. 

2.1 Kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum 
Ofbeldi er meðvituð valdbeiting sem getur beinst gegn einstaklingi, hópi 
manna eða samfélagi. Undir ofbeldi fellur allt slíkt athæfi sem leiðir til 
eða er líklegt til að hafa í för með sér skaða, dauða, sálrænt álag eða 
skerðingu á þroska eða annars konar skort, hið síðasttalda getur meðal 
annars verið afskiptaleysi eða hundsun  (Guðrún Kristinsdóttir og Nanna 
Kristín Christiansen, 2014). 
Hugtakið kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er oft notað sem 

samheiti yfir allar þær kynferðislegu athafnir sem brjóta á rétti barna. 
Birtingarmyndir kynferðisofbeldis eru til að mynda kynferðisleg áreitni, 
nauðgun, barnaklám, vændi eða sifjaspell. Kynferðislegt ofbeldi gagnvart 
börnum geta einnig verið kynferðisleg orð, kynferðislegar athafnir eða myndir 
sem eru sýndar börnum. Fullorðinn einstaklingur sem hlýtur kynferðislega 
örvun á athöfnum barna flokkast einnig undir kynferðislegt ofbeldi (Crosson-
Tower, 2010; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2013). 
Valdbeiting eða þvingun þarf ekki að eiga sér stað til að athæfið geti flokkast 
sem kynferðislegt ofbeldi og gerandinn þarf ekki að vera eldri en brotaþolinn. 
Barn sem er beitt kynferðislegu ofbeldi af ungum geranda getur haft álíkar 
afleiðingar og ef gerandinn er fullorðinn (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2011). 
Kynferðislegt ofbeldi þarf ekki að vera ofbeldisfullt, oft sýna gerendur mikla 
væntumþykju og ást til brotaþola sinna og algengt er að gerendur sannfæri 
brotaþola að þau séu samþykk og jafnvel ábyrg fyrir ofbeldinu (Sæunn 
Kjartansdóttir, 2011). 

Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni (e. World Health 
Organization) (2006) er skilgreining kynferðislegs ofbeldis gagnvart börnum 
allar þær kynferðislegu athafnir sem börn eru látin taka þátt í, með eða án þeirra 
samþykki. Barn hefur ekki náð líkamlegum né andlegum þroska til að skilja 
hvað felst í því að gefa samþykki fyrir kynferðislegri athöfn. Gerandinn getur 
verið fullorðinn einstaklingur sem og barn sem er í aðstöðu til að misnota 



6 

traust, vald eða ábyrgð sem það hefur yfir brotaþolanum. Sömu niðurstöður 
fengu Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir (2013), þ.e. að börn hafi 
ekki náð nægum þroska til að skilja þær aðstæður eða athafnir sem eiga sér 
stað þegar fullorðinn einstaklingur brýtur kynferðislega á því. Þess vegna hafa 
börn ekki þroska til að vita hvort þetta sé athöfn sem þau vilja taka þátt í eða 
ekki. Sama segir Sæunn Kjartansdóttir (2011). Börn hafa ekki forsendur til 
þess að átta sig á því hvað sé rétt og hvað sé rangt og þau stjórna ekki 
líkamlegum viðbrögðum sínum. Fyrir sum börn er kynferðislegt ofbeldi eina 
snertingin og eina nándin sem þau þekkja og því er eðlilegt að þau sækist í þá 
nánd. Þau hafa ekki þroskann í að gera greinarmun á ofbeldi og raunverulegri 
væntumþykju.  

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum fyrirfinnst í öllum stéttum 
samfélagsins og nær til allra samfélagshópa. Hópur geranda er ekki einsleitur 
né hópur brotaþola (Daro, 1988). Sambærilegar niðurstöður fékk Hrefna 
Ólafsdóttir (2011) að kynferðislegt ofbeldi eigi sér stað í sama mæli í öllum 
stéttum og gerðum samfélagsins. Einnig sýndu niðurstöður hennar engin tengsl 
á milli fjárhagslegrar- og félagslegra stöðu fjölskyldu brotaþolans og 
kynferðislegs ofbeldis í æsku. 

Skilgreining Blátt áfram forvarnarverkefnis (e.d.) er að kynferðislegt 
ofbeldi gagnvart börnum sé hverskyns kynferðisleg athöfn á milli fullorðins 
einstaklings og ólögráða einstaklings eða milli tveggja ólögráða einstaklinga, 
þar sem annar hefur yfirhöndina. Kynferðislegt ofbeldi getur verið ofbeldi sem 
stendur yfir í langan tíma og það getur verið eitt skipti. Einnig getur stafrænt 
ofbeldi verið kynferðisofbeldi og fer það vandamál stækkandi með hverju 
árinu sem líður. Stafrænt ofbeldi gagnvart börnum getur verið myndbirting af 
börnum eða ólögráða einstaklingum sýnd á kynferðislegan eða klámfenginn 
hátt. Svipaðar upplýsingar er að finna á síðu Umboðsmanns barna (e.d.) en þar  
er sagt að kynferðislegt ofbeldi gegn börnum sé sú athöfn þegar börn taki þátt 
í kynferðislegum leik eða athæfi, hvort sem það sé með jafnaldra, einhverjum 
sem er eldri en þau, sem hefur meiri völd eða er hærra settur en þau. Það skiptir 
ekki máli hvort það sé gert með valdi eður ei.  

Barnaverndarstofa vinnur eftir Skilgreiningar- og flokkunarkerfi 
Freydísar Jónu Freysteinsdóttur (2012) og skrifaði hún skýrslu árið 2012 sem 
ber sama heiti. Þar kom fram að kynferðislegt ofbeldi gegn börnum væri 
flokkað á þrjá vegu. Fyrsti flokkurinn er samfarir og/eða munnmök, annar 
flokkur er þukl innanklæða á kynfærum og þriðji flokkurinn þegar horft er á 
kynfæri, kynferðislegar athafnir eða klámefni. Freydís segir frá því að ekki 
þurfi snerting að eiga sér stað til þess að ofbeldið flokkist sem kynferðislegt 
ofbeldi. Klúrir brandarar, klámefni haft vísvitandi í návist barna eða klúr 
skilaboð flokkast undir kynferðislegt ofbeldi gegn barni. 
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2.2 Íslenskar rannsóknir á kynferðislegu ofbeldi 
gagnvart börnum 

Ár hvert berast tugir tilkynninga til barnaverndar þar sem börn eru beitt 
kynferðislegu ofbeldi. Flest þeirra barna eru á skólaaldri. Því er mikilvægt að 
samstarf barnaverndar og skólastofnana sé byggt á trausti og virðingu en 
kerfisbundin yfirlitsgrein Anni G. Haugen (2012) bendir til þess að svo sé ekki. 
Vantraust og skilningsleysi frá báðum stofnunum liti samskiptin. Kennarar 
kvarta undan samskiptaleysi og að þeim sé illa treyst fyrir upplýsingum um 
mál sem eru í gangi. Hins vegar gagnrýna barnaverndarstarfsmenn að kennarar 
séu að tilkynna ofbeldi of seint, þrátt fyrir að tilkynningum sé að fjölga þá eru 
þær að koma of seint og vandamál barnsins orðin veruleg og þá er erfiðara að 
veita börnum stuðning svo þau geti verið heima hjá sér. Samkvæmt 
barnaverndarlögum (80/2002) er kveðið á um að starfsmenn barnaverndar eigi 
að tryggja samvinnu við aðrar stofnanir, svo sem grunnskóla.  

Árið 2006 var gerð viðamikil rannsókn sem var samstarfsverkefni 
Barnaverndarstofu og Rannsóknar og greiningar (2007). Markmiðið var að 
rannsaka kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum, afleiðingar þess og forvarnir. 
Einnig var verið að skoða félagslegan bakgrunn, líðan og hegðun barna og 
ungmenna sem hafa orðið fyrir kynferðislegu og/eða líkamlegu ofbeldi í æsku. 
Rannsóknin var lögð fyrir alla nemendur í framhaldsskólum landsins sem voru 
mættir í skólann þann dag sem rannsóknin var lögð fyrir. Þýði rannsóknarinnar 
var 10.472 einstaklingar á aldrinum 16 – 24 ára. Helstu niðurstöður rannsóknar 
voru þær að að tíðni kynferðislegs ofbeldis var 13,5% stúlkna og 2,0% drengja. 
Það er mun lægri tala en aðrar rannsóknir sína og einnig lægri en sú tíðni sem 
hefur verið í umræðunni undanfarin ár. Benda framkvæmdaaðilar á að þessi 
rannsókn einskorðist við kynferðislegt ofbeldi en eldri rannsóknir hafi 
jafnframt tekið til kynferðislegrar áreitni. Almenn hegningarlög segja til um að 
kynferðisleg áreitni sé kynferðislegt ofbeldi sé brotaþolinn yngri en 18 ára 
(Davíð Þór Björgvinsson, 2011). Könnunin gefur einnig til kynna að 
klámmenning hér á landi meðal drengja geti haft afgerandi áhrif á viðhorf til 
heilbrigðs kynlífs. Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsókna horfir 37% 
drengja á klám oftar en þrisvar sinnum í viku (Barnaverndarstofa og 
Rannsóknir og Greining, 2007). 

Samtökin Blátt áfram (e.d.) stýra forvarnarverkefninu Verndarar barna 
þar sem markmiðið er að veita fullorðnum fræðslu um það hvernig hægt sé að 
þekkja einkenni og hvernig á að bregðast við kynferðislegu ofbeldi. Í 
tíðnirannsókn Hrefnu Ólafsdóttur (2011) voru 1500 Íslendingar á aldrinum 18 
- 60 ára valdir með slembiúrtaki. Rannsóknin leiddi í ljós að 17% íslenskra 
barna verða fyrir kynferðislegu ofbeldi áður en þau ná 18 ára aldri, fimmta hver 
stúlka og tíundi hver drengur. Um 80% brotaþola eru stúlkur og 20% eru 
drengir. Einnig sýndu niðurstöður Hrefnu fram á að 54% tilfella séu brot sem 
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eru framin oftar en einu sinni og í 52% tilvika átti ofbeldið sér stað í lengri tíma 
en eitt ár. Þannig að oftar en ekki er kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum 
endurtekið ofbeldi sem nær yfir tiltekið tímabil. Niðurstöður Hrefnu bentu 
einnig til þess að gerandinn þekkti brotaþolann í meirihluta tilfella og reyndi 
frekar að fá brotaþolann til samvinnu til að fá sínu framgengt en 68% brotaþola 
upplifðu líkamlega þvingun.  

Rannsókn Bryndísar Bjarkar Ásgeirsdóttur (2011) var framkvæmd á 
þann veg að lagður var fyrir spurningalisti í framhaldsskólum landsins haustið 
2004 fyrir 16 – 19 ára nemendur. Í heildina tóku 9.113 einstaklingar þátt í 
rannsókninni. Þar sögðust 27,3% nemenda hafa orðið fyrir kynferðislegu 
ofbeldi fyrir 18 ára aldur; 35,7% stúlkna og 17,8% drengja. Niðurstöður 
rannsóknar hennar segja til um að þeir einstaklingar sem segjast hafa verið 
beittir kynferðislegu ofbeldi eru líklegri til að upplifa einkenni þunglyndis, 
reiði, kvíða og almenna vanlíðan en einstaklingar sem ekki höfðu upplifað slíkt 
ofbeldi.  

Börn sem hafa verið beitt kynferðislegu ofbeldi sýna oft erfiða hegðun 
og glíma við tilfinningalega erfiðleika. Þunglyndi, reiði, kvíði og 
áfallastreituröskun eru andleg vandamál sem Bryndís Björk Ásgeirsdóttir 
(2011) talaði um í sinni rannsókn. Þá fjallaði hún einnig um að sterk tengsl 
væru á milli kynferðislegs ofbeldis og sjálfsvígshugsana, sjálfsvígstilrauna og 
sjálfskaðandi hegðunar. Stúlkur eiga það frekar til að beina líðan sinni inn á 
við, þá með átröskunareinkennum eða sjálfskaðandi hegðun meðan drengir eru 
líklegri til að beina líðan sinni út á við með því að stela, neyta fíkniefna eða 
beita ofbeldi. Börn sem hafa óeðlilega kynferðislega hegðun geta verið 
brotaþolar kynferðislegs ofbeldis. Svipaðar lýsingar hafði Sæunn 
Kjartansdóttir (2011) þegar hún sagði frá langtíma áhrifum kynferðisofbeldis 
gagnvart ungum börnum. Hún sagði frá því að kynferðislegt ofbeldi geti valdið 
langvarandi líkamlegum, vitsmunalegum og tilfinningalegum skaða ásamt 
tengslaröskun. Með tengslaröskun er átt við að einstaklingar sem brotið var á 
kynferðislega sem börn, eiga það á hættu að mynda ruglingslega 
tengslamyndun. Einnig er aukin hætta á að brotaþolar samsami sig árásarmanni 
með þeim afleiðingum að brotaþoli verður gerandi næstu kynslóðar. 
Undantekningarlaust finna brotaþolar fyrir sektarkennd, sjálfsásökunum og 
skömm.. Það samræmist þó ekki nýrri íslenskri rannsókn sem Sigrún 
Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir sögðu frá á Þjóðarspreglinum 2016. 
Þær segja frá því að þessi mýta, að þolendur verðri gerendur eigi ekki við stoðir 
að styðjast og sé ein ástæða þess að karlkyns brotaþolar segji síður frá.  
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2.3 Erlendar rannsóknir á kynferðislegu ofbeldi 
gagnvart börnum 

Ofbeldi gegn börnum er alþjóðlegt vandamál og virðist vera erfitt að uppræta 
þrátt fyrir aukna fræðslu og þekkingu. Andlegt og líkamlegt ofbeldi, vanræksla 
og kynferðislegt ofbeldi eru þættir sem foreldrar og aðrir fullorðnir í 
tengslaneti barns ber að hafa í huga og ávallt tilkynna ef grunur er um ofbeldi 
gagnvart barni (Schouten, van Stel, Verheij, Nieuwenhuis og van de Putte, 
2016). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á kynferðislegu ofbeldi gegn 
börnum víðs vegar í heiminum og sýndu Aydin, Akbas, Turla og Dundar 
(2016) fram á að 20% barna á aldrinum 6-18 ára verði fyrir kynferðislegu 
ofbeldi og flestir þolendur þekki gerandann. Er þetta í samræmi við niðurstöður 
Hrefnu Ólafsdóttur (2011) um fjölda barna sem verða fyrir kynferðislegu 
ofbeldi hér á landi. Einnig sýndu þeir fram á að ofbeldið hefði áhrif á andlegan 
og líkamlegan þroska barna (Aydin o.fl., 2016).  

Rannsókn Morris og félaga (2017) sýndi einnig fram á að börn sem 
höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi sýndu mikla vanlíðan. Öll sú vanlíðan 
sem fylgir kynferðislegu ofbeldi getur brotist út í miklum hegðunarvanda og 
getur nemandinn átt erfiðara uppdráttar í námi. Börn sem hafa tekið þátt í 
forvarnarverkefnum (e. prevention program) eru líklegri til að geta áttað sig á 
hættulegum aðstæðum og áttað sig á neikvæðum eftirkvillum misnotkunar, svo 
sem skömm, sjálfsásökun og hræðslu. Það eru allt þekktir kvillar sem 
mikilvægt er að ræða um svo þeir hindri ekki bataferli barnsins. Ef barnið býr 
við sterkan félagslegan auð (e. Social Capital) því betra bakland hefur barnið. 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að forvarnarverkefni í skólum bera 
árangur og því mikilvægt að efla kennara svo þeir geti miðlað þekkingu sinni.
  

Megindleg rannsókn Martin og Silverstone (2016) á viðhorfi 366 
einstaklinga þar sem allir þátttakendur svöruðu spurningalista, tóku síðan þátt 
í forvarnarverkefnum um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum og endurtóku 
spurningalistann að þremur mánuðum liðnum. Forvarnarverkefnið fólst meðal 
annars í hvatningu til að ræða reglulega við börnin í sínu tengslaneti um 
kynferðislegt ofbeldi og um þróun eðlilegra kynhegðunar. Niðurstöður leiddu 
í ljós að þeir sem eru í mestu samskiptum við barnið eru í bestu stöðunni til að 
vernda barn og upplýsa um kynferðislegt ofbeldi. Eftir fræðslu töluðu 
fullorðnir tvisvar sinnum oftar við börn í sínu tengslaneti um kynferðislegt 
ofbeldi.  

Xie, Sun, Chen, Qiao og Chan (2017) gerðu eigindlega rannsókn þar 
sem teknar voru tvær umferðir af hálflokuðum viðtölum við 26 fullorðna 
einstaklinga. Niðurstöður gáfu til kynna að fagaðilar, svo sem kennarar, 
tilkynntu grun um kynferðisofbeldi í 60% tilvika á meðan aðrir í tengslaneti 
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barnsins, svo sem foreldrar, ættingjar eða vinir, í 40% tilvika. Tengslanet og 
stuðningur við börn er gríðarlega mikilvægur og það eitt að trúa barninu þegar 
það segir frá ofbeldi getur hjálpað því mikið og veitt því andlegan stuðning.  

Walsh og félagar (2013) gerðu megindlega rannsókn þegar þeir báru 
saman fyrirliggjandi gögn um stefnu grunnskóla í Ástralíu og námskrár 
skólanna í forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. Rannsókn 
leiddi í ljós ósamræmi á milli stefnu skólanna og námskrár þeirra. Engin 
námskrá tók fram hvað nemandinn skyldi kunna í forvörnum gegn 
kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum þó svo það væri í stefnu flestra skóla. 
Einnig kom fram í rannsókn þeirra að tilkynningarskylda kennara gegnir 
lykilatriði í framkvæmd þeirra stefnu að skólinn eigi að vernda börn gegn 
kynferðislegu ofbeldi. Forvarnarverkefni er fræðsla kennara til nemanda sinna 
um hvað skal gera ef þau verða fyrir kynferðislegu ofbeldi, hjálpa þeim að átta 
sig á því hvað sé kynferðislegt ofbeldi og hvað eigi að gera ef einhver brýtur á 
nemandanum. Einnig er markmið forvarnarverkefna að fræða nemendurna 
hvað þeir geta gert til að vernda sig sjálfir og aðra nemendur. 

Schouten og félagar (2016) hönnuðu fimm skrefa gátlista. Gátlistinn 
auðveldar fagaðilum að finna börn sem beitt eru kynferðislegu ofbeldi. 
Gátlistann er hægt að nota sem forvarnarverkefni í skólum og hægt er að útfæra 
hann eftir gildum samfélagins. Forvarnarverkefni gegn kynferðislegu ofbeldi 
gagnvart börnum eru almennt að bera góðan árangur í skólum. Rannsóknir hafa 
sýnt fram á að brotaþolar kynferðislegs ofbeldis eru að opna fyrr á erfiða 
reynslu og segja fyrr frá. En það þarf að einblína meira á hlutverk foreldra og 
einstaklinga í tengslaneti barnsins, þeirra ábyrgð til að vernda barnið og vera 
til staðar fyrir það. Það er ekki á ábyrgð barnanna að vernda sig sjálf frá 
kynferðislegu ofbeldi, líkamlegu og andlegu ofbeldi og vanrækslu heldur er 
það verkefni foreldra og fagaðila (Stieler-Hunt, Jones, Rolfe og Pozzebon, 
2014). 

Til þess að forvarnarverkefni haldi áfram að bera góðan árangur þarf 
verkefnið að standa yfir í langan tíma, halda umræðunni á lofti og passa að 
neikvæð viðhorf yfirgnæfi ekki umræðuna (Martin og Silverstone, 2016). Líkt 
og Martin og Silverstone (2016) töluðu um í sinni rannsókn eru 
forvarnarverkefnin góð leið til að ná til allra barna, óháð fjölskyldubakgrunni 
eða trúarskoðun. Kennarar hafa aðgang að fjölbreyttum hópi barna og geta náð 
til þeirra sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi inni á heimili sínu. Oft er ekki 
hægt að treysta foreldrum og þá verða fagaðilar að vera til staðar fyrir börnin. 
Morris og félagar (2017) drógu sömu ályktun. Kennarar séu með ólíkan 
nemendahóp hjá sér og það ætti að vera hægt að bæta forvarnarverkefnum gegn 
kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum inn í kennsluskrá þeirra. Scholes, Jones 
og Nagel (2014) töluðu um í yfirlitsgrein sinni að forvarnarverkefni þyrftu að 
höfða jafnt til beggja kynja. Þó svo stúlkur séu í meiri hættu á að verða 
brotaþolar kynferðisofbeldis eru drengir einnig í hættu.  
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Það er mikilvægt að börn viti að staðalímynd kynferðislegs ofbeldis á 
sér enga stoð. Scholes og félagar (2014) sögðu frá því í grein sinni að drengir 
geta orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi og konur geta verið gerendur. Sú mýta 
að karlmennska sé að vera sterkur og hugrakkur valdi því að erfitt sé að 
viðurkenna þegar brotið hefur verið á einstaklingnum sem nánast á að vera 
óbrjótanlegur. Það þarf að ala drengi upp og kenna þeim að þeir megi vera 
viðkvæmir og þeir geta lent í kynferðislegu ofbeldi.  Einnig sögðu Scholes og 
félagar (2014) frá því að drengir eiga erfiðara að vinna úr kynferðislegu ofbeldi 
en stelpur og vilji síður opna á umræðuefnið. Einnig halda margir 
unglingsdrengir að kynferðislegt ofbeldi ólögráða unglingsdrengs þar sem 
gerandinn er eldri kona sé ekki ofbeldi. Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður 
Halldórsdóttir (2016) telja ástæður þess að drengir segi ekki frá kynferðislegu 
ofbeldi  í æsku megi rekja til fáfræði og fordóma. Niðurstöður rannsóknar 
þeirra var sú að karlmenn sem brotið hefur verið á kynferðislega í æsku voru 
hræddir um að verða sjálfir stimplaðir gerendur og þannig kæmi það í veg fyrir 
að þeir gætu umgengist börn í sínu tengslaneti. Putnam (2003) sagði í sinni 
grein frá erlendum rannsóknum á aldri barna sem verða fyrir kynferðislegu 
ofbeldi. Putnam birti grein árið 2003 sem skoðar meðal annars aldur þeirra sem 
verða fyrir kynferðislegu ofbeldi. Putnam notar gögn frá árinu 1996 svo því 
ber að taka með fyrirvara en jafnframt má horfa á þær tölur til viðmiðunar. 
Flest kynferðisbrot barna eiga sér stað þegar barn er á aldrinum 12 til 18 ára 
eða 35,9%, næst flest brot áttu sér stað þegar barn var á aldrinum fjögurra til 
sjö ára eða 28,4%. Því næst eru það börn á aldrinum átta til 11 ára eða 25,5% 
og 10% brotaþola var þriggja ára og yngri. Þessar tölur sýna það að 
kynferðisbrot eiga sér stað á öllum skólastigum. 

Fræðimenn hafa því lýst yfir áhyggjum sínum yfir því að 
forvarnarverkefni í skólum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum séu 
of kvenmiðuð og drengir fái ekki nægilega góða fræðslu. Það gæti valdið því 
að drengir ætla að kynferðislegt ofbeldi eigi við stelpur og halda því að þeir 
séu öruggir. Drengir geti af þeim sökum orðið of sjálfsöruggir og því gæti 
hugsanlegt ofbeldi verið meira áfall en ella. Það gæti verið ástæðan fyrir því 
að drengir tilkynni kynferðislegt ofbeldi síður en stúlkur (Scholes o.fl., 2014). 

2.4 Fræðsla og forvarnir gegn kynferðislegu 
ofbeldi gagnvart börnum 

Samtökin Barnaheill (e.d.) á Íslandi gáfu út bókina Þetta er líkaminn minn árið 
2007, sem fræðsluefni fyrir fullorðna um það hvernig þeir geti rætt við börn á 
leikskólaaldri um einkastaði og vernda þau gegn kynferðisofbeldi. Bókin er 
eftir Lory Freemann (1998). Öll börn á Íslandi fá bókina að gjöf þegar þau fara í 
ungbarnavernd í fjögurra ára skoðun. Bókin er skrifuð með það í huga að hún 
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sé verkfæri fyrir fullorðna til að opna á umræðu um kynferðislegt ofbeldi, sem 
og annað ofbeldi, við börnin sín. Einnig eru leiðbeiningar fyrir fullorðna um 
það hvernig skuli bregðast við ef barn opnar sig og ræðir um kynferðislegt 
ofbeldi ásamt lista af samtökum sem hægt er að hafa samband við og fá 
ráðleggingar og upplýsingar.  

Ofbeldi gegn börnum, hlutverk skóla er bók sem gefin var út árið 2014 
eftir mikla vitundarvakningu í samfélaginu sem rekja má til fullgildingu 
íslenskra stjórnvalda árið 2012, á samningi um varnir gegn kynferðislegri 
misnotkun sem Evrópuþingið samþykkti árið 2007. Markmiðið með útgáfu 
þessarar bókar var að upplýsa kennara og annað starfsfólk skóla um einkenni 
og áhrif kynferðisofbeldis og einnig til að vekja athygli á forvörnum og þeim 
úrræðum sem eru í boði. Flest börn eru í skóla í að minnsta kosti 15 ár og því 
má segja að kennarar séu með framtíðina í höndum sér og þurfa því kennarar 
að vera vakandi fyrir einkennum kynferðisofbeldis og virða 
tilkynningarskyldu. Menntastofnanir ættu því allar að láta sig ofbeldi varða, 
óháð aldri nemanda. Kennurum ber að sinna forvarnarfræðslu og er gott 
uppeldisstarf forvarnarstarf í víðasta skilningi. Í skóla sem vinnur markvisst að 
upprætingu ofbeldis þarf forvarnarstefna að vera samofin í kennslunámskrá og 
stjórnandi að vera leiðandi og hvetjandi í fræðslu til kennara sinna. Það er 
mikilvægt að kennarar njóti fræðslu svo þeir viti hvernig þeir eiga að bregðast 
við ef vaknar grunur um kynferðisofbeldi eða að nemandi treysti kennara 
sínum og opnar sjálfur á ofbeldið. Stundum er það þannig að skólinn sé eini 
griðastaður barna, einmitt þá er mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um 
stöðu mála (Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014). 

Bragi Guðbrandsson (2011) sagði frá hugmyndum Barnahúss á Íslandi 
í grein sem birt var í bókinni Hinn launhelgi glæpur. Ólöf Ásta Farestveit 
(2011) gerði slíkt hið sama. Barnahúsið á Íslandi var fyrsta sinnar tegundar í 
Evrópu og hugmyndin á bak við Barnahús var upprunin í Alabama. Barnahús 
á að sameina réttarvörslukerfið, barnavernd og heilbrigðisþjónustu með það 
markmið að ná fram betri árangri í sakamálum. Það er erfitt að sakfella 
gerendur í kynferðismálum gegn börnum því oft eru gerendur og brotaþolar 
einir til frásagnar. Skýrslutaka er tekin af brotaþola í Barnahúsi en ekki á 
lögreglustöð eða í dómhúsi. Börn sem búa utan höfuðborgarsvæðisins fá 
þjónustu Barnahúss í sínu sveitarfélagi. Markmið þess er að skapa barnvænt 
umhverfi svo brotaþolinn upplifi öryggi en ekki eins og hann hafi gert eitthvað 
rangt, sem hann gæti fundið á lögreglustöð eða dómhúsi. Einnig getur það haft 
skaðlegar afleiðingar ef brotaþolinn er ítrekað látinn rifja upp og segja frá 
ofbeldinu. Því er mikilvægt að brugðist sé rétt við þegar börn segja frá 
kynferðislegu ofbeldi og að brugðist sér hratt og örugglega við (Bragi 
Guðbrandsson, 2011; Ólöf Ásta Farestveit, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn eigi oft erfitt með að segja frá 
kynferðislegu ofbeldi út af margvíslegum ástæðum. Þetta getur verið hræðsla 
við geranda, ótti við að vera ekki trúað, vilja hlífa nákomnum vinum og 
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ættingjum, sjálfsásakanir eða jafnvel hafa ekki málþroskann til að segja frá. 
Rannsókn Hrefnu Ólafsdóttir (2011) gefur sömu niðurstöður. Bragi 
Guðbrandsson (2011) segir einnig frá því að meirihluti brotaþola segi frá 
kynferðisofbeldi síðar á bernsku- eða unglingsárum. Oft á tíðum velja 
brotaþolar þann sem þeir ætla að treysta fyrir kynferðisbrotinu. Nánir vinir 
verða oftast fyrir valinu eða fullorðnir einstaklingar sem brotaþolinn treystir, 
foreldrar eða kennarar. Það skiptir gríðarlega miklu máli hvernig viðbrögð 
brotaþolinn fær þegar hann opnar á kynferðisbrotið. Ef hann mætir 
skilningsleysi, áhugaleysi eða jafnvel ekki trúað er líklegra að barnið dragi 
framburð sinn til baka eða eyði hreinlega samræðunum. 

Eins og Bragi Guðbrandsson (2011) bendir á velur brotaþoli þann sem 
hann treystir fyrir reynslu sinni af kynferðisofbeldi og í sumum tilfellum er það 
kennarinn hans. Einnig bendir Bragi á mikilvægi þess að bregðast rétt við. En 
til þess að kennarar geti brugðist rétt við er mikilvægt að þeir hafi þekkingu á 
málefnum kynferðisofbeldis. Barnaheill – Save the Children á Íslandi gerðu 
úttekt á kennsluháttum í íslenskum háskólum sem leiddi í ljós skort á 
heildrænni stefnu innan stofnananna á málefnum kynferðisofbeldis. Einnig 
sýndi úttektin að nemendur geti útskrifast úr háskólanámi og farið að vinna 
með börnum án þess að læra nokkuð um kynferðislegt ofbeldi gagnvart 
börnum. Það virtist fara að miklu leiti eftir áhuga kennarans á málefnum 
kynferðislegs ofbeldis gagnvart börnum hvort eða hvernig var fjallað um 
málefnið. Í kjölfar þessarar úttektar var ákveðið að setja á laggirnar vefsíðu 
sem ber nafnið Verndum börn og þar má finna fræðsluefni, upplýsingar um 
einkenni og afleiðingar kynferðislegs ofbeldis (Petrína Ásgeirsdóttir og 
Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2011). 

Forvarnarstarf samtakanna Blátt áfram er aðallega fyrsta stigs 
forvarnarstarf. Með því er átt við að hjálpa fullorðnum einstaklingum að taka 
fyrsta skrefið í að vernda barn sem er í þeirra tengslaneti, sýna þeim að þau séu 
til staðar fyrir barnið, bjóða upp á stuðning eða upplýsingar fyrir börnin. Blátt 
áfram var stofnað af brotaþolum sem vissu af mikilvægi þess að eiga opinskáar 
umræður við börn um kynferðislegt ofbeldi og var markmið þeirra að rjúfa 
þögnina. Starfið sem Blátt áfram vinnur er margþætt en þau sjá meðal annars 
um að fræða starfsfólk grunn- og leikskóla. Blátt áfram hefur einnig komið 
með brúðuleikhús inn í alla grunnskóla landsins. Farið var af stað með 
verkefnið árið 2012 og var það hluti af vitundarvakningu um kynferðislegt, 
andlegt og líkamlegt ofbeldi gagnvart börnum. Farið var með 
forvarnarfræðsluna inn í alla 2. bekki landsins. Fyrirmynd verkefnisins er Kids 
on the Block sem er Bandarískt forvarnarverkefni og ber Íslenska verkefnið 
nafnið Krakkarnir í hverfinu (Blátt áfram forvarnarverkefni, e.d.).  

Krakkarnir í hverfinu var framlag Íslands á alþjóðlegri ráðstefnu um 
kynferðislegt ofbeldi gegn börnum í Noregi árið 1987 og keypti Rauði kross 
Íslands brúðurnar frá Bandaríkjunum. Hallveig Thorlacius og Helga Arnalds 
sáu um að sýna brúðuleikhúsið. Á árunum 2005-2011 stóðu Blátt áfram, 
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Hallveig og Helga fyrir leiksýningum í grunnskólum landsins sem sóttust eftir 
því og var það gegn gjaldi. Árið 2012 varð sýningin skólum gjaldfrjáls 
(Stjórnarráð Íslands, 2015). Leiksýningin fjallar um líkamlegt, andlegt og 
kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum og á að höfða til barna sem glíma við 
þá erfiðleika. Brúðuleikhúsið hefur sýnt fram á áhrifaríkan árangur. Það er 
auðveld fræðsla til barna sem kennarar geta vitnað til í kennslu sinni (Sigríður 
Björnsdóttir, 2011). 

Verndarar barna er námskeið á vegum Blátt áfram sem felur í sér þjálfun 
fullorðinna einstaklinga í tengslaneti barna að horfast í augu við að 
kynferðislegt ofbeldi sé staðreynd í samfélaginu, kenna þeim að vera á 
varðbergi og læra hvernig skuli bregðast við vanlíðan barns. Niðurstöður 
rannsóknar hafa sýnt fram á að Verndarar barna er að skila þekkingu til 
fullorðinna og markverður munur var á þekkingu starfsfólk leikskóla sem 
höfðu farið á námskeiðið og þeirra sem ekki sóttu það (Sigríður Björnsdóttir, 
2011). Dagbjört Rún Guðmundsdóttir (2012) sýndi einnig fram á gagnsemi 
Verndarar barna í rannsókn sinni. Þátttakendur sýndu fram á meiri þekkingu, 
breytt viðhorf og auknar forvarnaraðgerðir.  

 
  

2.5 Fagleg þjálfun kennara  
Öll erum við hugsandi verur, tilfinningaverur sem veltum okkur upp úr 
gjörðum, hegðun og líðan okkar og annarra. Margir upplifa vanlíðan á 
einhverjum tímapunkti í lífinu en eru börn að einhverju leiti undanskilin? 
Vanlíðan nemanda getur hindrað árangur í námi og því skiptir máli að 
kennarinn myndi tengsl við hann og geti verið til staðar (Corey, 2009). Að 
sinna líðan nemanda, tengjast honum tilfinningaböndum, virðist vera eitt 
lykilatriða í daglegum verkefnum kennarans. Samkvæmt Handbók um öryggi 
og velferð barna í grunnskólum er réttur nemenda sá að þeir geti treyst þeim 
sem eru að mennta þá og að þeir finni fyrir tilfinningalegu öryggi og 
væntumþykju frá kennara sínum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2014). 

Nanna Kristín Christiansen (2011) talar um virðingarstig kennara í bók 
sinni Skóli og skólaforeldrar. Hún segir það sé löngum þekkt að flestir 
einstaklingar telja sig vita hvernig eigi að kenna börnum, það að vera 
leikskólakennari sé bara að passa börn og grunnskólakennarinn sé bara að 
kenna til að fá góð frí og að hæfileikinn til að kenna börnum sé meðfæddur 
hæfileiki en ekki lærður. Menntun kennara er lítillækkuð og getan til að sinna 
kennslu sé persónuleikamiðuð en ekki byggð á fræðilegri þekkingu. Stór hluti 
kennara upplifa að ekki sé borin virðing fyrir þeirra starfi og þekkingu. Einnig 
segir Nanna Kristín Christiansen frá því að það sé mikil vanhugsun í gangi í 
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þjóðfélaginu þegar hugsað sé um hlutverk kennara. Hlutverk þeirra sé að 
kenna, aðstoða nemendur við nám sitt en ekki sinni uppeldisþáttum og 
væntumþykju. Margir kennarar líta þannig á vinnuna sína, sérstaklega þegar 
nemendur eru erfiðir. Kennarar velta því oft fyrir sér hvort þeirra hlutverk sé 
að ala upp nemendur og hver beri ábyrgð á uppeldinu. Það að sýna fagmennsku 
í starfi er að sýna virðingu, umhyggju, sanngirni og tryggja það að allir 
nemendur njóti jafns réttar til náms og vellíðunar. 

Börn sem búa yfir neikvæðri reynslu af samskiptum við fullorðna 
einstaklinga geta átt mjög erfitt með að treysta fullorðnum og eru kennarar ekki 
því undanskyldir. Undirstaðan fyrir góðu vinnusambandi sé traust milli 
fullorðins einstaklings og barns. Það að tengjast barninu, geta sett sig í spor 
þess og sýna alúð og umhyggju eykur á traust barnsins til kennarans (Geldard, 
Geldard og Foo, 2013). Hrefna Ólafsdóttir (2011) sagði einnig frá í sinni 
rannsókn að stór hluti geranda er innan fjölskyldu brotaþolans. Það er 
mikilvægt að skoða tengsl milli brotaþola og geranda í því samhengi að ef þeir 
tengjast fjölskylduböndum þá hefur það áhrif á marga þætti, sá þýðingarmesti 
er traust. Börn eiga að geta treyst á þá fullorðnu einstaklinga sem eru í 
tengslaneti þeirra og þegar það traust er brotið geta börnin átt gífurlega erfitt 
með að treysta fullorðnum á ný. 

Í kerfisbundinni yfirlitsgrein Scholes, Jones, Stieler-Hunt, Rolfe og 
Pozzebon (2012) kom fram að fagleg þjálfun kennara sé lykilatriði í forvörnum 
gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. Hlutverk kennara er mikilvægt í 
lífi barnsins. Kennarinn er sá einstaklingur sem eyðir mestum tíma með 
barninu fyrir utan nánustu fjölskyldu þess. Börn treysta kennara sínum og þurfa 
að geta leitað til hans ef eitthvað bjátar á. Kennarar gegna lykilhlutverki þegar 
kemur að fræðslu og forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. 
Með því að fræða börnin um sína einkastaði eru kennarar að auka öryggi barna 
sinna. Einnig þurfa kennarar að segja nemendum sínum að traust sé á milli 
þeirra og alltaf sé hægt að leita til kennarans, sérstaklega ef brotið er á þeim. 
Rannsóknin sýndi einnig að kennarar þurfa að gera sér betur grein fyrir því að 
mikil ábyrgð fylgir því að vera með umsjón yfir barnahóp og það sé 
tilkynningarskylt ef einhver grunur er á ofbeldi eða vanrækslu. Kennarar þurfa 
að hafa jákvætt viðmót gagnvart tilkynningarskyldunni og líta þannig á hana 
að þú sért að hjálpa barninu frekar en að gera barninu óleik. Rannsóknin sýndi 
að kennarar eru almennt hræddir við að tilkynna án þess að hafa eitthvað 
staðfast í höndum sér. Hræðslan við að hafa rangt fyrir sér eða hafa misskilið 
aðstæður stjórnar því að kennarar eru ekki að tilkynna ofbeldi eða vanrækslu 
fyrr en of seint. 

Svipaðar niðurstöður fengu Hurtado, Katz, Ciro og Guttfreund (2013) 
þegar þeir nýttu sér blandaðar aðferðir í rannsókn sinni á forvarnarverkefnum 
kennara. Fyrst sendu þeir spurningalista á 100 kennara og síðan voru 19 af 
þeim boðin þátttaka í rýnihóp þar sem upplýsingar fengust með viðtölum. Allir 
meðrannsakendur voru sammála að það væri í þeirra höndum að upplýsa og 
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vernda nemendur sína fyrir kynferðislegu ofbeldi. Í niðurstöðum 
rannsóknarinnar kom fram að þessir kennarar voru þjálfaðir í að tala við 
nemendur sína um eignarhald yfir eigin líkama og muninn á eðlilegri og 
óeðlilegri snertingu. Rýnihópar leiddu í ljós að kennarar þurfa að fá betri 
fræðslu svo þeir eigi auðveldara með að þekkja einkenni og ummerki 
kynferðislegs ofbeldis.  

Rannsókn Morris og félaga (2017) sýndi fram á að kennarar og aðrir 
fagaðilar hafi þá þekkingu og reynslu til að hjálpa börnum að takast á við 
afleiðingar kynferðislegs ofbeldis. Einnig benda Petrína Ásgeirsdóttir og 
Margrét Júlía Rafnsdóttir (2011) á að fagfólk sem vinnur með börnum gegna 
lykilhlutverki þegar kemur að forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi. Fagfólk 
ætti að hafa þekkingu til að geta gripið inn í og stöðva ofbeldið en góður 
undirbúningur í námi er grundvallaratriði svo vel takist til.  

Lítið er til um innlendar rannsóknir á kynferðislegu ofbeldi barna og 
birtingarmyndum þess innan íslenskra skólastofnana, eða rannsóknir um 
samskipti kennara og barna um þetta viðkvæma en að sama skapi mikilvæga 
málefni. Það er því mikilvægt að íslenskir kennarar séu meðvitaðir um að innan 
nemendahóps þeirra séu góðar líkur á að þar séu einstaklingar sem hafa þurft 
að ganga í gegnum þessa gríðarlega erfiðu lífsreynslu. 
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3. Lagaleg umgjörð 
Í þessum kafla fer rannsakandi lauslega yfir lagalega umgjörð málefnisins. 
Farið verður yfir stöðu aðalnámskrár grunnskólanna og hvað segir í lögum um 
grunnskóla. Einnig skoðar rannsakandi hvað Barnasáttmáli Sameinuðu 
þjóðanna segir um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum.  

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) lýsir sameiginlegum markmiðum 
kennara, nemanda og annars starfsfólks í skólum landsins. Í aðalnámskránni er 
talað um þá grunnþætti sem þurfa að vera til staðar svo barnið nái að þroskast 
og dafna í námi, þar á meðal eru heilbrigði og velferð nemanda grunnþáttur og 
einnig lýðræði og mannréttindi. Allir grunnþættirnir tengjast innbyrðis í 
skólastarfinu og saman eiga grunnþættir að vinna í því að aðstoða nemendur 
þannig að þeir geti byggt sig upp andlega og líkamlega, geti tekið virkan þátt í 
samfélaginu og hjálpa til við að breyta og þróa því samfélagi sem við lifum í.  

Í grunnþættinum lýðræði og mannréttindi er verið að sjá til þess að það 
sé samþætt stefna allra skóla að mennta börnin sín á þann hátt að þau virði 
manngildi, virði mannréttindi þeirra sjálfra og annarra og að skapa samábyrgt 
og sjálfbært samfélag. Ef skoðaður er grunnþátturinn heilbrigði og velferð 
nemanda þá eru taldir upp þeir þættir sem einkenna heilbrigði barna. Andleg, 
líkamleg og félagsleg vellíðan eru þættir sem þarf að hafa í huga og allt 
skólastarf á að stuðla að og efla vellíðan barna (Aðalnámskrá grunnskóla, 
2013). 

Samkvæmt aðalnámskránni ber skólastjórnendum, kennurum og öðru 
starfsfólki að hafa þessa þætti í huga ásamt því að vera meðvitað um það hvað 
felst í heilsutengdum forvörnum. Í þætti 7.8 í Aðalnámskrá grunnskóla er sagt 
frá því að áætlun gegn einelti og öðru ofbeldi eigi að vera til staðar og að 
mikilvægt sé að allir grunnskólar komi sér upp forvarnaráætlunum sem séu 
birtar í skólanámskrá. Hugtökin kynferðisofbeldi og kynferðislegt ofbeldi 
koma ekki fyrir í Aðalnámskrá grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

Lög um grunnskóla segja til um að hlutverk grunnskólans sé í samvinnu 
við heimili barns að vinna að því að undirbúa nemanda undir þátttöku í 
lýðræðislegu þjóðfélagi og sjá til þess að nemandinn nái alhliða þroska. 
Starfshættir innan skólans skulu einkennast af umburðarlyndi, jafnrétti, 
virðingu, kærleika, ábyrgð og umhyggju (Lög um grunnskóla nr.91/2008). Í 
30. gr. [Skólabragur] í lög um grunnskóla (nr. 91/2008) er sagt frá því að  
grunnskólum ber að hafa heildstæða stefnu um það hvernig eigi að fyrirbyggja 
líkamlegt, andlegt eða félagslegt ofbeldi í skólastarfi. Einnig er sagt frá því að 
skólar eigi að hafa áætlun um framkvæmd tilkynningarskyldu til barnaverndar. 
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Markmið grunnskóla eigi alltaf að vera að tryggja velferð og öryggi nemanda 
og stuðla að alhliða þroska og velferð hvers og eins nemanda. Hugtökin 
kynferðisofbeldi og kynferðislegt ofbeldi koma ekki fyrir í lögum um 
grunnskóla.  

Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 
19/2013) eða Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna eins og hann er betur þekktur 
sem, var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 1989 og hefur hann 
verið staðfestur af 192 aðildarríkjum. Fullgilding barnasáttmálans hér á landi 
fór fram árið 1992 og er hann áminning fyrir fullorðna einstaklinga að börn 
þurfi sérstaka vernd og allir þeir sem koma að börnum ber að virða sáttmálann.  
Hér er átt við skólastjórnendur, kennara og foreldra svo eitthvað sé nefnt. 
Samkvæmt barnasáttmálanum er einstaklingur barn fram að 18 ára aldri.  Í 19. 
grein  barnasáttmálans segir að öll börn eigi rétt á verndun gegn ofbeldi og 
vanrækslu, svo sem kynferðislegu ofbeldi, líkamlegu eða andlegu og að 
stjórnvöld skuli veita börnum sem hafa verið beitt kynferðislegu ofbeldi 
viðeigandi stuðning. Samkvæmt 34. grein barnasáttmálans eiga börn rétt á 
vernd gegn kynferðislegu ofbeldi, svo sem vændi, klámi og hverskyns 
kynferðislegri háttsemi. 

Öll mál sem eru kærð til Barnaverndar fara inn á borð til lögreglunnar í 
því umdæmi sem um ræðir. Það að rannsaka kynferðisbrot gegn barni krefst 
mikillar sérþekkingar og er mikilvægt að rannsóknir slíkra mála hafi enga lausa 
enda og að rannsóknin sé þétt og samfelld. Sérfræðihópur á vegum 
aðþjóðalögreglunar Interpol hefur unnið sérstaka handbók í leiðsögn um 
kynferðisafbrot gagnvart börnum og er sú handbók aðgengileg öllum 
lögregluembættum á Íslandi (Stefán Eiríksson, 2011). Samkvæmt heimildum 
Fréttablaðsins er Lögreglan á Norðurlandi eystra að rannsaka 51 mál þar sem 
grunur eru um kynferðislegt ofbeldi og brotaþolinn er á barnsaldri (Sveinn 
Arnarsson, 2018). 
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4. Rannsóknin 
Þar sem markmið þessarar rannsóknar var að kanna upplifun kennara af 
fræðslu og forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum var 
ákveðið að notast við eigindlega aðferðafræði, fyrirbærafræðilega 
aðferðafræði, byggða á Vancouver skólanum í fyrirbærafræði. Eigindleg 
aðferðafræði er upprunin úr félagsfræði, heimspeki og mannfræði og er 
fyrirbærafræðileg nálgun aðeins ein af mörgum aðferðum sem til eru innan 
eigindlegra rannsóknaraðferða (Creswell, 2014). Til að leita svara við 
rannsóknarspurningunni var ákveðið að spyrja út í reynslu kennara af 
stofnunum svo sem grunn- og háskólum. Einnig var markmiðið að skoða 
hversu vel kennarar eru undirbúnir til að takast á við kynferðislegt ofbeldi 
innan nemendahópsins og hvort stofnanir hafi veitt þeim viðeigandi stuðning. 

Viðmælendur voru valdir með tilgangsúrtaki og tekin voru opin viðtöl 
við átta kennara þar sem stuðst var við viðtalsramma (Fylgiskjal 5). Viðtöl í 
eigindlegum rannsóknaraðferðum geta verið byggð á hálfstöðluðum 
spurningum, opnum spurningum eða blöndu af hvoru tveggja (Creswell, 
2014). Rannsakandi valdi að hafa blöndu af hálfstöðluðum spurningum og 
opnum.  Meðrannsakendur voru valdir með það í huga að þeir hefðu reynslu 
af málefninu og gætu því upplýst rannsakanda um upplifun kennara á fræðslu 
og forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. 
Meðrannsakendurnir áttu það allir sameiginlegt að vera grunnskólakennarar að 
menntun og þar með búa yfir dýrmætum upplýsingum fyrir rannsakandann. 
Eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga það flestar sameiginlegt að rannsakandinn 
leitast við að skilja og lýsa tilteknum mannlegum fyrirbærum (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013a).   

Þegar rannsakandi var búinn að ákveða rannsóknarefni hafði hann 
samband við fræðslusvið Akureyrar og sótti um leyfi fyrir rannsókninni. 
Einnig hafði rannsakandi samband við Vísindasiðanefnd og lét vita af 
fyrirhugaðri rannsókn. Ekki þurfti leyfi frá Vísindasiðanefnd og fékk 
rannsakandi einungis póst þess efnis. Tilkynning var send til Persónuverndar. 
Kynning á rannsókninni var síðan send á stjórnendur grunnskóla á Akureyri 
og sendu þeir upplýsingarnar áfram á sína kennara. Rannsakandi fór því næst 
í heimsókn í grunnskólana og bað kennara um að taka þátt. Á þennan hátt 
söfnuðust viðmælendur og viðtöl hófust. 

Í þessum kafla verður stuttlega farið yfir rannsóknarferlið og hvernig 
rannsókninni var háttað. Rannsóknaraðferð, meðrannsakendur, gagnasöfnun, 
réttmæti og áreiðanleiki og siðfræði rannsóknarinnar verða stuttlega rædd. 
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4.1 Fyrirbærafræði 
Veruleikinn sem hver og einn upplifir á hverjum tíma getur verið um margt 
öðruvísi en sá veruleiki sem annar einstaklingur upplifir á nákvæmlega sama 
tíma á sama stað. Vitund einstaklinga er mismunandi, upplifun okkar er 
mismunandi og út frá þeirri vitneskju verðum við að læra. Fræðaheimurinn er 
í stöðugri þróun og ný þekking verður til nánast á hverjum degi. Stanslaust er 
verið að þróa nýja tækni sem hjálpar okkur að takast á við hversdagsleikann, 
láta okkur líða betur og lifa lengur. Öll þessi þróun verður til vegna rannsókna 
og leit okkar að hinu sanna. Fræðimenn leggja mikla vinnu í að rannsaka 
einstaklinga, hluti, samskipti og svo má áfram telja. Þær rannsóknir eru 
mikilvægur hlekkur í lykilþróun og framförum mannkyns. Rannsóknir geta 
verið gerðar til að afla nýrrar þekkingar eða sannreyna þá þekkingu sem til er 
(Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). 

Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð byggist á höfuðstefnum 
heimspekinnar. Hún snýst um að rannsaka tækifæri, reynslu, upplifun og 
lífsstrauma hvers og eins. Reynsla einstaklinga skiptir máli og hvaða merkingu 
fyrirbærið, sem verið er að rannsaka, hefur fyrir rannsakandann. Gagna er 
yfirleitt safnað saman með viðtölum og er rannsakandinn að leitast eftir að 
skilja hvaða undirliggjandi merking er í reynslu einstaklinga (van Manen, 
2007).  

Rannsakendur sem aðhyllast fyrirbærafræði rannsaka lífið, umhverfið 
og reynslu einstaklinga. Fræðilegt sjónarhorn þeirra hefur þó áhrif á það 
hvernig þeir túlka gögnin og rannsaka. Þeir sem aðhyllast fyrirbærafræðilega 
nálgun ganga út frá því að veruleiki hvers og eins sé félagslega mótaður. 
Reynsla einstaklinga skiptir máli og hvaða merkingu fyrirbærið, sem verið er 
að rannsaka, hefur fyrir rannsakandann. Gagna er yfirleitt safnað saman með 
viðtölum og er rannsakandinn að leitast eftir að skilja hvaða undirliggjandi 
merking er í reynslu einstaklinga. Mikilvægt er að leggja sína reynslu og 
fyrirfram ákveðnar skoðanir til hliðar til þess að geta skilið og greint upplifanir 
og reynslu þátttakanda (Moustakas, 1994). 

Þátttakendur eiga það sameiginlegt að búa yfir reynslu af því fyrirbæri 
sem verið er að rannsaka. Rannsakandinn þarf að skrifa lýsingu á því hver 
reynsla og merking þátttakanda er á fyrirbærinu. Einnig hvernig þátttakandinn 
upplifir reynsluna. Með þessu eykst skilningur rannsakandans á undirliggjandi 
merkingu fyrirbærisins (Moustakas, 1994). Heimur fyrirbærafræðinnar er 
tengdur sjálfsveruleikanum og samveruleikanum órjúfanlegum böndum sem 
mynda einingu sína með því að taka liðna reynslu upp í núverandi reynslu 
(Merleau-Ponty, 2008). 
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4.2 Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði 
Stuðst var við rannsóknaraðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. Þar er 
leitast eftir skilningi um að hver og einn einstaklingur upplifi heiminn með 
sínum augum. Hver einstaklingur er einstakur og ber heiminum að taka 
einstaklingnum eins og hann er. Einstaklingurinn upplifir fyrirbæri og býr til 
merkingu út frá túlkun hans og reynslu. Hver viðmælandi er meðrannsakandi 
sem gegnir dýrmætu hlutverki, býr yfir mikilvægri þekkingu sem hann deilir 
með rannsakanda. Rannsakendur túlka síðan merkingu á fyrirbærinu (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2000; Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Vancouver-skólinn gengur út frá að meðrannsakendur búi yfir ákveðinni 
reynslu sem hann getur deilt og rannsakandi þarf að vera opinn fyrir að heyra 
sjónarmið meðrannsakandans. Aðferð Vancouver-skólans byggir á 
rannsóknarferli sem er 12 þrep (sjá töflu 1 og Fylgiskjal 14) og í hverju þrepi 
sjö meginþættir (sjá mynd 1), sem kallast vitrænt vinnuferli. Rannsakandi nýtir 
sér vitrænt vinnuferli við lausn vandamála, þessir sjö meginþættir hjálpa til við 
að fá heildstæða mynd á rannsóknina. Þeir er: að vera kyrr, að ígrunda, að 
koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna. Til þess að 
nýta sér aðferð Vancouvers-skólans þarf rannsakandi að vera meðvitaður um 
að líta á meðrannsakendur með virðingu, hlýju og hógværð. Rannsakandinn 
leitaðist eftir því að skilja hvern og einn þátttakanda og á þann hátt mynda eina 
heildstæða mynd sem síðan er borin saman við aðra mynd sem var unnin í 
samvinnu við næsta þátttakanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2000; Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013b).   
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Tafla 1  Tólf þrep rannsóknarferlisins í Vancouver-skólanum í 
fyrirbærafræði og hvernig þeim var fylgt eftir í þessari rannsókn (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013b). 

 
Þrep í rannsókn Það sem gert var í þessari rannsókn 
Þrep 1: Val á meðrannsakendum. Átta meðrannsakendur voru valdir með 

tilgangsúrtaki sem rannsakandi vissi að eru 
grunnskólakennarar og höfðu því reynslu á 
kennaranámi. 

Þrep 2: Undirbúningur hugans. Fyrirfram mótaðar hugmyndir ígrundaðar og 
lagðar til hliðar. 

Þrep 3: Viðtölin- þátttaka í samræðum. Eitt viðtal við átta kennara samtals átta 
viðtöl. 

Þrep 4: Skerpt vitund varðandi hugmyndir 
og hugtök. 

Hugmyndum komið í orð með 
hugtakagreiningu. Gagnaöflun og 
gagnagreining unnin samhliða. Viðtöl voru 
hljóðrituð og skrifuð orðrétt upp. 

Þrep 5: Þemagreining.  Viðtölin voru lesin yfir nokkrum sinnum 
áður en almennileg úrvinnsla hófst. 
Hugmyndir um undirþemu skrifuð niður og 
síðan fyllt inn í viðeigandi þemu. Merkt var 
í skjalið áhugaverðir punktar sem áttu við 
þemu. Þau atriði sem merkt var við voru 
síðan túlkuð og þeim gefin heiti. 

Þrep 6: Að smíða greiningarlíkan fyrir 
hvern og einn viðmælanda. 

Öllum þemum var raðað í greiningarlíkan. 
Notast var við forritið Simple Mind til að 
gera samtals 9 líkön. 

Þrep 7: Staðfesting á hverju 
greiningarlíkani með viðkomandi 
þátttakanda.  

Greiningarlíkön voru send á nokkra 
meðrannsakendur.  

Þrep 8: Heildargreiningarlíkan smíðað. Öll einstaklingslíkön borin saman innbyrðis 
og smíðað heildargreiningarlíkan.  

Þrep 9: Heildargreiningarlíkan borið saman 
við rannsóknargögnin. 

Öll viðtölin voru lesin yfir og borin saman 
við heildargreiningarlíkanið. Samhljómur 
við öll viðtöl.  

Þrep 10:  Kjarni fyrirbæris settur fram sem 
lýsir fyrirbærinu í hnotskurn. 

Niðurstöður íhugaðar og rannsókninni var 
gefið heitið Reynsla kennara á kynferðislegu 
ofbeldi gagnvart börnum eykur velferð 
nemenda.  

Þrep 11: Staðfesting á 
heildargreiningarlíkani og yfirþema með 
einhverjum þátttakendum.  

Heildargreiningarlíkan var borið undir 
nokkra meðrannsakendur. 

Þrep 12: Niðurstöður rannsóknarinnar 
skrifaðar upp þannig að raddir allra heyrist. 

Niðurstöður voru settar þannig upp að 
vitnað var í alla þátttakendur.  
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Mynd 1 Sjö vitrænir þættir Vancouver-skólans í fyrirbærafræði (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013b). 

Rannsóknarferlið lýsir því hvað þarf að gera í hverju þrepi og hvernig 
staðið er að rannsókninni. Mikilvægt er að fara í gegnum þau skref ef 
rannsakandi ætlar að vinna eftir aðferðum Vancouver-skólans. Með því er hægt 
að vera viss um að fyrirfram mótaðar skoðanir rannsakandans séu lagðar til 
hliðar, þátttakendur valdir með tilgangsúrtaki, greiningar og greiningarlíkön 
smíðuð á réttan hátt og fyrirbærinu lýst í hnotskurn (Sigríður Halldórsdóttir, 
2013b).  

4.3 Úrtak 
Þýði rannsóknarinnar voru einstaklingar, 18 ára og eldri, sem hafa 
kennaramenntun og hafa starfað við grunnskóla. Meðalstarfsaldur viðmælanda 
var rúmlega 14 ár. Við val á úrtaki var notast við tilgangsúrtak (e. purposive 
sampling) en þá eru viðmælendur valdir því rannsakandinn veit að þeir hafa 
reynslu á fyrirbærinu og geta veitt dýrmætar upplýsingar (Burns og Grove, 
2009). Haft var því samband við átta kennara sem rannsakandinn vissi að 
uppfylltu skilyrðin. Viðmælendur völdu sér nöfnin Anna, Fjóla, Gunna, Inga, 
Jón, Líf, Marý og Sigurjóna. Meðallengd viðtala var 42 mínútur. 

Vitrænt vinnuferli Vancouver
skólans í fyrirbærafræði

1. að vera kyrr

2. að ígrunda

3. að koma auga á 

4. að velja5. að túlka

6. að raða saman

7. að sannreyna
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Bakgrunnur meðrannsakenda 

Hér koma bakgrunns upplýsingar um meðrannsakendur sem voru átta talsins, 
hvaða menntunarstig hann hefur lokið, á hvaða aldursstigi hann vinnur við, 
starfsaldur meðrannsakandans og lengd viðtalsins.  
 
Anna er með meistaragráðu í grunnskólakennarafræðum ásamt því að hafa 
leyfisbréf sem leikskólakennari. Anna starfar á unglingastigi og er starfsaldur 
hennar  sex mánuðir. Viðtalið við Önnu var 47 mínútur. 
 
Fjóla er grunn- og framhaldskólaskólakennari. Hún starfaði lengi vel í 
framhaldsskóla en flutti sig yfir í grunnskóla fyrir 17 árum. Fjóla hefur starfað 
á öllum stigum skólans en vinnur nú á miðstigi. Starfsaldur Fjólu er 29 ár. 
Viðtalið við Fjólu tók 33 mínútur. 
 
Gunna er grunn- og leikskólakennari. Einnig er Gunna með BA-próf í sálfræði.  
Gunna starfaði sem deildarstjóri á leikskóla í fimm ár og tók síðan við 
sérkennslustöðu. Fyrir fjórum árum byrjaði hún að starfa sem kennari í 
grunnskóla og hefur verið á öllum stigum skólans. Nú er hún að starfa á 
unglingastigi. Starfsaldur Gunnu er 17 ár. Viðtalið við Gunnu tók 50 mínútur. 

 
Inga er grunnskólakennari. Hún starfar á yngsta stigi og hefur unnið með þann 
aldur frá útskrift. Starfsaldur Ingu er fimm ár. Viðtalið við Ingu tók 30 mínútur. 

 
Jón er grunnskólakennari. Hann hefur varið meirihluta starfsferils síns við 
kennslu á unglingastigi en í dag kennir hann á yngsta stigi og er starfsaldur 
Jóns 11 ár. Viðtalið við Jón tók í heildina 28 mínútur en hann byrjaði að tala á 
ný í tvígang eftir að upptöku lauk.  

 
Líf er grunnskólakennari ásamt því að hafa lokið meistaragráðu í 
Menntavísindum. Líf starfar á unglingastigi en hefur unnið á öllum stigum 
skólans. Starfsaldur hennar er 16 ár. Viðtalið við Líf var 40 mínútur. 
 
Marý er grunn- og leikskólakennari. Hún hefur starfað í leikskóla frá því hún 
útskrifaðist en flutti sig yfir í grunnskóla í haust. Starfsaldur hennar er 11 ár 
þar af sex mánuðir í grunnskóla. Viðtalið við Marý var 63 mínútur. 
 
Sigurjóna er grunnskólakennari og hefur diplómu í sérkennslu. Hún hefur 
starfað á öllum stigum grunnskólans en lengst á yngsta stigi þar sem hún starfar 
nú. Starfsaldur Sigurjónu er 26 ár. Viðtal við Sigurjónu tók 45 mínútur.  
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4.4 Gagnasöfnun og gagnagreining 
Eins og fram hefur komið voru notuð átta viðtöl við átta meðrannsakendur til 
gagnasöfnunar. Við gagnasöfnun og gagnagreiningu rannsóknar var stuðst við 
12 þrep Vancouver-skólans. Töflu yfir 12 þrep Vancouver-skóla 
fyrirbærafræðinnar má sjá í fylgiskjölum (Fylgiskjal 15) Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013a).  Lagt var upp með að hafa viðtölin vel undirbúin, 
rannsakandinn hitti meðrannsakendur á þeim stað sem þau völdu. Því voru 
meðrannsakendur í því umhverfi sem þeir kusu sjálfir. Þrjú viðtöl fóru fram á 
heimili meðrannsakanda og fimm í skólastofum. Viðtölin voru tekin upp á 
stafrænu formi og voru þau á bilinu 28 - 63 mínútur að lengd. Gögnin voru 
flutt yfir í tölvu og þau voru skrifuð upp orðrétt.  

Það að rannsaka hvernig þátttakendur upplifa heiminn og fyrirbærið sem 
er til umfjöllunar hverju sinni án fyrirfram ákveðinna hugmynda getur verið 
ansi flókið. Fyrirbærafræðin reynir að skilja heiminn ennþá dýpra og nýtir 
upplifun og reynslu annarra á ákveðnum fyrirbærum (Van Manen, 2007). 
Fræðimenn sem aðhyllast fyrirbærafræði spyrja því: Hver er reynsla þín af 
fræðslu og forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart  börnum?  

4.5 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 
Með því að fylgja tólf þrepum Vancouvers-skólans er rannsakandinn að leitast 
við að auka réttmæti og áreiðanleika rannsóknar (Sigríður Halldórsdóttir, 
2013b).  Réttmæti og áreiðanleiki eru mælikvarðar á gæði rannsóknar og er 
réttmæti oft skipt í innra og ytra réttmæti rannsókna. Innra réttmæti  segir til 
um hversu gott tilraunarsniðið er í framkvæmd og hvort niðurstöður séu 
trúverðugar. Ytra réttmæti  segir til um hvort hægt sé að alhæfa niðurstöður 
yfir á annað þýði. Sannleikur rannsóknarinnar var bundinn í frásögn 
viðmælanda og trúverðugleiki var mælikvarði á sannleiksgildi 
rannsóknarniðurstaðna. Rannsakandi gætti hlutleysis í hvívetna og reyndi að 
spyrja ekki leiðandi spurninga (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2013).  

Kvale og Brinkmann (2009) segja frá því að heiðarleiki rannsakandans, 
reynsla hans og þekking á viðfangsefninu sé mikilvægur þáttur í réttmæti 
rannsókna. Einnig að rannsakandi skuli eyða miklum tíma í skráningu 
upplýsinga, skilja gögnin og búa þannig til heildræna mynd af rannsókninni í 
gegnum reynslu viðmælanda. Samkvæmt þeim er einnig mikilvægt að 
rannsakandi geri sér grein fyrir eigin þekkingu, reynslu og upplýsingaöflun í 
gegnum lestur heimilda og á þann hátt lita ekki reynslu viðmælanda.  
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4.6 Siðfræði rannsóknarinnar 
Siðfræði er fræðigrein sem leitast eftir því að svara spurningum um hvað sé 
rétt og rangt. Hver manneskja sem ákveður að taka þátt í rannsókninni setur 
sér mörk hvernig aðrir mega koma fram við hana. Í þessari rannsókn fékkst 
upplýst og óþvingað samþykki og vissu meðrannsakendur að hverju þeir gengu 
með þátttöku. Allir átta meðrannsakendurnir skrifuðu undir yfirlýsingu um 
upplýst samþykki (Fylgiskjal 4). Meðrannsakendur skrifuðu undir með því 
dulnefni sem þeir völdu sér. 

Markmið rannsóknarinnar er að þjóna góðum tilgangi og bæta þekkingu 
kennara á málefnum kynferðislegs ofbeldis gagnvart börnum. Rannsakandi 
hafði fjögur meginatriði að leiðarljósi við gagnaöflun, virðing, skaðleysi, 
velgjörðir og réttlæti. Sjálfræðisreglan: felur í sér virðingu fyrir manneskjunni 
og hennar ákvörðunum. Hver og ein manneskja setur sér ákveðin mörk og það 
er í höndum rannsakandans að virða þau mörk. Það er rangt að notfæra sér fólk 
án þess að þau gefi fullt og óþvingað samþykki. Allir meðrannsakendur fengu 
því samþykkisyfirlýsingu (Fylgiskjal 4) og í henni kemur fram eðli 
rannsóknarinnar, hver stendur fyrir henni, í hvaða tilgangi hún sé gerð og hver 
séu markmið hennar. Einnig voru ráðstafanir gerðar með meðferð 
persónugreinanlegra upplýsinga og meðrannsakendum tjáð að það sé alltaf 
hægt að hætta við þátttöku eða draga þátttöku sína til baka (Sigurður 
Kristinsson, 2013). 

Skaðleysisreglan: rannsakandinn þarf að ganga úr skugga um að engin 
áhætta fylgi því að taka þátt í rannsókninni. Ef það er einhver hætta skal 
rannsakandinn sjá til þess að hættan sé undir viðunandi mörkum og ávinningur 
rannsóknarinnar sé meiri en áhættan. Rannsakandi taldi enga hættu fylgja 
þessari rannsókn (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Velgjörðareglan: felur í sér þá skyldu að rannsakandi á að láta gott af 
sér leiða. Það er skylda að gera einungis rannsóknir þar sem ávinningur fyrir 
mannkynið sé að leiðarljósi. Rannsakandi vildi einungis láta gott af sér leiða 
og fellur þá rannsóknin innan velgjörðarreglunar (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Réttlætisreglan: kveður á um hvað viðmælendur fá það sem þau eiga 
skilið, ef það hefur verið ákveðið að greiða fyrir þátttöku þá skuli allir fá jafnt 
fyrir. Allir meðrannsakendur fengu þakklæti frá rannsakanda og ekki var greitt 
fyrir viðtöl. Allir viðmælendur voru sjálfboðaliðar (Sigurður Kristinsson, 
2013).  

Allir viðmælendur völdu sér dulnefni til að forðast persónugreiningar og 
skrifuðu undir samþykkisyfirlýsingu með því nafni sem viðmælendur völdu 
sér. Þegar upptöku viðtala lauk voru gögn færð yfir í tölvu og var þeim gögnum 
eytt að uppritun lokinni. 

Rannsakandi sendi leyfi á vísindasiðanefnd og fékk til baka að leyfi 
þeirra væri óþarft. Einnig var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. 
Rannsakandi sendi beiðni á Fræðslusvið Akureyrarbæjar (Fylgiskjal 1) og fékk 
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leyfi fyrir rannsókn og leyfi til að hafa samband við skólastjórnendur 
(Fylgiskjal 3) var sent á alla stjórnendur grunnskóla á Akureyri. Þegar þessu 
lauk hóf rannsakandi að safna gögnum. 

Viðtöl við meðrannsakendur voru rituð upp og þegar því lauk var upptökum 
eytt. Öll persónurekjanleg einkenni voru afmáð, svo sem vinnustaður, árgangur 
nemanda, bekkjarstærð og nöfn á einstaklingum. 

 
  



  
28 

 
  



  
29 

5. Niðurstöður 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að meðrannsakendur hafa ekki næga 
reynslu af fræðslu og forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. 
Meðrannsakendur sögðu frá sinni upplifun af kennaranámi þar sem lítil sem 
engin fræðsla var í boði fyrir verðandi kennara og töluðu allir 
meðrannsakendur um að þeir hefðu viljað meiri fræðslu um kynferðislegt 
ofbeldi gagnvart börnum.  

Greining gagna leiddi ljós eitt yfirþema sem endurspeglaði þekkingu og 
reynslu kennara á fræðslu og forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart 
börnum. Eins og fram kom í upphafi kaflans þá er það: Reynsla kennara á 
kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum eykur velferð nemanda. Í greiningu 
viðtala komu í ljós fimm meginþemu:  

1) Sjálfsöryggi kennara með undirþemu, treysta á og viðurkenna 
eigin þekkingu og áhugi á velferð nemanda. 
2) Innsæi kennara með undirþemu, grunur kennara, kynferðislegt 
ofbeldi innan nemendahópsins, fjölbreytt bakland nemenda og 
eðlileg þróun kynhegðunar. 
3) Framlag kennara með undirþemu, forvarnarverkefni, þekking 
kennara á einkennum, samskipti kynjanna og klámheimur. 
4) Stuðningur stofnana með undirþemu, kennaranámið, 
vinnuveitendur, verklagsreglur, Blátt áfram, Barnavernd, Krakkarnir 
í hverfinu – Kids on the Block. 
5) Tengsl með undirþemu, traust og tengsl við nemendur og traust og 
tengsl við samkennara. 

Reynsla meðrannsakenda á fræðslu og forvörnum gegn kynferðislegu 
ofbeldi gagnvart börnum var misjöfn. Annars vegar eru kennarar eins og  
Sigurjóna, mjög meðvituð um skyldu sína í forvarnarstarfi, reynir að halda 
umræðunni um kynferðislegt ofbeldi á lofti og ræðir málefnin um það bil einu 
sinni í viku. Hins vegar eru kennarar eins og Fjóla sem fær hjúkrunarfræðing 
til að koma inn í bekkinn einu sinni á önn til að ræða kynferðislegt ofbeldi því 
hún treystir sér ekki til að sinna slíkri fræðslu. Einnig var mikill munur á 
orðnotkun í þessum tveimur viðtölum. Sigurjóna sagði orð eins og 
kynferðislegt ofbeldi, typpi, píka, klám, sáðlát og sjálfsfróun á meðan Fjóla 
notaði orð eins og þetta, þessi, ógeð og ógeðisefni í stað þess að nota rétt orð. 
Sigurjóna sækir sína þekkingu sjálf úr bókum og af netinu, hún hefur ekki farið 
á námskeið frá vinnuveitanda og fékk enga fræðslu í kennaranáminu. Fjóla 
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hefur farið á eitt námskeið fyrir um 20 árum síðan, hún hefur enga fræðslu 
fengið frá vinnuveitendum né úr kennaranáminu.  

Þeir kennarar sem töldu sig hafa reynslu á forvörnum og fræðslu gegn 
kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum voru mun sjálfsöruggari en þeir 
kennarar sem töldu sig hafa litla þekkingu á hlutunum. Því meiri sem þekking 
kennara er og því meiri fræðslu þeir hafa fengið eða aflað sér sjálfir, því meiri 
forvarnarstarf unnu þeir með nemendum sínum og upplifðu sig því sem 
mikilvægan hlekk í verkahringnum.  

Anna og Marý hafa lægstan starfsaldur innan grunnskólans, báðar 
byrjuðu þær að starfa í grunnskóla í haust. Anna útskrifaðist fyrir tveimur árum 
en fór í barneignarfrí áður en hún hóf störf sem kennari. Marý útskrifaðist fyrir 
11 árum og fór að vinna í leikskóla strax eftir útskrift. Anna hefur farið á 
námskeið á vegum vinnuveitanda og fékk fræðslu í kennaranáminu. Marý sótti 
sér fræðslu sjálf, fór á námskeið á vegum vinnuveitanda en fékk ekki fræðslu 
í kennaranáminu. Rannsakandi upplifði að sjálfsöryggi þeirra væri gott og 
endurspeglaðist það í samtalinu. Báðar telja þær sig lítið vera að sinna 
forvarnarfræðslu en þegar líður á samtalið kemur í ljós að þó svo það sé ekki 
formleg forvarnarfræðsla í gangi þá eru þær báðar mjög meðvitaðar um 
kynferðislegt ofbeldi gegn börnum og eru því með fræðslu og opin samskipti 
um málefnið mjög reglulega. Báðar sinna þær kynjafræðslu og byrjaði Anna 
haustið á að setja í gang kynjafræðiþema sem allir unglingar fóru í gegnum. 
Þar er rætt um kynferðislegt ofbeldi, stafrænt ofbeldi og nemendur hvattir til 
að standa með sjálfum sér. Sama má segja um Marý, hún er að ræða við 
nemendurna á svipaðan hátt, hvetur þau til að vera búin að taka ákvörðun um 
hvað þau vilja út úr kynlífi og telur Marý að það sé betra að vera búin að taka 
ákvörðun um hvað þau vilja út úr kynlífi, þá er ólíklegra að þau taki þátt í 
einhverju sem þau vilja ekki taka þátt í. Einnig hvetur Marý nemendur sína til 
að vera trú sjálfum sér og standa með sinni sannfæringu. Anna og Marý sögðu 
rannsakanda frá því að brotaþoli hafi treyst þeim og sagt þeim frá 
kynferðislegu ofbeldi sem brotaþolinn varð fyrir. 

Samhljómur var með viðtölum Jóns og Ingu. Það var erfitt að halda uppi 
samræðum við þau eins og þau væru að passa sig að segja ekki of mikið. 
Viðtölin við þau voru styttri en hin og var rannsakandi ekki viss um að þau 
myndu nýtast í rannsókninni. Þegar greiningarferli hófst og rannsakandi fór að 
rýna í upplýsingarnar þá sá hann að þær voru mjög góðar. Þessi viðtöl eru jafn 
mikilvæg og önnur, þau hjálpa rannsakandanum að sjá heildarmyndina. Jón 
fékk enga fræðslu úr kennaranáminu og sagði að námi loknu hafi hann ekki 
hugsað út í að kynferðislegt ofbeldi gegn börnum yrði partur af hans starfi. 
Hann hefur farið á tvö námskeið á vegum síns vinnuveitanda. Inga fór á 
námskeið í listþerapíu þar sem rætt var um kynferðislegt ofbeldi gagnvart 
börnum, en hún hefur ekki fengið fræðslu á vegum vinnuveitanda né fræðslu í 
kennaranáminu. Jón og Inga segjast hvorugt hafa neina reynslu af því að vinna 
með börnum sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi en svo þegar líður á 
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viðtölin upplýsa þau bæði rannsakandann að það séu mál í ferli þar sem grunur 
er um kynferðislegt ofbeldi gagnvart nemanda. 

Líf segist vinna með forvarnir í almennri kennslu, hún sé að taka fyrir 
ákveðin forvarnarverkefni og rannsakanda fannst hún vel upplýst. Líf sækir sér 
þekkingu sjálf úr bókum og af netinu, hefur fengið fræðslu frá vinnuveitendum 
en fékk enga fræðslu í kennaranáminu. Líf hefur mikla trú á sér, hún hefur 
reynslu af því að vinna með börnum sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi 
og telur hún að sú reynsla hjálpi henni í að vera til staðar fyrir nemendur sína, 
það hafi opnað hennar augu og nú er hún meira opin fyrir einkennum.  

Gunna er mjög mikið menntuð, hún er grunn- og leikskólakennari með 
BA gráðu í sálfræði. Gunna hefur farið á námskeið á vegum  vinnuveitanda, 
en ekki frá grunnskólanum sem hún vinnur við. Hún fékk fræðslu um 
kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum í sálfræðináminu en ekki 
kennaranáminu. Gunna segist ekki vera að vinna með nein forvarnarverkefni 
um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum í grunnskólanum. 

Rannsakandi gerði greiningarlíkön úr öllum samtölunum (Fylgiskjal 6 - 
Fylgiskjal 13). Greiningarlíkönin átta voru síðan borin saman og úr varð 
heildargreiningarlíkan (sjá mynd 2 og Fylgiskjal 5) sem innihélt yfirþema 
rannsóknarinnar ásamt meginþemu rannsóknarinnar sem urðu fimm talsins. 
Undirþemu viðtala eru mörg eins og sjá má í greiningarlíkönum.  

 

 
Mynd 2 Heildargreiningarlíkan 

 

5.1 Sjálfsöryggi kennara 
Sjálfsöryggi kennara skiptir máli þegar kemur að því að afla sér reynslu og 
þekkingar í málefnum kynferðislegs ofbeldis gagnvart börnum. Sjálfsöruggur 
kennari hefur trú á sjálfum sér og býr yfir styrkleika til að taka erfiðar 
ákvarðanir og standa með þeim. Það kom í ljós í viðtölum allra viðmælenda að 
sjálfsöryggi, framtakssemi og traust skipta gríðarlegu máli sem og áhugi fyrir 
velferð nemenda. Marý sagði við rannsakandann: „Við verðum að vera til 
staðar og hafa sjálfstraustið til að standa með barninu.“ 

Þekking kennara á kynferðislegu ofbeldi gegn börnum eykur velferð nemanda 

Sjálfsöryggi
kennara

Innsæi kennara Framlag kennara Stuðningur stofnana Tengsl 
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Treysta á og viðurkenna eigin þekkingu 

Líf talar um að kennarar þurfi að vera með gott sjálfsöryggi til að geta staðið 
með sér og nemandanum: „Þegar þú ert komin í raunverulegar aðstæður þá 
ferðu að efast um þig, efast um að maður sé að gera rétt [...] það er rosalega 
flókið að vera komin í svona aðstæður sem kennari.“ Anna sagði rann-
sakandanum frá því að kennarar þurfa að standa með nemandanum þó svo það 
sé kannski erfitt. „Við þurfum að vera sá einstaklingur sem barnið getur treyst 
á, sérstaklega þegar foreldri er sá aðili sem brýtur á því.“ 
Fjóla sagði rannsakanda frá sínu óöryggi gagnvart þekkingu sinni: 

Ég upplifi mig eins og algjör asni sem hlýtur að hafa gleymt einhverjum 
námskeiðum, það bara hlýtur að vera, sem ég man bara ekki eftir […] 
ég hef rætt þetta við krakkana en ég hef ekki gert neitt meira en að ræða 
þetta við krakkana og reyna að fá þau til að skilja hversu mikið ógeð 
þetta er og svo fæ ég hjúkrunarkonuna á hverju ári til að taka hópana 
[…] og ræða um allskonar svona mál við þau, ég fæ hana til þess því 
mér finnst einhvern vegin að þau þurfi að tala við einhverja svona 
menntaða manneskju en ekki bara mig. 
Marý sagði einnig rannsakanda frá sínu óöryggi. Hún treystir sér ekki til 

að halda forvarnarfræðslu þegar hún hefur lítið lært um það sjálf: 
Ég gæti klárlega verið að fara með þetta meira í grunnskólann en […] 
æ, mér finnst manni ekki verið kennt, hvernig maður getur séð á ungum 
börnum hvað sé í gangi, og hvernig maður á að ræða þetta við börn. Oft 
er þetta búið að ganga svo langt og líka svo mikið andlegt ofbeldi og þá 
veit maður ekki hvernig maður á að nálgast þetta.  
Marý segir einnig síðar í viðtalinu: „Ég hef ekki verið mikið í þeirri 

fræðslu og mér finnst ég ekki hafa fræðst nógu mikið sjálf um þetta til að 
geta sinnt þessari fræðslu hvorki í náminu né séð námskeið um það hérna 
sem ég myndi klárlega vilja fá.“ 

Meðrannsakendur sögðu frá eigin þekkingu á kynferðislegu ofbeldi 
gagnvart börnum og töluðu um hvað það væri mikilvægt að kennarar væru 
meðvitaðir um hvað væru réttar upplýsingar eða hvað væru gamlar mýtur úr 
samfélaginu. Anna sagði rannsakanda þetta: 

Æ, mér fannst eins og […] væri að ýta undir þessa staðalímynd, það eru 
bara strákar sem eru gerendur og stelpur brotaþolar en ég veit betur að 
það er ekki satt og það stuðaði mig líka. Og líka að maður eigi bara að 
kenna barninu að segja nei og þá gerist ekkert, en hvað gerist ef barnið 
segir nei en verður samt fyrir kynferðisofbeldi? Hvað þá? […] Barnið 
fer bara í ennþá meiri vörn og kennir sér um ofbeldið. Það þarf að kenna 
börnum og unglingum að þau eiga aldrei sökina. Alltaf gerendur. Þannig 
er ég ekki sammála þessu og líka ekki þessum hræðsluáróðri.  
Gunna hafði svipaða skoðun á mikilvægi þess að kennarar væru með 

réttar upplýsingar um hvernig ætti að bregðast við ef upp vaknar grunur um 
kynferðislegt ofbeldi gagnvart nemanda sínum:  
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Maður þarf náttúrulega að fá kennslu í því hvernig maður á að tala við 
börnin og allt það. Líka það sem maður hugsar, hvað ef barnið mitt 
myndi lenda í þessu, ég myndi vilja að það myndi treysta kennaranum 
og þá myndi ég vilja að sá kennari vissi upp á hár hvernig ætti að 
bregðast við eins og það að barnið verður alltaf að leiða samræðurnar þú 
mátt ekki spyrja leiðandi spurninga þú skilur það er svo hættulegt.  
Inga er líka mjög meðvituð um að þekking kennara á kynferðislegu 

ofbeldi sé mikilvæg og hún sagði rannsakanda þetta:  
Það er náttúrulega bara staðreynd að það eru miklar líkur á því að það sé 
nemandi innan hópsins sem hefur verið beittur kynferðislegu ofbeldi 
bara tölfræðilega séð, þess vegna verða þau að treysta okkur og geta 
talað við okkur og líka það að við megum ekki vera að ýta á þau við að 
segja okkur upplýsingar bara að vera róleg og hlusta. Ef það er grunur 
þá opnum við á þessa umræðu hvað sé rangt og hvað sé rétt og svona.  

Áhugi á velferð nemenda 

Anna bendir rannsakandanum á það hversu mikilvægt það er fyrir kennara að 
fá að vita ef nemandi hafi orðið fyrir kynferðisbroti, þó svo það sé upplýst: 

Þetta var fjölskyldumeðlimur vitum við núna og þú veist æ, ég meina 
sko við þurfum að komast að því the hard way. Ég veit ekki hvort ég sé 
að segja of mikið en svo kemur þessi einstaklingur í foreldraviðtal og 
kennarinn spyr hana: „ætlar pabbi þinn ekki að koma líka?” og þá varð 
hún alveg huuu […] og þá kom í ljós að þetta var hann […] þá brotnaði 
barnið saman og sagði okkur þetta. Þarna sést það alveg svart á hvítu að 
við kennarar þurfum að fá að vita svona lagað skilur þú og ef 
viðkomandi kennari hefði vitað forsögu þeirra þá hefði […] kennarinn 
hefði aldrei spurt svona. 

Gunna hafði sömu sögu að segja. Hún sagði rannsakanda frá því að fyrir 
nokkrum árum síðan kom upp mál innan nemenda hópsins þar sem barn var 
beitt kynferðislegu ofbeldi. Upp komst um málið utan skóla og fór það í  innan 
réttarkerfisins. Foreldrarnir létu stjórnendur skólans vita en tóku það fram að 
ekki mætti láta kennara barnsins vita eða aðra starfsmenn skólans. Kennarar 
fengu því ekki að vita um hag barnsins sem gæti útskýrt þessa erfiðu hegðun. 
Það var ekki fyrr en mánuðum frá broti að kennarinn heyrði af 
kynferðisofbeldinu frá aðila ótengdum skólanum. Gunnu fannst erfitt að hafa 
ekki fengið upplýsingarnar strax því þá hefði hún unnið öðruvísi með barnið. 

Ef við hefðum fengið að vita þetta á degi eitt þá hefðum unnið allt 
öðruvísi með barnið og hjálpað því á allt annan hátt, sýnt því meiri 
skilning og fleira […]. Það er svo vont að frétta eitthvað svona út í bæ 
[…]. Ég meina við erum trúnaðarbundin og maður vill fá að vita allt, allt 
sem tengist barninu og líðan þess, ég er ekki að setja mig í eitthvað 
dómarasæti hvað gengur á eða slúðra um það út í bæ en ég verð að fá að 
vita hvað gengur á svo ég geti hjálpað barninu.  
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Líf sagði rannsakanda frá þessu: „maður vill vita [...] hvað sé í gangi 
þá fer maður að leitast eftir svörum, hvað gæti verið að orsaka þessa hegðun 
og oft hegðunarbreytingu.“ 

Þarna sést að kennarar þurfa að vita hvað er í gangi hjá nemendum 
sínum, þó svo það sé að gerast utan skólans þá er erfitt að vinna með og hjálpa 
nemandanum að vinna úr sínum vandamálum ef kennarar fá ekki að vita hvað 
er í gangi. Það sem Gunna segir okkur frá er vísvitandi verið að halda þessum 
mikilvægu upplýsingum frá kennurum. Eins og hún segir þá snýst þetta ekki 
um að svala forvitni kennara heldur að búa til áætlun um að hjálpa 
nemandanum að vinna úr erfiðri reynslu.  

Kennarar eru misupplýstir um kynferðislegt ofbeldi. Það er mjög 
misjafnt hvaða fræðslu þeir hafa fengið og hvort þeir hafi setið námskeið eður 
ei. Anna útskrifaðist úr kennaranáminu fyrir tæplega tveimur árum sagði 
rannsakanda frá sinni upplifun af áhuga samnemanda hennar á kynferðislegu 
ofbeldi gagnvart börnum „því þú gast svo auðveldlega komist hjá því að læra 
eitthvað um kynferðislegt ofbeldi, bara ef áhugi þinn lá kannski einhversstaðar 
annars staðar þá varstu ekki að skrá þig í sömu áfanga og ég og fengir jafnvel 
enga fræðslu.“ Líf hafði svipaða sögu að segja nema frá samkennurum sínum: 
„það eru ekkert allir kennarar sem kæra sig um að setja sig inn í þessi málefni.“ 
Frásagnir þeirra styðjast við það sem Fjóla hefur að segja. Hún hefur ekki sett 
sig mikið inn í málefni kynferðislegs ofbeldis gagnvart börnum. Fjóla: „Þetta 
er ekki nógu gott, ég verð bara að byrja að segja að ég veit bara ekki um neitt 
svona […]. Ég sko stend á gati hvað þetta varðar, ég veit ekkert um þetta.“ 
Marý komst vel að orði þegar hún sagði: „Maður fær það á tilfinninguna að 
það sé mjög auðvelt að fara í gegnum mörg ár í kennslu án þess að spá nokkurn 
tíman í þessu og það er pínu sorgleg staða.“ 

Inga sagði rannsakanda frá því að hún væri lítið að ræða við nemendur 
sína um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum: „Þú veist ég er náttúrulega 
með sex ára börn og við erum ekkert að ræða kynferðislegt ofbeldi við þau.“ 
Sama sagði Jón: „Ég náttúrulega er að kenna ungum börnum þannig að maður 
er ekki mikið beint að ræða þetta.“ Það er mikilvægt að ræða kynferðislegt 
ofbeldi á öllum stigum skólans því kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er á 
öllum stigum skólans. Kannski myndi það hjálpa kennurum að ræða við unga 
nemendur ef þeir fengu viðeigandi fræðslu. Sigurjóna kennir líka ungum 
börnum og sagði: „Það þarf líka að vera fræðsla um það hvernig við ræðum 
þessi mál, hvað megum við segja, hvað megum við ganga langt í að tala, það 
þarf að vera sameiginlegur orðabanki.“ 

5.2 Innsæi kennara 
Innsæi meðrannsakenda fólst meðal annars í því að þeir töldu að efla þyrfti 
þekkingu kennara á einkennum kynferðislegs ofbeldis svo nemendur sem væru 
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beittir kynferðislegu ofbeldi færu ekki framhjá þeim. Sumir sögðu rannsakanda 
frá því að þeir hefðu fengið að vita um kynferðisbrot eftir að nemandinn var 
hjá þeim á meðan aðrir sögðust vera meðvitaðir um það að það væru eflaust 
nemendur sem væru beittir kynferðislegu ofbeldi sem væru í nemendahópnum 
þeirra. Innsæi kennara felst einnig í því að vera meðvitaður um eðlilega þróun 
kynhegðunar, hvað sé rétt og hvað sé rangt. Þekkja muninn á eðlilegri og 
óeðlilegri snertingu og hvernig eigi að haga sér í samskiptum við það kyn sem 
vekur áhuga hjá nemandanum. Það á kannski meira um eldri stig skólans og 
ræddu kennarar á unglingastigi þennan hluta kennslunnar við rannsakandann. 
Einnig þarf gott innsæi hjá kennara til að sjá þegar krakkar eru að horfa á klám 
og eru meðvitaðir um að það þurfi alltaf að halda þeirri umræðu á lofti innan 
bekkjarins. Kennarar á öllum stigum ræddu við rannsakanda um klámáhorf 
nemanda sinna. 
 

Grunur kennara  

Oft vaknar upp grunur hjá kennurum að ekki sé allt með felldu hjá nemendum 
sínum. Það getur verið erfitt að sjá hvað það er sem er að valda þeim vanlíðan. 
Fjóla sagði rannsakanda frá því að þegar hún byrjaði að starfa sem kennari fyrir 
tæpum þrjátíu árum síðar byrjaði hún að starfa í framhaldsskóla og kenndi þar 
fullorðnum karlmönnum. Fjóla: 

Ég skal bara vera alveg hreinskilin, ég hugsaði aldrei um þetta, ekki eina 
mínútu […]. Þegar ég útskrifaðist fór ég að kenna fullorðnum 
karlmönnum og þeir hafa, alveg örugglega einhver þeirra, lent í 
einhverju, […] en þarna hugsaði ég aldrei út í kynferðislegt ofbeldi, 
aldrei, ekki eina sekúndu, aldrei, en þegar ég hugsa til baka þá sé ég 
alveg að margir þessara karlmanna voru að díla við mikla andlega 
vanlíðan og pottþétt eitthvað tengt þessu. 
Jón sagði rannsakanda einnig frá því að hann hugsaði ekki út í 

kynferðislegt ofbeldi þegar hann byrjaði að kenna:  
Sko, satt að segja hugsaði ég ekkert út í þetta, hugsaði ekki að þetta yrði 
partur af því að vera kennari og ég var ekkert að pæla í þessum pósti 
[…]. Sko, maður getur ímyndað sér hvernig manni hefði liðið ef 
kynferðisofbeldi hefði komið upp hjá nemanda manns á fyrstu árunum. 
Anna sagði rannsakanda þetta: „Það eru allar líkur á því að þau séu 

ennþá fleiri og maður þarf alltaf að vera með augun opin fyrir þessu og ekki 
líta undan þegar einhver einkenni poppa upp.“ Anna hefur verið að vinna með 
nemendur sem hafa verið beittir kynferðislegu ofbeldi og þarna segir hún 
rannsakanda að hún telji það vera allar líkur á því að fleiri nemendur séu beittir 
kynferðislegt ofbeldi. Líf sagði: „Einhver grunur sem ég hef er ekkert endilega 
sá sami og næsti kennari hefur því þú tengist nemanda á mismunandi hátt […]. 
Ef þú hefur verið með barn sem var misnotað kynferðislega þá ferðu að taka 
fyrr eftir einkennum og það vaknar oftar grunur en annars.“ Sigurjóna sagði 
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frá því að hún hefði lagt fram kæru vegna gruns um kynferðislegt ofbeldi: „Ég 
sjálf hef sent kæru sem voru svo ekki fótur fyrir, virðist vera, og þá leið mér 
hræðilega illa þá fannst mér ég hafa hlaupið á mig en auðvitað á barnið alltaf 
að njóta vafans.“ 

Kynferðislegt ofbeldi innan nemendahópsins 

„Við vitum alveg að það eru einstaklingar hér sem hafa orðið fyrir 
kynferðislegu ofbeldi og við þurfum að vita hvernig við eigum að vinna með 
þessa nemendur.“ Þetta segir Anna við rannsakanda.   

Allir meðrannsakendurnir voru mjög meðvitaðir um það að mörg börn 
eru beitt kynferðisofbeldi áður en þau ná 18 ára aldri. Líf sagði: „Þegar maður 
er að skoða tölurnar, það er ein af hverri sex stelpum og einn af hverjum 12 
strákum sem verða fyrir kynferðislegri misnotkun fyrir 18 ára aldur og ég nota 
þessar tölur á börnin.“  Jón sagði: „Það var svo sláandi að sjá að 25% stelpna 
og 20% stráka verða fyrir einhverskonar kynferðislegu ofbeldi áður en þau ná 
18 ára aldri […]. Bara að hugsa til þess fjórða hver stelpa og fimmti hver 
drengur.“ Sigurjóna sagði: „Ég meina tölfræðin sé há í þessum flokki […] er 
ekki talað um tvö börn í bekk?“ Rannsakandi upplifir að það skipti ekki máli 
hvaða tölur meðrannsakendur segja, það sem skiptir máli er að þau gera sér 
grein fyrir alvarleika málsins og Sigurjóna hittir naglann á höfuðið þegar hún 
segir: „Miðað við hvað það eru fá börn sem finnast þá er slatti af börnum sem 
fara fram hjá okkur.“ 

 Fjölbreytt bakland nemenda 

Kennarar gera sér grein fyrir því að bakland nemenda er mjög fjölbreytt. Það 
er mismikið talað við börnin heima og foreldrar hafa mismikinn tíma til að 
sinna börnunum sínum. Sigurjóna sagði rannsakanda frá því að það er 
mismikið talað við börnin á heimili sínu og að sumir foreldrar eiga erfitt með 
að ræða um og sinna almennri fræðslu um kynheilbrigði við börnin sín: 

Ég held að sum fái bara mjög litla fræðslu um hvað er eðlilegt og hvað 
ekki á meðan önnur fá góða fræðslu heima og þau eru að koma miklu 
betur undirbúin til að takast á við svona hluti. 
Einnig segir Sigurjóna frá því að það sé hennar upplifun að sumir 

foreldrar nenni ekki að sinna þessum þætti uppeldisins og ætlist hreinlega til 
þess að það sé í verkahring kennara. Gunna hafði svipaða sögu að segja og 
Sigurjóna. Það er einnig upplifun Gunnu að foreldrar ætlist til þess að kennarar 
sjái um að fræða nemendur sína um eðlilega þróun kynhegðunar og hvernig 
líkaminn breytist og þroskast. Gunna segir að það sé mikilvægt að kennarar 
sinni einnig þessum þætti en það sé einnig mikilvægt að nemendur fái fræðslu 
líka heima fyrir. Gunna segir rannsakanda þetta: 
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Ég meina þetta getur verið allur pakkinn, allt frá því að börn viti allt, þá 
meina ég allt og yfir í að börn viti ekkert, verði bara óörugg þegar þeim 
fer að blæða eða fá sáðlát.  

Eðlileg þróun kynhegðunar 

Meðrannsakendur voru allir sammála um það að ekki allir nemendur sínir átti 
sig á hvað sé eðlileg þróun kynhegðunar. Nemendurnir væru með ranga ímynd 
af samskiptum kynjanna, óraunhæfa mynd af kynlífi og séu ekki alveg með á 
hreinu hver mörkin séu. Auðvitað eru krakkar á misjöfnum stað í þroska enda 
spannar grunnskólinn tíu ár en það er gott að kennarar átti sig á þegar einhver 
nemandi er utan þess sem mætti kalla eðlilegan ramma. Líf:  

Maður sér að það eru ansi oft einstaklingar sem eru með óeðlilegan 
orðaforða í tengslum við klám og kynlíf og þá þarf maður að opna 
umræðuna því þessir einstaklingar eru á skjön við jafnaldra sína. Það 
þarf að taka umræðuna við þá sem eru að sýna svona hegðun og talsmáta 
og líka við þá sem verða fyrir hegðun þeirra, eru að fá þetta orðbragð, 
þessa hegðun og jafnvel snertingu. Þá þarf maður að ræða við þá 
einstaklinga líka, hver mörkin séu. Ræða um einkastaði, óviðeigandi 
snertingu annarra. Þeir sem eru með afbrigðilegan orðaforða eru komnir 
töluvert lengra en þeir voru fyrir nokkrum árum.  
Anna sagði: „Mikilvægt að sjá að nemendur séu í eðlilegu sambandi við 

sína kynhegðun og um leið og kennarar vilja ekki ræða þetta þá veit nemandinn 
ekkert endilega hvað er eðlilegt og hvað ekki, sérstaklega þegar það er svona 
auðvelt aðgengi að klámi í dag.“ 

Maður heyrir stundum að þeir, sérstaklega strákarnir, að þeir eru svona 
gasprandi um eitthvað sem þeir eru að skoða í símanum sínum sko sem 
þeim finnst eitthvað fyndið […]. Ég held þau geri sér enga grein fyrir 
því, alls ekki, og ég meina bara þessi þú veist þessi hlátur og þetta fliss 
sem maður heyrir svo oft þegar þau eru að horfa á eitthvað og það bendir 
bara til að þeir geri sér ekki grein fyrir því hvað er eðlilegt. 
Þetta segir Fjóla þegar rannsakandi spurði hana út í eðlilega þróun 

kynhegðunar. Gunna var sammála um að það séu ekki allir nemendur sem geri 
sér grein fyrir hvað sé eðlilegt: „Þetta fer svo mikið eftir uppeldinu, hvað er 
búið að leggja mikinn grunn heima, hvað er búið að ræða við þau þegar kemur 
að kynþroskanum og kynhegðun almennt.“ 

Sigurjóna var mjög meðvituð um hvernig skyldi ræða eðlilega þróun 
kynhegðunar barna á yngsta stigi.  

Við ræðum við þau, við ræðum við strákana að það sé ekkert óeðlilegt 
við það að vilja snerta á sér kynfærin og við stelpurnar líka en svo 
segjum við að það sé ekki viðeigandi að gera það fyrir framan aðra, þá 
bara inn á baði eða inn í herbergi og svo bara muna handþvottinn vel við 
höfum oft haft nemendur sem hafa mikla snertiþörf og þá þarf 
sérstaklega mikla umræðu. Og svo segjum við þeim líka og pössum að 
þau upplifi þetta ekki sem eitthvað tabú, sjálfsögðu snertu kynfærin […] 
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en ég veit ekki hvort það sé rétt, ég hef náttúrulega aldrei fengið neina 
fræðslu sjálf, ég er bara að reyna að gera mitt besta.  
Sigurjóna ræðir við nemendur sína á opinskáan hátt og fylgist vel með 

þróun eðlilegrar kynhegðunar: 
Svo kemur þetta kossastand í svona lok fyrsta bekkjar byrjun annars og 
að þau vilja eiga kærasta og kærustu […]. En strákunum finnst oft 
leiðinlegt hvað stelpurnar vilja alltaf vera að kyssast […] og reyndar 
flestar stelpur líka, þeim finnst leiðinlegt að þurfa að vera að kyssa 
strákana, eins og þau séu að gera eitthvað sem þeim finnst þau eiga að 
gera fyrst þau eru byrjuð í skóla.  

5.3 Framlag kennara 
Framlag kennara felst fyrst og fremst í því hvað meðrannsakendurnir voru 
tilbúnir að leggja á sig til að uppræta kynferðislegt ofbeldi. Þekking þeirra á 
forvarnarverkefnum og einkennum um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum 
er grundvallaratriði í því að finna börn og hjálpa þeim sem verða fyrir 
kynferðislegu ofbeldi. 

Þekking kennara á forvarnarverkefnum 

Það er mikilvægt að kennarar noti þau gögn sem til eru og meti 
forvarnarverkefni út frá aldri nemanda. Allir viðmælendur nefna einhver 
forvarnarverkefni sem eru í gangi í þeirra skólastofnun. Líf: „Það þyrfti að vera 
eitthvert svona, kerfi eða eitthvað, sem öll börn fara í gegnum og þannig væri 
hægt að sjá hvort barnið svari einhverjum einkennum, sem fara fram hjá 
kennara.“ Það var mjög misjafnt hvort meðrannsakendur töldu sig vera í 
markvissri forvarnarfræðslu, sumir töldu upp mörg forvarnarverkefni meðan 
aðrir töldu sig ekki vera að sinna forvarnarfræðslu gegn kynferðislegu ofbeldi 
gagnvart börnum. Þegar rannsakandi spurði fleiri spurninga kom í ljós að 
meðrannsakendurnir voru flestir að vinna í einhverju forvarnarstarfi þó svo það 
væru ekki formleg forvarnarfræðsla. Líf og Sigurjóna voru þeir 
meðrannsakendur sem voru hvað mest meðvitaðir um áhrif forvarnarverkefna 
og töldu upp mörg mismunandi verkefni sem þær eru að vinna að, annað hvort 
dagsdaglega eða í þematengdum verkefnum. Líf sagði rannsakanda þetta: 

Við fórum í gegnum allan barnasáttmálann með fyrsta bekk til tíunda. 
Tókum nokkrar greinar sérstaklega fyrir en annars bara á heildina […]. 
Síðan kemur Sigga Dögg kynfræðingur og fer með okkur í gengum það 
sem tengist þessu máli, hún kemur einu sinni á ári […]. Síðan erum við 
alltaf með tengslakannanir sem eru gerðar einu sinni á ári og oftar ef 
þurfa þykir […]. Þar sjáum við hverjir standa höllum fæti innan hópsins, 
hverjir eru ekki að ná að mynda tengsl við aðra og það er yfirleitt ástæða 
fyrir því. Síðan erum við með 6h.is og #þöggun og klípusögur og 
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sérstaklega ef það koma upp einhver atvik sem eru ekki hluti af eðlilegri 
hegðun. 
Sigurjóna sagði rannsakanda þetta:  
Það er allavegana eitthvað leikrit sem kemur alltaf og svo er það aðili 
hérna á Akureyri sem hefur gefið út efni sem heitir Húsið mitt sem ég 
hef verið að nota í fyrsta og öðrum bekk sem er forvarnarefni í víðum 
skilningi, það er ekki bara kynferðislegt ofbeldi heldur almennt ofbeldi 
og er líka að taka á misrétti, fordómum gagnvart öðrum og svona. Í 
námsbókum og öðru er ekki beint mikið um fræðslu eða forvarnir, ekki 
sem ég hef séð allavegana. 
Anna er einnig meðvituð um mikilvægi forvarnarfræðslu í kennslu sinni:  
Svo reynum við að vera mjög meðvituð um kynferðisofbeldi og vera að 
ræða samskiptin og það er mjög þarft þegar maður er að vinna á 
unglingastigi og nota bara allt í kennslu sem manni dettur í hug. Eins og 
núna um daginn þá lét ég þau horfa á myndina Myndin af mér sem er 
stuttmynd sem er í svipuðum dúr og Fáðu já og Stattu með þér […] og 
það voru til dæmis fyrstu viðbrögð hjá ansi mörgum […] stelpur eiga 
ekki að vera svona miklir fávitar að treysta strákum fyrir nektarmynd af 
sér og þá einmitt greip ég tækifærið til að kenna þeim þetta og útskýra 
að þetta er ekki bara rangt og ósiðlegt heldur líka ólöglegt. 
Inga sagði rannsakanda frá bókum sem hún notar í sinni fræðslu Þetta 

er líkaminn minn, Hver bjó mig til, Þegar Friðrik var Fríða og Þegar Rósa var 
Ragnar. Inga:  

Maður á náttúrulega alltaf rauðu bókina […] Líkaminn minn […] og svo 
eigum við bókina Hver bjó mig til og þeim finnst hún alveg rosalega 
spennandi og það er alltaf skemmtilegt að skoða hana, við ræðum hana 
mjög oft og það koma alltaf svona tímabil þar sem allir eru fastir í henni 
[…] þá nýti ég tækifærið og ræði hana.  
Viðmælendur sem voru óvissir hvort þeir væru að sinna 

forvarnarfræðslu og svöruðu neitandi í upphafi áttuðu sig á því að þeir væru að 
gera eitthvað rétt. Gunna: „Það er náttúrulega eitthvað efni þar sem er verið að 
tala um að virða sín einkasvæði og annarra og já auðvitað er þetta 
forvarnarstarf þótt maður sé kannski ekkert meðvitað að gera þetta.“ 
Rannsakandi er vonandi búinn að opna augu hennar að það sé einhver 
forvarnarfræðsla í gangi. Einnig sagði Fjóla, sem sýndi mikið sjálfsóöryggi og 
sagðist ekki hafa neina vitneskju gagnvart kynferðislegu ofbeldi og 
forvarnarverkefnum tengt þeim. Fjóla: „Ég hef ekki gert neitt meira en að ræða 
þetta við krakkana og reyna að fá þau til að skilja hversu mikið ógeð þetta er.“ 
Einnig segist hún nota þegar upp koma kynferðisbrot sem fara í fjölmiðla og 
ræðir þau mál við nemendahópinn.  

Viðmælendur sögðu rannsakanda frá því að langt væri síðan þau hefðu 
fengið fræðslu, farið í skóla eða námskeið og það hlyti að vera breytingar á 
kennsluháttum. Fjóla sagði:  

Það eru allir miklu opnari með þetta en samfélagið var árið 1990 þegar 
ég var í skóla og þar að leiðandi hlýtur fræðslan að vera allt öðruvísi en 
er í dag. Eða maður vill óska þess að það sé eitthvað búið að breytast, 
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því að þetta er náttúrlega eitthvað sem þarf í kennaranámi, það hlýtur í 
dag að þurfa að vera fræðsla um ofbeldi 
Anna sagði við rannsakanda: „Eins og ég segi þá eru nokkur ár síðan 

þetta var og ég veit ekki hvort námskeiðin hafi eitthvað breyst veit ekkert hvort 
þetta sé þannig í dag“  

Þekking kennara á einkennum  

„Þegar þú sérð ákveðna hegðun þá kviknar svona ljósapera hjá manni“. Þetta 
segir Líf við rannsakandann. Hún hefur reynslu af að vinna með börnum sem 
eru beitt kynferðislegu ofbeldi og hún telur þá reynslu hjálpa sér að vera 
vakandi fyrir einkennum. Anna sagði rannsakanda frá því sem hún fylgist með: 

Fyrst og fremst horfum við í hegðunina hjá barninu, er sjálfskaðandi 
hegðun og stelpur með mikla fullkomnunaráráttu, stelpur sem vilja 
forðast kynþroskann, vilja ekki fá brjóst, vilja vera rosalega mjóar og 
láta lítið fyrir sér fara, ganga hoknar, og svo auðvitað í hina áttina, sýna 
óeðlilega kynferðislega hegðun, eru óeðlilega virkar kynferðislega 
miðað við aldur eða þannig. En nú er ég auðvitað bara að tala um stelpur 
en það eru bara þannig tilvik sem ég hef verið að vinna með í minni 
vinnu, en auðvitað er ég búin að vinna mjög stutt, en einkennin hjá 
strákunum eru ekkert ósvipuð. Geta alveg farið í sitthvora áttina, vilja 
láta lítið fyrir sér fara eða verða alveg rosalega virkir, með grófan 
orðaforða, grófir við samnemendur sína og þessháttar. 
Lýsingar Lífar á sinni upplifun af einkennum kynferðisofbeldis voru 

svona: 
Mörkin hjá þeim börnum eru öðruvísi […]. Hvernig þau tjá tilfinningar 
sínar og hvernig þau sækjast í samskipti við önnur börn verða allt 
öðruvísi […]. Ég hef upplifað bæði, algjöran tilfinningadoða frá barninu, 
það er bara eins og það sé alveg slökkt á því. Það er slökkt á öllum 
skynjunum og tilfinningum og það er örugglega hluti af 
áfallastreituröskun. Barnið talar hægt, það skrifar hægt, það hreyfir sig 
hægt, það er eins og barnið sé að passa sig á því að þurfa ekki að taka of 
mikinn þátt í samfélaginu og bara í lífinu. Kannski hefur það líka bara 
þurft að slökkva á sér […] þykjast vera annars staðar og hefur bara ekki 
náð að kveikja aftur. Og svo hef ég upplifað alveg í hina áttina, 
einstaklingur leitar stanslaust í eitthvað, æ, ég veit ekki alveg hvernig ég 
á að segja það, eitthvað svona næstum því kynferðislegu frá kennaranum 
og samnemendum.  
Fjóla sagði rannsakanda frá því að hún væri ekki nógu örugg á 

einkennum og síðar í viðtalinu sagði hún: „Svo eru þessi mál að koma upp 
seinna og það er svo erfitt. Að heyra að gamlir nemendur manns hafi lent í 
einhverju og ég vissi ekkert.“ 

Marý sagði rannsakanda frá þessu: „Í fyrsta lagi get ég ekki spottað út 
ákveðin einkenni.“ Sigurjóna sagði frá því að einkenni kynferðisofbeldis hefðu 
verið augljós eftir að upp komst um kynferðislegt ofbeldi: „Barnið var búið að 
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sýna óeðlilega hegðun og sérstaklega eftir á, þá sá maður þetta mjög vel.“ 
Sigurjóna sagði nánar frá því tilviki: 

Maður er ennþá miður sín yfir því að það fór framhjá okkur í þó nokkuð 
langan tíma og það var ekki skólinn sem uppgötvaði þetta heldur var það 
utanaðkomandi aðili. Þannig að mér finnst þetta bara alltaf jafn erfitt 
þegar maður uppgötvar að þetta hafi átt sér stað og farið kannski framhjá 
manni. Sama hvort maður sé að skanna hópinn, svo þegar maður heldur 
að þetta sé skrítin framkoma og skrítin orðnotkun og þá er það kannski 
eitthvað allt annað […]. Mér finnst þetta alltaf jafn erfitt því þá finnst 
manni maður hafa brugðist barninu, alltaf fyrsta hugsun, ég brást. 
Jón segir rannsakanda einnig frá tilviki þar sem hann er óöruggur hvort 

barn sé að sýna einkenni kynferðislegs ofbeldis eða hvort hegðunin sé einkenni 
einhvers annars, eins og Sigurjóna talar um. Jón: 

Mér finnst þetta mjög erfitt, þetta er allt svo flókið […]. Barnið hefur í 
raun ekki sýnt nein einkenni þannig lagað en kannski er barnið að sýna 
mikla vanlíðan en ekki einkenni athyglisbrests.   

 Samskipti kynjanna  

Eins og Anna og Líf koma inn á í sínum lýsingum á einkennum kynferðislegs 
ofbeldis gagnvart börnum þá virðast vera að samskiptin við samnemendur 
verða öðruvísi og því ber að hafa í huga að fylgjast með samskiptum kynjanna, 
fylgjast með hvað er í gangi og upplýsa nemendur sína um hvað sé eðlilegt. 
Anna, Inga, Jón og Líf töluðu um myllumerkis byltingarnar sem eru að gerast 
í samfélaginu. Anna: 

Við tölum um metoo og free the nipple og allt það sem er að gerast í 
samfélaginu og á netinu maður svona er að reyna að gera þau meðvituð 
um hvað er að gerast í samfélaginu núna, það eru svo mikilvæg tímamót 
akkúrat núna að það er geggjað að ræða það. 
Jón sagði einnig: „Það á ekkert að vera eðlilegt að konur þurfi bara að 

sætta sig við kynferðislega áreitni bara útaf því það hefur alltaf verið þannig. 
Ég er bara svo ánægður að það sé loksins verið að vinda ofan af þessu.“  

Inga sagðist vita til þess að eldri krakkar væru að vinna með og fræðast 
um myllumerkis byltingarnar. „Minn hópur er í þessari kennslu en við erum til 
dæmis ekkert inn í #metoo eða eitthvað þannig […] sem unglingastigið er 
meira að ræða.“ Inga segir einnig seinna í viðtalinu að eldri krakkar séu einnig 
að horfa á #fáðujá. 

Rannsakanda fannst augljóst að samskipti kynjanna voru Önnu og Marý 
mjög hugfangið efni, þær töluðu mikið um samskiptin og hversu mikilvægt 
það er að standa með sjálfum sér. Anna:  

Samskipti við hitt kynið er þeim mjög ofarlega í huga á þessum aldri 
sem ég er með svo, alltaf allan daginn svo. Þannig að þau impra alveg á 
svona hlutum sjálf þannig og vilja fá mann í svona spjall og hafa þörf til 
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að ræða þetta og við notum mikið klípusögur og það sem er að gerast í 
samfélaginu. 
Marý ræðir mikið við nemendur sína um samskipti við það kyn sem 

unglingurinn hefur áhuga á og að vera trúr sjálfum sér:  
Þú veist standið með ykkur, reyna að kenna þeim að standa með sjálfum 
sér, gefa þeim innblástur í að vera staðfastur sjálfum sér. Þetta snýst um 
að taka ákvörðunina hvað ætla ég að gera við mitt líf í staðin fyrir að 
þurfa kannski að taka ákvörðun um hluti sem þú ert kannski aldrei búin 
að pæla í […]. Það er kannski verið að biðja þig um að taka þátt í 
einhverju sem þú hefur aldrei pælt í einu sinni, þú ert kannski aldrei búin 
að hugsa hvað þú ætlar að segja þá er svo mikil hætta á því að þú gerir 
bara eins og hinir.  

Klámheimur 

„Það er erfiðara að komast inn á moodle heldur en að komast yfir klám. “ Þetta 
sagði Gunna við rannsakandann. Rannsakandinn spurði ekki út í klám en 
jafnframt höfðu allir kennararnir nema einn sögur af klámheiminum. Gunna 
hélt áfram: „Það eru ótrúlegustu hlutir í kringum þessi börn […] þau eru miklu 
meira óvarin heldur en við vorum, það var bara eitt blað eða ein videospóla en 
það er ekki þannig núna.“ Marý sagði þetta: „Það er greinilega rosalega mikið 
horft á klám hérna.“ Anna sagði rannsakanda frá þessu:  

Þau eru náttúrulega rosalega mörg sem eru að horfa á klám og það þarf 
rosalega mikla fræðslu til þess að að að þau átti sig á því hvað er eðlilegt 
og hvar mörkin séu […]. Og stelpum finnst þær þurfa að samþykkja 
ýmislegt til þess að vera ekki ömurlegar kærustur og þú veist […] og 
strákar finna fyrir pressu að þeir þurfi alltaf að vera ready í kynlíf, öllum 
stundum.  
Fjóla sagði einnig frá því að nemendur hennar séu að horfa á klám og að 

aðgengi þess sé mjög auðvelt: 
Æ, þeir eru að skoða allskonar svona dónasíður eitthvað svona þú veist 
klám og […] þeir hafa endalausan aðgang að þessu, þeir eru með símana 
uppi allan daginn, alla tíma helst, í öllum frítímum og þeir eru bara svona 
fastir á það. Klámið er líka alltaf að hoppa upp hjá þeim óumbeðið ef þú 
klikkar á einhverja síðu þá er þetta bara komið, mér finnst þetta ógeðsleg 
þróun því þessir krakkar hafa ekki þroska í þetta, þau vita ekkert hvað 
þau eru að gera, þau eru 11 ára […] mér finnst þetta ekki í lagi. 
Líf: „Það kemur á óvart hversu neðarlega klámvæðingin er komin.“ 

Sigurjóna er að kenna yngsta stigi og hún sagði rannsakanda þetta:  
Ég verð ekki mikið vör við það því ég er kennari á yngsta stigi nema það 
að þau byrja alltaf á www.xxx.com síðunum […] og þetta spyrst hratt út 
og það dreifist um og þá hef ég yfirleitt samband við foreldrana og læt 
vita að þau séu búin að finna þessa síðu svo þeir geti lokað þeim og þetta 
er ákveðið hugsunarleysi að halda að börnin finni þetta ekki þannig að 
ég þekki það lítið af öðru leiti en af þessu.  
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Anna sagði rannsakandanum frá áhrifum kláms á samskipti nemanda:  
Það eru svo rangar staðalímyndir úr klámi og við höfum til dæmis alveg 
þurft að taka þessa umræðu þar sem ákveðinn vinahópur var kominn í 
mjög brengluð samskipti þar sem þau voru greinilega ekki nægilega 
upplýst um þetta heima og svona og höfðu alla sína vitneskju úr 
afþreyingarmiðlum og klámi. 
Gunna segir svipaða sögu af ranghugmyndum um kynlíf: „Þessar 

ranghugmyndir sem eru í samfélaginu tengdar kynlífi og allt þetta, þú ferð á 
netið og skoðar eitthvað sem þú heldur að sé hið rétta […]. Það er enginn sem 
segir neitt, svo þegar þú ferð á netið að skoða, það er bara ekki 
raunveruleikinn.“ Það virðist ekki skipta máli á hvaða aldursstigi 
meðrannsakendurnir eru að kenna á. Marý er á sama máli og Gunna og Anna. 
Marý: „Við tölum mikið um þessa klámvæðingu […] og þeir sem horfa mikið 
á klám fá óraunhæfa mynd af því hvað kynlíf er og hvernig konan er oft 
fórnarlambið í klámmyndunum.“ 

5.4 Stuðningur stofnana 
Stuðningur stofnana er mjög mikilvægur svo kennarar hljóti þá fræðslu og 
þekkingu sem er nauðsynleg til þess að geta staðið með nemendum sínum. Ef 
kennarar fá ekki fræðslu í kennaranáminu þá fara þeir af stað í kennslu 
óundirbúnir til að takast á við nemendur sem hefur verið brotið á kynferðislega. 
Einnig þurfa vinnuveitendur að hvetja starfsfólk sitt til að sækja námskeið eða 
koma með fræðslu inn í skólana og einnig er mikilvægt að hafa sýnilegar 
verklagsreglur. Síðan verða skoðuð samskipti við aðra grunnskóla og hvernig 
upplifun og reynsla meðrannsakenda er af Barnavernd og Blátt áfram. 

Kennaranámið 

„Ég hefði viljað fá meira um þetta inn í kennaranámið, en ég segi líka oft hvaða 
lífsgæði viltu tryggja þínum nemendum.“ Þetta sagði Marý aðspurð um 
kennslu í kennaranáminu um fræðslu og forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi 
gagnvart börnum. Hún sagði einnig: „Ég veit náttúrulega ekki alveg hvernig 
námið er núna, ég útskrifaðist þegar námið var bara þrjú ár og þá var 
náttúrulega ekkert farið í þetta, ég vona innilega að það sé verið að tala meira 
um þetta núna en ég efa það samt.“ 

Anna var eini meðrannsakandinn sem sagðist hafa fengið kennslu um 
kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum. Jón sagðist ekki muna alveg hvernig 
þetta var en hélt þó ekki. Anna sagði:  

Við fengum alveg fræðslu sko […] það var ekkert heill áfangi um þetta 
en þú gast líka valið þig pínu inn í áfanga sem voru með fræðslu á þessu 
sviði og valið að skrifa verkefni um þessi málefni og þar af leiðandi 
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fékkstu fræðsluna en vissulega hefði það mátt vera meira, sérstaklega 
fyrir þá sem voru ekkert að sækjast eftir því að vita meira um 
kynferðisofbeldi.  
Gunna sagði rannsakanda frá reynslu sinni úr kennaranáminu: „Ég 

náttúrulega útskrifast 2001 og hérna það var ekkert […] ég var einmitt að hugsa 
um það ég man aldrei eftir að það hafi verið eitthvað sérstakt það var aldrei 
neitt ekki hluti af kennslustund eða neitt.“  

Fjóla sagði frá sinni reynslu: 
Það var aldrei minnst á neitt þegar ég var í kennaranáminu enda er ég 
með kennararéttindi frá 1992 […] og það var ekki nefnt einu orði […] 
svona af þeim sem eru að koma inn í skólana nýlega útskrifaðir, þeir 
segja að það sé nánast ekkert rætt um kynferðislegt ofbeldi [...]. Fullt af 
kennurum lenda í því að þurfa að standa frammi fyrir þessu, og þeir 
verða náttúrulega bara að vita hvað þeir eiga að gera. 
Sigurjóna hafði svipaða sögu að segja: „Ég útskrifast 1992 úr […] og 

það var engin fræðsla hvorki um kynferðislega misnotkun eða einhverja aðra 
erfiðleika sem maður hefur þurft að fara í gegnum með nemendum sínum, bara 
ekki neitt, bara gleymdu því.“ 

Inga sagði að kynferðislegt ofbeldi hafi aðeins verið rætt í náminu en 
engin fræðsla: „Engin, akkúrat engin […] einn fyrirlestur um líkamlegt ofbeldi 
þar sem aðeins örlítið var komið inná kynferðisofbeldi en það var hoppað hratt 
yfir það og það var líka bara rosalega lítið.“ 

Líf sagði rannsakanda frá hennar reynslu úr kennaranáminu af 
forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum og hvernig það var að 
byrja að kenna:  

Engin, engin reynsla. Ég man ekki eftir að þetta hafi verið rætt í náminu, 
ég eiginlega sko á fyrsta ári í kennslu lendi ég í frekar slæmu máli, þá 
var ég með ung börn, átta ára og strax um haustið lendi ég í mjög 
alvarlegu máli og mér fannst kennaranámið hafa ekki undirbúið mig 
undir það. 
Meðrannsakendur voru sammála um að það þyrfti að vera meiri fræðsla 

í boði fyrir kennara. Fjóla sagði: „Það á ekki að þurfa að sækja sér einhverrar 
grunnþekkingar eftir að námi líkur heldur. Það var einmitt það sem ég gerði, 
þó það liðu einhver ár þá fannst mér ég þurfa þess.“ Gunna var sammála: „Það 
þyrfti að vera miklu meiri og betri fræðsla til að kenna kennurum að vera með 
augun opin og átta sig á skilur þú þessum merkjum, geta lesið úr og áttað sig á 
aðstæðum.“ 

Vinnuveitendur 

Samkvæmt meðrannsakendum eru vinnuveitendur misjafnlega áhugasamir um 
að fræða starfsfólk sitt, sýna því stuðning í málefnum kynferðislegs ofbeldis 
gagnvart börnum. Gunna sagði: „Þetta virðist ekki vera efst á baugi […] það 
er frekar verið að bjóða upp á námskeið í einhverju öðru kannski, ég veit ekki 
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ef það væri meira um þetta þá væri kannski meiri áhersla á þetta.“ Ekki öll 
kynferðisbrot koma upp á yfirborðið á meðan brotaþolar eru í grunnskóla. 
Rannsakandi er ekki sammála því að fleiri kynferðisbrot þurfi að eiga sér stað 
svo áherslan aukist. Fjóla segir: „Ég er búin að vinna í sama skólanum í 17 ár 
og það er ekkert, jú það var einu sinni sem komu einhverjir tveir og það var 
ekki einu sinni námskeið það var fyrirlestur.“ Sigurjóna sagði: „Nei ekki í 
þessum flokki […] síðan 1993.“ 

Anna segir þetta um námskeið sem var haldið á haustdögum í hennar 
skóla:  

Það skilaði strax vinnu […]. Til dæmis fór ráðgjafinn yfir einhver svona 
einkenni, eitthvað sem ætti að hringja viðvörunarbjöllum hjá kennurum 
[…] Þetta var eitthvað sem engum okkar hafði dottið í hug en eftir 
þennan fyrirlestur þá fórum við að tengja saman punktana […] maður 
fattar ekki fyrr en maður sér samhengið í hegðuninni og einkennunum 
og þá fer allt af stað hjá manni. 
Marý sagðist hafa farið á eitt námskeið í vinnunni: 
Það var einu sinni kennarafundur sem allir fóru á […] og það var alveg 
frá 8 -16. Það var mjög flott […]. Mér fannst það mjög gagnlegt […] 
það var pínu spark í rassinn þarna og við þurfum að ræða þetta meira við 
krakkana, það er svo mikilvægt að byrja bara strax, það er ekkert mál að 
byrja að ræða einkastaði og svona. 
Vinnuveitendur eru í forsvari í öllum samskiptum við barnavernd og 

kennarar standa ekki einir á bak við tilkynningar. Anna sagði: „Við erum aldrei 
í forsvari fyrir einhver mál. Við fylgjumst með þeim, skrifum skýrslur og 
þannig og svo skrifa stjórnendur undir málin og þau fara til barnaverndar. Svo 
í raun er ég ekkert í sambandi við barnavernd heldur mínir yfirmenn.“ Líf hafði 
svipaða sögu að segja: „Það er skólinn sem skrifar undir tilkynninguna en ekki 
kennarar það var gert þannig þegar ég byrjaði að kenna, þá skrifaði ég undir 
þetta. Það er mjög vont að standa einn á bakvið eitthvað erfitt mál.“ Sigurjóna 
sagði þetta um stuðning frá sínum vinnuveitendum: Ef maður er í vafa þá 
leitum við alltaf til stjórnanda því skólinn þarf að kæra og það hefur aldrei 
staðið á því að skólinn vilji ekki kæra eða ganga í málið […] þau hafa bara 
staðið alveg við bakið á manni. 

Verklagsreglur 

Í öllum skólum eru verklagsreglur um hvernig kennarinn skuli bregðast við 
þegar upp kemur einelti innan bekkjarins, þegar eitthvað áfall verður eða 
jafnvel dauðsfall ber á dyr innan bekkjarins. Þegar rannsakandi spurði út í 
verklagsreglur um það hvernig kennarar skuli bregðast við þegar nemandi er 
beittur kynferðislegu ofbeldi, eða grunur vaknar um kynferðislegt ofbeldi voru 
svörin á þann veg að ef það væru verklagsreglur þá væru þær ekki 
aðgengilegar. Sigurjóna sagði rannsakanda frá þessu: 
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Þetta þyrfti að vera mjög skýr rammi því þetta eru rosalega viðkvæm og 
erfið mál og fyrir vikið eru færri tilvik kærð því þetta eru svo viðkvæm 
og erfið mál það er erfitt að ásaka fólk um svona þannig ég held það væri 
mjög gott að það væri eitthvað svona, eitthvað plagg sem leiddi mann 
áfram í að gera hið rétta, svo maður væri ekki að skemma fyrir. Eitthvað 
sem ég hefði viljað hafa í höndum áður en tilvikið hefði gerst. 
Fleiri meðrannsakendur voru sammála henni og sögðu frá því að þeim 

þætti gott að hafa ákveðnar verklagsreglur þegar kemur að tilkynningu til 
barnaverndar á meðan aðrir sögðust ekki vita hvort eða hvar svoleiðis 
verklagsreglur séu að finna.  

Mér finnst betra núna, þar sem ég er búin að vinna við þetta í 16 ár, að 
þá finnst mér betra að vinna þetta frá grunni, að ég skrái niður allt áður 
en ég fer með þetta lengra. Það eru verkferlar innan skólans sem eru 
góðir og þá er það þannig að maður á að safna gögnum fyrst og maður 
vinnur með teymi sínu, ég er í teymi með sjö kennurum og þar getum 
við rætt málin og síðan er ágætt að tala við námsráðgjafa og síðan er 
nemendaverndarráð sem við förum með málin lengra og síðan fara þau 
með málin lengra sem sagt til barnaverndar.  
Þetta sagði Líf í samtali sínu. Hún hefur þó nokkra reynslu af því að 

vinna með börnum sem hafa verið beitt kynferðislegu ofbeldi og finnst henni 
betra að standa ekki ein í kæruferli. Inga sagði frá verklagsreglum sem væri 
mjög almenn: 

Það eru alveg verklagsreglur sem við fylgjum eftir og við skráum allt 
inn á mentor, allar dagbókarfærslur fylgja með þeim málum sem við 
kærum og bara allt og við skráum alltaf leyfi, veikindi og fjarvistir og 
líka ef börnin eru að mæta seint, eru ekki að mæta í rútuna þá skráum 
við það aukalega.  
Þegar rannsakandi spurði Ingu hvort það væri einhverjar vinnureglur 

varðandi grun um kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum sagði hún: „Ég hef 
ekkert séð. Kannski er það til hjá skólastjóra. Ég allavegana færi beint þangað 
ef ég þyrfti þess.“ Fjóla sagði: „Ég held það sé eitthvað svoleiðis í skólanum, 
eitthver vinnuferill sem hægt er að sækja ég held það […] en ég veit ekkert 
hvar hann er […]. Kannski er þetta á aðgengilegum stað en ég hef bara ekki 
hugmynd.“ Gunna sagði:  

Þetta hlýtur að vera til en ég man ekki hvort þetta sé einhvers staðar 
aðgengilegt, […] það er til einhver áætlun, eins og eineltis áætlun […] 
en eineltis áætlun er á augljósum stað en ég hef ekki séð hina áætlunina 
en nei, þetta er allvegana ekki aðgengilegt en ég trúi því að þetta sé til 
einhvers staðar. 
Sigurjóna sagði við rannsakanda að það væru ekki verklagsreglur um 

kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum í hennar skóla: „Bara við erum með um 
einelti og áföll en þetta flokkast eiginlega undir hvorugt svo þarna höfum við 
eiginlega ekkert.“ Jón var á sama máli: „Ég held það sé ekkert svart á hvítu á 
einhverju plaggi.“ Marý hafði heldur aldrei séð verklagsreglur en hún sagði: 
„Ég myndi vilja fá eitthvað í hendurnar […] læra hvernig á að bregðast við 
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[…] þegar vaknar grunur um kynferðislegt ofbeldi, að það sé einhver svona 
aðgerðaráætlun.“ 

Tveir meðrannsakendur sögðu frá erfiðum samskipti milli grunnskóla 
og sveitarfélaga. Gunna:  

Það er samt mjög pirrandi að þegar maður var búin að vera að vinna í 
einhverjum málum […] og svo flutti fjölskyldan í annað sveitarfélag og 
þá gátum við ekki sent nein gögn á milli sveitarfélaga, fjölskyldan 
byrjaði alveg á núlli, fékk bara alveg hreint blað og það er svo asnalegt. 
Anna hafði einnig reynslu af erfiðum samskiptum milli grunnskóla 

innan bæjar: 
Til dæmis fengum við ungling inn í skólann í haust og það liðu tæpir 3 
mánuðir þangað til við fengum einhverja pappíra með henni og allan 
þann tíma vorum við búin að vera að ströggla pínu og við vissum ekki 
alveg hvað væri í gangi og hvernig við ættum að nálgast hana […]. Og 
svo stendur í pappírunum einhver klausa að þessi tiltekni einstaklingur 
hafi orðið fyrir kynferðisofbeldi og þú veist við vorum verulega ósátt 
við það að við fengum ekki þessar upplýsingar í byrjun skólaárs […]. 
Ég er ekki að segja að ég þurfi einhverja svaka detaila en samt til þess 
að ég geti verið til staðar fyrir nemandann og aðstoðað hann þá þarf ég 
að vita, það er eiginlega lykilatriði í því að ég geti það. 

 

Barnavernd 

„Þetta er eiginlega bara ótrúlegt að það sé ekki meiri samvinna milli þessara 
tveggja stofnana sem eru að vinna með sama einstaklinginn og eru með velferð 
hans í fyrirrúmi.“ Þetta segir Líf við rannsakandann. Gunna sagðist líka finna 
fyrir samskiptaerfiðleikum:  

Þú veist rosalega kassalaga en ég veit ekki hvort þetta hafi breyst 
eitthvað, þú veist barnavernd, þetta þurfti allt að fara í ákveðið ferli ég 
man ekki alveg hvernig þetta þurfti að vera, en þetta þurfti að vera allt 
að vera innan ákveðins ramma, en ég veit ekki alveg hvernig þetta er í 
dag. 
Sigurjóna lýsti sinni upplifun: „Okkar kennaranna er að upplýsa þá að 

öllu leiti og við eigum bara að segja frá öllu, öllum gögnum og allt en svo til 
baka er upplýsingaflæðið í gegnum trekt og mér finnst það mjög erfitt.“  

Inga sagðist vera alveg ágætlega sátt við stofnunina, það væri flott 
starfsfólk að vinna þar en:  

Reyndar þá finnst mér leiðinlegt hvað maður þarf alltaf að halda 
barnaverndarmálum opnum því við fáum ekkert upplýsingar til baka og 
maður veit aldrei neitt eins og þetta mál, ég hélt það væri ennþá opið og 
svo þegar ég ætlaði að fá upplýsingar þá fékk ég það ekki því barnavernd 
var bara búin að loka því og ég vissi það ekki […] Þannig það er oft 
mjög óljóst eins og þeim beri ekki skylda að láta okkur vita og mega það 
held ég ekki en þetta er ótrúlega vont að mega aldrei vita neitt þetta er 
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rosalega ógagnsætt […] við erum bara það fá, það er bara þannig og 
okkur finnst oft eins og við þurfum að hafa einhverjar verulegar 
áhyggjur af börnum þá finnst okkur kerfið virka rosalega hægt. 
Sigurjóna sagði einnig að henni þætti barnavernd vera búin að laga 

verkferla hjá sér:  
Þau hafa verið að bæta sig og eru allavegana að láta okkur vita þegar 
málinu er lokað en þegar það er verið að vinna í málum þá er það þannig 
að okkur kemur það ekkert við hvað er verið að gera en samt er ég með 
barnið í bekknum þannig að mér finnst þetta pínu skrýtið.  
Líf sagði einnig við rannsakandann að henni þætti hlutirnir vera að 

breytast. Barnavernd sé búin að vera að taka sig á og að þau séu að koma til 
Akureyrar á kennarafundi til að útskýra þeirra hlið á málum og á þeim fundum 
sé hægt að spyrja spurninga ef það er eitthvað sem brennur á kennurum. En Líf 
sagði einnig:  

En svo eru líka mál sem eru alveg lokuð og ég er mjög ósátt við, 
barnavernd fær mál og við fáum ekkert að vita, ég er stundum alveg sko, 
það rýkur úr mér […]. Þetta finnst mér mjög skrýtið […]. Þeir eru ekki 
að klára málið […] Það er stundum eins og þegar við sendum mál til 
barnaverndar þá sogist það inní og sé þar bara.  

Blátt áfram  

Meðrannsakendur töluðu um námskeið eða fræðslu á vegum Blátt áfram. Marý 
fór á námskeiðið Verndarar barna árið 2013 en man ekki mikið eftir því 
lengur. Fjóla fór í fræðslu þegar hún var nýlega útskrifuð, fyrir hátt í þrjátíu 
árum:  

Ég náttúrulega fór þangað því mér fannst óþægilegt að vita ekki neitt, ég 
vissi ekki neitt um þetta hvert ég ætti að leita eða hvað ég ætti að gera 
og ég fékk upplýsingar um það hvert ég gæti alltaf leitað og hvert í 
rauninni ferlið ætti að vera ef maður [...] stæði frammi fyrir þessu. 

 Jón hefur einnig fengið fræðslu frá Blátt áfram: „Sko, það fyrsta sem 
kemur upp í hugann er Blátt áfram, ég fór á langt námskeið held ég 2007 og 
mér fannst það mjög fínt […] og það var svolítið sláandi og svo […] var 
upprifjunarnámskeið sem við fórum á og það var mjög gott að rifja hlutina 
upp.“ 

Anna hefur þrisvar sinnum farið á námskeið hjá Blátt áfram og það var 
þegar hún var í kennaranáminu. Þá var Anna að vinna sem flokksstjóri í 
unglingavinnu á sumrin og þetta hafði hún að segja:  

Ég var ekki alveg nógu hrifin af þeirri nálgun sem var á þeim 
námskeiðum […] ég ætla ekki að dæma öll samtökin en þetta, þessi 
námskeið […] það var alltaf sama konan sem kenndi þessi námskeið og 
hún sem sagt var rosa mikið í hræðsluáróðri fannst mér og hún var að 
stimpla alla karlmenn, hún sagði þú veist að maður eigi að vera 
skeptískur á alla karlmenn sem leitast eftir því að vinna með börnum, 
vera að þjálfa eða sækjast í uppeldisstörf og við vorum þarna allir 
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flokkstjórarnir og það voru sko fullt af strákum og ég upplifði að hún 
væri að stimpla þá alla og ýta okkur til að gera hið sama.  
Gunna fór einnig á námskeið hjá þeim þegar hún vann á leikskóla. Henni 

fannst námskeiðið fínt þar sem farið var yfir helstu atriðin hvað varðar 
kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum, hún sagði að það hefði alveg mátt veita 
dýpri þekkingu. Hún sagði að það hefði ekki farið nægjanlega yfir einkenni 
eða afleiðingar kynferðislegs ofbeldis gagnvart börnum. Það hefði mátt betur 
fara.  

Krakkarnir í hverfinu  
Helmingur meðrannsakenda sögðu rannsakanda frá brúðuleikhúsi sem heitir 
Krakkarnir í hverfinu eða Kids on the Block. Gunna, Inga, Jón og Sigurjóna 
höfðu öll svipaða lýsingu á verkefninu. Gunna:  

Það er leikrit sem börnin fara á í öðrum bekk […] brúðurnar segja frá 
kynferðislegu ofbeldi og svo erum við kennararnir að fylgjast með […]. 
Þetta er mjög sniðugt, þá fór öll okkar athygli í að fylgjast með 
börnunum og þannig getum við spottað út þá nemendur sem eru kannski 
að sýna einhver viðbrögð sem geta bent til að það sé kannski ekki allt 
með felldu og líka kosturinn er sá að foreldrar fá ekki að vita af þessu 
fyrr en eftir á. Það er bara sendur póstur seinna um daginn bara þú veist 
í dag var leikrit […]. Það er gert svo foreldrar sem eru kannski að beita 
börnin sín ofbeldi haldi þeim ekki heima þann dag eða segi þeim að segja 
ekki frá. 
Inga sagði rannsakanda einnig stuttlega frá brúðuleikhúsinu og einnig 

sagði hún þetta:  
Sem sagt nemendur fá að spyrja brúðurnar og á meðan sitja fagaðilar og 
fylgjast með atferli barnanna á meðan […] og ef það er eitthvað sem þau 
vilja ræða þá hafa þau alltaf aðgang og aðili frá barnavernd tekur þau til 
hliðar og spjallar aðeins við þau […]. Og þetta er mjög fínt því þetta er 
á léttu nótunum, er ekki háalvarlegt þú veist […].  En samt náðu þau og 
máttu opna sig og svo fylgjumst við með börnunum og við skoðum hvort 
nemendurnir séu að haga sér eitthvað öðruvísi en vanalega eftir þetta 
hvort það sé eitthvað óþægilegt eða eitthvað og svo ræðum við við þau 
eins og það voru tveir aðilar sem voru ekki að hegða sér eins og á að 
hegða sér.  
Sigurjóna lýsti sinni upplifun svona: „Það er svo erfitt ef ég er ein í 

stofunni að ræða um kynferðislegt ofbeldi, vera með fræðslu og vera að fylgjast 
með viðbrögðum barnanna.“ Hún sagði einnig mjög ítarlega frá verkefninu og 
var mjög ánægð með það eins og hinir meðrannsakendurnir. Sigurjóna sagði 
einnig að eftir að leikritið hafði verið sýnt, hjálpar það kennurum í 
forvarnarstarfi því þá er svo auðveldlega hægt að vitna í verkið.  
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5.5 Tengsl kennara við samkennara og 
nemendur 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eru tengsl kennara við nemendur 
lykilatriði fyrir vellíðan nemanda í skólanum og nái að læra. Einnig tala 
meðrannsakendur um samkennara sína og hvernig það er að vinna sem partur 
af teymi. Til þess að tengsl skapist á milli kennara og nemanda og á milli 
kennaranna þá þarf traust að vera til staðar. Einnig ef barn er beitt 
kynferðislegu ofbeldi þá er mikilvægt að það finni fyrir trausti til kennara 
sinna, þá er líklegra að það treysti sér til að opna á ofbeldið. 
 

Traust og tengsl við nemendur 

Það er mikilvægt að rækta tengsl við nemendur sína og byggja upp traust. Líf 
sagði rannsakanda frá þessu: 

Ég hugsa alltaf og það er alltaf atriði númer eitt hjá mér að láta börnunum 
mínum líða vel og tengjast hverju og einu barni [...]. Því ef ég tengist 
honum [nemandanum] ekki þá næ ég ekki utan um hann og því er ég 
ekki að ná utan um hópinn. 
Sigurjóna sagði rannsakanda frá því að hún vill vera til staðar fyrir sína 

nemendur en er ekki viss um að hún sé það:  
Það sem mér finnst erfitt því ég reyni í hverjum einasta mánuði að opna 
á þessa umræðu að ég sé aðili sem þau geta treyst og ræði þetta á 
opinskáan hátt og svo velti ég alltaf fyrir mér á vorin, var þá enginn í 
mínum bekk sem var beittur kynferðislegu ofbeldi? Það hefur enginn 
gefið sig fram núna í fimm ár í mínum árgangi. 
Gunna sagði: „Maður náttúrulega þekkir börnin svo vel.“ Kennari eyðir 

mörgum klukkustundum á viku með barninu og þar af leiðandi kynnast yfirleitt 
allir vel. Það þarf að leggja vinnu í að byggja upp traust og nefndi Gunna einnig 
þegar börn séu að treysta kennurum fyrir ofbeldi þá sé mikilvægt að sýna þeim 
virðingu. Hún sagði:  

Það er einhver ástæða fyrir því að barn leitar til þín og kannski er bara 
betra að virða það og leyfa traustinu að eflast og biðja um leyfi að fara 
til skólastjórans fyrst […] maður verður að passa þessi tengsl ég held 
það væri best að segja eigum við að fara að tala við skólastjórann saman? 
Eða viltu koma með mér að segja skólastjóranum eða á ég að fara ein? 
Inga sagði rannsakanda frá því að á hennar vinnustað væri mjög mikið 

gagnsæi og ef það væru einhverjar breytingar hjá fólki þá frétta kennararnir 
það ansi fljótt. Inga sagði einnig nemendur í skólanum vera með óheftan 
aðgang að kennurum sínum, það séu ekki sérstakir viðtalstímar heldur væri 
alltaf hægt að tala við kennarana, sama hvað. Hún sagði að nemendurnir væri 
mjög duglegir að nýta sér það. Einnig sagði Inga rannsakanda frá þessu: „Það 
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eru alveg búin að vera erfið mál í gangi og þau eru alveg óhrædd við að segja 
okkur fá þeim og segja okkur frá því sem foreldrar eru ekki að segja okkur.“ 
Marý sagði einnig frá því að hún væri í mjög góðu sambandi við nemendur 
sína og hún sagði rannsakanda frá erfiðu tilviki og hún endaði á að segja: „Og 
þar sá maður hversu mikilvægt það er að trúa barninu alltaf.“  

Þegar Anna var að vinna sem flokksstjóri sýndi unglingsstelpa henni 
mikið traust:  

Námskeiðið sem við vorum send á […] hjálpaði okkur að spotta út eina 
stelpu sem sýndi ákveðna hegðun […]. Við fórum að sjá ummerki og 
við byrjuðum á því að spjalla almennt við hana og svo áður en við 
vissum af var hún tilbúin að opna á ofbeldið og sagði okkur frá því. 
Marý sagði rannsakanda einnig frá trausti sem nemandi sýndi henni:  
Það er ein stelpa sem hefur […] sagt mér frá kynferðislegu ofbeldi, […] 
við vorum bara að spila saman og […] sagði hún mér allt og mér fannst 
það svo mikils virði, bara vá hvað hún hlýtur að treysta mér vel […] 
þetta er mál sem búið er að vinna með og ég er ekkert viss um að hún 
hefði sagt mér þetta annars.  

Traust og tengsl við samkennara 

Meðrannsakendur töluðu um mikilvægi teymisvinnu, starf í hringekju og 
samstarf milli kennara sem vinna saman með aldursstig í skólanum. Ef eitthvað 
kemur upp á er hægt að treysta á samkennara sína. Inga sagði:  

Nemendavernd, það er sem sagt hjúkrunarfræðingur, iðjuþjálfi, 
skólastjóri og sérkennari sem eru í því teymi og já svona það er það 
teymi sem við kennararnir höfum aðgang að í skólanum og þá er þetta 
rætt þar og athugað og bara fylgst alveg með […].Rosalega flott teymi 
hér og maður er aldrei hræddur við að biðja um aðstoð frá fagaðila.  
Líf sagði einnig rannsakanda frá upplifun sinni af teymisvinnu:  
Við vinnum saman í teymi og þegar einhver fer að hafa áhyggjur þá 
gerum við það oft þannig að við förum að skrá hjá okkur öll orðin sem 
koma frá þeim og söfnum saman og greinum orðaforðann. Áður en við 
förum að ræða við einstaklinginn, foreldra eða forráðamenn svo við 
séum með eitthvað í höndunum. Við viljum hafa allt skriflegt hjá okkur 
svo þetta sé ekki bara einhver grunur án þess að láta barnið vita. 
Jón sagði frá sinni reynslu af samvinnu kennara: „Þá náttúrulega […] er 

maður ekki einn að pukrast eitthvað með hugsunum sínum þá hefur maður 
eitthvað í höndunum til að sýna sínum yfirmönnum og þá er maður virkilega 
með allar klær úti sko.“ 
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6. Umræður 
Í þessum kafla verður farið yfir markmið rannsóknarinnar og 
rannsóknarspurning rifjuð upp. Kaflanum er skipt upp í fimm undirkafla sem 
eru lýsandi fyrir meginþemu rannsóknarinnar. 

Í rannsókninni var leitast við að svara rannsóknarspurningunni um 
reynslu kennara af fræðslu og forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart 
börnum. Yfirþema rannsóknarinnar var: Reynsla kennara á kynferðislegu 
ofbeldi gagnvart börnum eykur velferð nemenda. Heildarniðurstöður 
rannsóknarinnar sýndu að því meira sem kennarar sóttust í fræðslu, nýttu sér 
reynslu sína og annarra, því meiri forvarnarfræðslu unnu þeir með nemendum 
sínum. Kennararnir sem höfðu góða þekkingu og reynslu af kynferðislegu 
ofbeldi gagnvart börnum sinntu forvarnarkennslu af meira öryggi og alúð. 
Reynsla viðmælenda var ólík, starfsaldur þeirra var frá sex mánuðum upp í 29 
ár og þar af leiðandi mislangt frá útskrift kennara úr námi. Sameiginleg reynsla 
allra viðmælanda endurspeglast í yfirþema rannsóknarinnar. 

6.1 Sjálfsöryggi kennara 
 
Sjálfsöryggi kennarans er það stór þáttur í því hvernig fræðslu og 
forvarnarverkefnum er háttað í skólakerfinu. Ef kennarinn upplifir ekki nægt 
sjálfsöryggi og hefur trú á eigin þekkingu er líklegt að kennarinn sinni ekki 
forvarnarverkefnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. 
Rannsakandi upplifir sjálfsöryggi frá meðrannsakendum sem hafa leitað sér 
þekkingar á sviði kynferðislegs ofbeldis gagnvart börnum. Hins vegar er erfitt 
að segja til um ástæðu fyrir þessu sjálfstrausti. Sannarlega er fylgni milli þessa 
sjálfsöryggis meðrannsakenda og hversu duglegir þeir eru að sinna 
forvarnarfræðslu. Hins vegar getur þetta sjálfsöryggi stafað af því að 
meðrannsakendur eru spurðir út í málefni sem þeir þekkja og hafa lagt á sig 
erfiði við að afla sér þekkingar á sviðinu. Einnig getur það verið að sjálfsöryggi 
þeirra í kennslu valdi því að þau afli sér þekkingar á erfiðum málefnum og hafi 
kjark og þor til að taka það veganesti með í kennslustofuna. Það kom hinsvegar 
berlega í ljós að þeir meðrannsakendur sem sýndu rannsakanda meira 
sjálfstraust höfðu yfir höfuð meiri þekkingu á kynferðislegu ofbeldi gagnvart 
börnum. 



  
54 

Í rannsókninni tala meðrannsakendur um forvarnarverkefni og 
mikilvægi þess að kennarar fái góða fræðslu. Án þess að fá fræðslu um 
forvarnarverkefni, einkenni og verklagsferla vita kennarar ekki hvernig á að 
sinna forvarnarstarfi gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. Einn 
meðrannsakandi segir frá sinni reynslu af sjálfsöryggi og segir það sé mjög 
auðvelt að efast um sjálfan sig þegar kennarinn horfist í augu við erfiðar og 
raunverulegar aðstæður. Annar viðmælandi sagði frá því að kennarar þurfa að 
hafa sjálfstraust til að vera til staðar og standa með barninu. Síðan var einnig 
sagt frá því að kennarinn treysti sér ekki í að ræða kynferðislegt ofbeldi við 
nemendur sína því hann hefur ekkert lært sjálfur um kynferðislegt ofbeldi 
gagnvart börnum. Í bakgrunnsrannsóknum er talað um mikilvægi 
forvarnarverkefna og að það sé mikilvægt að efla kennara svo þeir geti miðlað 
sinni þekkingu áfram. Kennarar gegna lykilhlutverki þegar kemur að 
forvarnarverkefnum og þekking kennara verður að vera góð svo hann nái til 
allra nemenda óháð kyni, aldri, fjölskyldubakgrunni eða trúarskoðun. Það 
sammælis þessari rannsókn, kennarar hafa góðan aðgang að nemendum, tala 
um nánd, gagnsæi og væntumþykju og allir meðrannsakendur vissu að þeir 
gegndu lykilhlutverki í forvarnarfræðslu til nemanda (Guðrún Kristinsdóttir og 
Nanna Kristín Christiansen, 2014; Martin og Silverstone, 2016; Morris o.fl., 
2017; Scholes o.fl., 2012; Scholes ofl., 2014; Stieler-Hunt o.fl., 2014). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiddu einnig í ljós að óöryggi kennara 
hindrar þá í að sinna fræðslu og forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi 
gagnvart börnum. Meðrannsakendur töluðu um að þeir treystu sér ekki til að 
sinna þessum hluta því þeir töldu þekkingu sína vera of takmarkaða til að geta 
skilað því af sér á góðan hátt. Þeir voru hræddir um að segja vitlausa hluti og 
sumum fannst augljóslega erfitt að ræða við rannsakanda um málefni 
kynferðisofbeldis. Sögðu frekar þetta, þessi, ógeðið í stað þess að segja 
kynferðislegt ofbeldi, nauðgun eða klám, svo eitthvað sé nefnt. Rannsakandi 
tengdi það við óöryggi meðrannsakanda.  

Samhljómur er í bakgrunnsrannsóknum þegar rætt er um mikilvægi þess 
að efla þekkingu kennara og á þann hátt auka sjálfsöryggi þeirra. Það er ábyrgð 
fullorðinna einstaklinga sem eru í tengslaneti barnsins að vernda barnið og það 
eitt að fræða börnin um einkastaði sína eykur öryggi þeirra. Einnig sýndu 
bakgrunnsrannsóknir fram á að kennarar séu hræddir við að tilkynna 
kynferðislegt ofbeldi gagnvart barni án þess að hafa eitthvað staðfast í höndum 
sér. Það voru meðrannsakendur þessarar rannsóknar sammála um (Morris o.fl., 
2017; Stieler-Hunt o.fl., 2014; Scholes o.fl., 2012). 

Meðrannsakendur töluðu um að það væri auðveldlega hægt að komast 
hjá því að læra um kynferðislegt ofbeldi, sinna forvarnarfræðslu og yfir höfuð 
spá eitthvað í kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. Einn viðmælandi sagðist 
standa alveg á gati hvað varðar kynferðislegt ofbeldi, hann sagðist aldrei sinna 
forvarnarfræðslu og ef einhverjar spurningar vakna hjá nemendum þá kæmi 
hjúkrunarfræðingur inn í bekkinn til að sjá um fræðslu. Annar viðmælandi 
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sagði að hann fengi á tilfinninguna að það væri mjög auðvelt að komast í 
gengum mörg ár í kennslu án þess að spá nokkurn tíman í kynferðislegu ofbeldi 
og var það einmitt staðan hjá einum viðmælanda. Hann hefur starfað í 
skólanum í 29 ár og segist ekki hafa neina þekkingu á kynferðislegu ofbeldi og 
aldrei þurft að takast á við afleiðingar þess. 

Tveir meðrannsakendur sögðust ekki ræða um kynferðislegt ofbeldi við 
nemendur sína en þeir sinna kennslu á yngsta stigi. Ástæðan fyrir því er sú að 
þeir vilja ekki ræða kynferðisofbeldi við svona ung börn. Erlendar rannsóknir 
sýna fram á mikilvægi þess að ræða kynferðislegt ofbeldi á öllum skólastigum 
og sinna forvarnarfræðslu gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. Aldur 
barna sem brotið er á kynferðislega er frá núll ára aldri upp í 18 ára aldur, flest 
þeirra eiga sér stað frá 12 til 18 ára aldurs en brotaþolar á aldrinum núll til sjö 
ára eru 38,4% samkvæmt niðurstöðum Putnam (2003). Því má ekki áætla að 
nemendur hafi ekki þroska til að fá forvarnarfræðslu þegar það er auðveldlega 
hægt að útfæra verkefni á auðveldari og auðskiljanlegri hátt, eins og með 
verkefnið Krakkarnir í hverfinu (e. Kids on the block) eða bókinni Þetta er 
líkaminn minn. Sérstaklega þegar tölfræðin sýnir að nemendur á þessum aldri 
geta orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi. 

6.2 Innsæi kennara  
Annað meginþema rannsóknarinnar er innsæi kennarans. Meðrannsakandi 
segir rannsakanda frá reynslu sinni að fylgja sínu innsæi hvað varðar grun á 
kynferðilegu ofbeldi gagnvart nemanda. Innsæi kennara getur verið ólíkt eftir 
því hversu vel kennarinn þekkir nemandann. Sömu sögu höfðu Scholes og 
félagar (2012) og Schouten og félagar (2016) að segja þegar þeir tala um 
mikilvægi þess að fylgja gruni eftir og rannsóknir þeirra sýna að kennarar vilja 
síður tilkynna grun vegna hræðslu um að hafa rangt fyrir sér. Einn 
meðrannsakandi sagði frá reynslu sinni þegar hún tilkynnti grun um 
kynferðislegt ofbeldi gagnvart nemanda sínum sem var síðan ekki rétt og hún 
sagði að hún hefði upplifað mikla vanlíðan í kjölfarið. Anni G. Haugen (2012) 
segir frá í rannsókn sinni að tregi sé meðal kennara að tilkynna grun um 
kynferðislegt ofbeldi og að þeir vilji hafa eitthvað staðfast í höndum sér áður 
en þeir tilkynna. Barnavernd hefur gagnrýnt þetta og segja kennara vera að 
tilkynna um ofbeldi þegar vandamáls barna eru orðin veruleg.  

Samstarfsverkefni Barnaverndarstofu og Rannsóknar og greiningar 
(2007) sýndi fram á að 13,5% stúlkna og 2,0% drengja hafi verið beitt 
kynferðislegu ofbeldi sem börn. Þessar tölur eru ekki í samræmi við tölur 
Hrefnu Ólafsdóttir (2011) en hún sýndi fram á að fimmta hver stúlka og tíundi 
hver drengur séu beitt kynferðislegu ofbeldi áður en þau ná 18 ára aldri. Þær 
tölur eru nær niðurstöðum erlendra rannsókna, en Aydin og félagar (2016) 
greindu frá því að 20% barna verði fyrir kynferðislegu ofbeldi. 
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Meðrannsakendur sögðu frá þeirri tölfræði sem þeir töldu vera rétta, einn 
meðrannsakandi sagði sjötta hver stelpa og tólfti hver drengur yrðu fyrir 
kynferðislegu ofbeldi, á meðan annar sagði 25% stelpna og 20% drengja. 
Einnig spurði einn meðrannsakandi hvort að það væri ekki talað um að 
tölfræðin væri um tvö börn í bekk. Rannsakandi spurði ekki út í tölur í viðtölum 
heldur sögðu meðrannsakendur frá þessu að rannsakanda forspurðum. 

Kynferðislegt ofbeldi fyrirfinnst í öllum stéttum samfélagsins og nær til 
allra samfélagshópa. Bakgrunnur nemenda er afar fjölbreyttur og verður 
kennarinn að passa sig á því að gleypa ekki við staðalímyndum og fyrirfram 
mótuðum skoðunum gagnvart kynferðislegu ofbeldi (Daro, 1988). Einnig lýstu 
Scholes og félagar (2014) yfir áhyggjum sínum að forvarnarverkefni væru of 
kvenmiðuð og það gæti gert það að verkum að drengir teldu sig ekki vera í 
hættu og því yrði brotið ennþá meira áfall en það þyrfti að vera. 
Meðrannsakendur sögðu einnig frá áhyggjum sínum um úreltar staðalímyndir 
og sagði einn viðmælandi frá eigin reynslu og sagðist vera mjög gott dæmi, 
kom úr flottri og vel efnaðri fjölskyldu þar sem engin óregla var en samt varð 
þessi meðrannsakandi fyrir kynferðislegu ofbeldi, bara utan heimilis. 

6.3 Framlag kennara 
Þriðja meginþema rannsóknarinnar er framlag kennara. Mikilvægt er að 
kennarar sinni fræðslu og forvarnarverkefnum gegn kynferðislegu ofbeldi 
gagnvart börnum. Margar rannsóknir sýna fram á skilvirkni fræðslu og 
forvarnarverkefna, þau vernda börnin, hjálpa að þekkja eðlilega þróun 
kynhegðunar, hjálpa þeim að átta sig á hættulegum aðstæðum og neikvæðum 
eftirkvillum kynferðisofbeldis (Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín 
Christiansen, 2014; Martin og Silverstone, 2016; Morris o.fl., 2017; Scholes 
o.fl., 2012; Walsh o.fl, 2013). Því er mikilvægt að kennarar fái grunnþjálfun 
svo þeir þekki helstu einkennin. Allir viðmælendur voru sammála um að úr því 
þyrfti að bæta. Allir kennarar þurfa að þekkja einkennin til að geta verið til 
staðar fyrir börnin sem er í takt við niðurstöður rannsóknar Hurtado og félaga 
(2013). Einn meðrannsakanda talar um mikilvægi þess að útskýra muninn á 
eðlilegri og óeðlilegri snertingu og muninn á góðum og vondum leyndarmálum 
sem er sama og kom fram í kerfisbundinni yfirlitsgrein Scholes og félaga 
(2012). 

Það er alfarið í höndum kennara hvernig og hvort þeir nota þau 
forvarnarverkefni sem til eru. Niðurstöður rannsóknar Morris og félaga (2017) 
sýna að með því að opna á umræðuna við nemendur sína og kenna þeim hvað 
sé kynferðislegt ofbeldi ertu að auka líkur þess að barnið geti áttað sig á 
hættulegum aðstæðum og segja frá ef það er beitt kynferðislegu ofbeldi. 
Yfirlitsgrein Scholes og félaga (2012) leggur fram þá staðreynd að með því að 
kennarar fræði nemendur sína um kynferðislegt ofbeldi ertu að auka öryggi 
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þeirra. Samhljómur um mikilvægi forvarnarverkefna er í niðurstöðum þessarar 
rannsóknar.  

Einn meðrannsakandinn sagði frá því að hún væri til í að sjá eitthvað 
kerfi sem öll börn færu í gegnum sem gæti hjálpað kennurum að sjá hvort 
nemendur sýndu einkenni kynferðislegs ofbeldis og þá gætu kennarar kannað 
málin nánar. Schouten og félagar (2016) hafa hannað fimm skrefa gátlista sem 
hægt er að útfæra eftir gildum okkar samfélags og nota sem forvarnarverkefni. 

Ef kennarar þekkja einkenni og fræða nemendur sína reglulega, dregur 
það úr líkum þess að þolendur kynferðisofbeldis fari í gegnum skólakerfið án 
þess að fá stuðning og hjálp. Þessi voru allir meðrannsakendur sammála og því 
þarf að efla kennara svo þeir sinni forvörnum gegn kynferðislegt ofbeldi 
gagnvart börnum. Xie og félagar (2017) fengu sömu niðurstöðu úr eigindlegri 
rannsókn sinni, kennarar vita að kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er 
mikið vandamál í þjóðfélaginu. Mörg mál komast upp á yfirborðið löngu eftir 
að brotin áttu sér stað. Því má segja að sumir nemendur sem eru beittir 
kynferðislegu ofbeldi, fari í gegnum skólakerfið án þess að kennarar átti sig á 
einkennum ofbeldisins og nái því ekki að stoppa það. Meðrannsakendur höfðu 
orð á því að það væri mjög vond tilfinning að átta sig á því að nemandi þeirra 
hafi verið beittur kynferðislegu ofbeldi þegar hann var í bekknum þeirra án 
þess að þeir næðu að tengja saman hegðun og einkenni og tilkynna um 
ofbeldið. 

6.4 Stuðningur stofnana  
Fagleg þjálfun kennara er lykilatriði í forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi 
gagnvart börnum (Scholes o.fl., 2012). Menntastofnanir ættu því allar að láta 
sig ofbeldi varða, óháð aldri nemanda. Kennurum ber að sinna 
forvarnarfræðslu og er gott uppeldisstarf forvarnarstarf í víðasta skilningi. Í 
mörgum tilvikum opnar brotaþoli sjálfur á ofbeldið og velur hvar og hverjum 
hann ætlar að segja frá því. Það er mikilvægt að nemendur treysti kennara 
sínum svo ef það er verið að beita hann kynferðislegu ofbeldi finni hann fyrir 
trausti kennarans og opni á brotið sjálfur. Stundum er það þannig að skólinn sé 
eini griðastaður barna svo þá er mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um 
stöðu mála og viti hvernig eigi að bregðast við ef nemandi segir frá 
kynferðislegu ofbeldi. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að 
meðrannsakendur fá lítinn stuðning frá vinnuveitendum, námskeið eða fræðsla 
af þessu tagi virðist ekki vera efst á baugi. Verklagsreglur eru ekki sjáanlegar 
í neinum skólum, ef þær eru yfirhöfuð til. Eineltisáætlanir og áfallaáætlanir eru 
sýnilegar í flestum skólum sem meðrannsakendur vinna við (Bragi 
Guðbrandsson, 2011; Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 
2014). 
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Stuðningur stofnana gegnir gríðarlega miklu hlutverki. Aðeins einn 
meðrannsakandi sagðist hafa fengið kennslu og fræðslu í kynferðisofbeldi 
gagnvart börnum, annar sagðist hafa heyrt það nefnt í einum fyrirlestri en engin 
fræðsla eða kennsla og þriðji meðrannsakandinn sagðist ekki muna en hélt þó 
ekki. Fimm meðrannsakendur sögðust ekki hafa fengið neina kennslu um 
kennslu eða fræðslu um kynferðislegt ofbeldi gangvart börnum. Einn 
viðmælandi var bara búinn að vinna í nokkra mánuði sem kennari þegar 
nemandi hjá honum, á yngsta stigi, varð fyrir grófu kynferðislegu ofbeldi og 
sá viðmælandi vildi óska þess að hafa verið betur undirbúinn fyrir að takast á 
við þessar aðstæður. Fjölbreytni í kennaranáminu er mikilvæg svo það undirbúi 
kennara sem best fyrir að sinna því fjölbreytta starfi sem hann þarf að takast á 
við. Einn meðrannsakandi sagði að það væri ekki boðlegt að þurfa að sækja sér 
grunnþekkingar annars staðar þegar margra ára háskólanámi sé lokið. Í 
rannsókn Hurtado og félaga (2013) kom í ljós að einungis 27% þeirra kennara 
sem tóku þátt í rannsókninni höfðu fengið viðeigandi þjálfun í forvörnum gegn 
kynferðislegu ofbeldi. Í þessari rannsókn virðist hlutfallið vera enn lægra. 

  Meðrannsakendur segja rannsakanda frá að Barnaheill – Save the 
Children, hafi verið með ýmis forvarnarverkefni, þar á meðal séð um að gefa 
öllum börnum landsins bók sem heitir Þetta er líkaminn minn. Einnig gerði 
Barnaheill rannsókn á kennsluháttum í íslenskum háskólum sem leiddi í ljós 
skort á heildrænni stefnu innan stofnanna á málefnum kynferðisofbeldis. 
Úttektin sýndi einnig að nemendur geti útskrifast úr háskólanámi og farið að 
vinna með börnum án þess að læra nokkuð um kynferðislegt ofbeldi gagnvart 
börnum. Það virtist fara að miklu leyti eftir áhuga kennarans á málefnum 
kynferðislegs ofbeldis gagnvart börnum hvort eða hvernig var fjallað um 
málefnið (Barnaheill, e.d.; Petrína Ásgeirsdóttir og Margrét Júlía Rafnsdóttir, 
2011). Samkvæmt þessari rannsókn virðist áhugasvið kennara skipta 
gríðarlegu máli. Þrír meðrannsakendur sögðu rannsakanda frá því að það væri 
þeirra upplifun að það væri auðvelt að komast í gegnum mörg ár í starfi sem 
kennari án þess að velta fyrir sér málefnum kynferðislegs ofbeldis, eins að 
sumir kennarar hreinlega kærðu sig ekki um að setja sig inn í þessi málefni. 
Rannsakandi upplifði einnig að áhugi kennara skipti miklu máli og viðtöl við 
meðrannsakendur staðfestu það. Einn meðrannsakandinn sem hafði lengsta 
starfsaldurinn sagðist aldrei sinna forvarnarfræðslu og taldi það frekar vera 
hlutverk hjúkrunarfræðings. 

Allir viðmælendur sögðu rannsakanda frá Blátt áfram og höfðu 
mismunandi sögur að segja. Blátt áfram býður kennurum upp á fræðslu um 
kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum og höfðu viðmælendur misjafna 
upplifun af þeirri fræðslu. Einnig sér Blátt áfram um brúðuleikhús (Blátt áfram 
forvarnarverkefni, e.d.; Stjórnarráð Íslands, 2015; Petrína Ásgeirsdóttir og 
Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2011). Fjórir meðrannsakendur sögðu frá 
brúðuleikhúsinu og höfðu öll góða reynslu af því. Allir sögðu þeir frá því að 
þeim fannst gott að foreldrum sé ekki sagt frá sýningunni fyrr en síðar um 
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daginn sem hún var sýnd og er það gert til að foreldrar eða aðrir í tengslaneti 
barnsins sem eru að beita börn sín ofbeldi, tilkynni þau ekki veik eða ítreki við 
brotaþolann að segja ekki frá ofbeldinu. 

 Samskipti viðmælenda við barnavernd voru neikvæð. Allir töluðu um 
lélegt upplýsingaflæði og skyldu ekki af hverju það væri ekki meiri samvinna 
milli þessara tveggja stofnana (skóla og barnaverndar) þar sem velferð barnsins 
sé í fyrirrúmi. Anni G. Haugen (2012) sagði frá sömu niðurstöðum. Samskiptin 
eru ekki eins og þau eiga að vera, vantraust og skilningsleysi frá báðum 
stofnunum liti samskiptin. Tveir meðrannsakendur sögðu frá því að þeir 
upplifðu að barnavernd væru að reyna að taka sig á í samskiptum og reyna að 
efla sambandið. 

6.5 Tengsl kennara við samkennara og 
nemendur 

Allir viðmælendur töluðu um umhyggju í garð nemenda sinna. Kennarar bera 
hag nemenda sinna fyrir brjósti. Rannsókn Hurtado og félaga (2013) sögðu 
einmitt að kennarar vildu sýna ábyrgð og umhyggju gagnvart nemendum 
sínum og vernda þau á þann hátt sem þau gætu. Það er mikilvægt að tengjast 
hverjum og einum nemanda það vel að kennarinn átti sig á 
hegðunarbreytingum og öðrum einkennum þegar þau gera vart við sig. 
Nemandi á rétt á því að geta treyst þeim sem er að mennta þá og finna fyrir 
tilfinningalegu öryggi og væntumþykju frá kennara sínum. Margir kennarar 
velta fyrir sér hvar línan milli þess að vera hlutverk kennarans og hlutverk 
foreldra en að sýna fagmennsku í starfi er að sína virðingu, umhyggju, 
sanngirni og tryggja það að allir nemendur njóti jafns réttar til náms og 
vellíðunar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014; Nanna Kristín 
Christiansen, 2011).   

Samhljómur er með bakgrunnsrannsóknum og niðurstöðum þessarar 
rannsóknar þar sem meðrannsakendur tala um hlutverk þeirra sem kennarar og 
að þeir séu í góðri stöðu til að upplýsa og vernda börn fyrir kynferðislegu 
ofbeldi. Nemendur þurfa að finna að kennarinn sé traustur og standi með þeim 
ef kynferðislegt ofbeldi kemur upp. Meðrannsakendur segja að það taki tíma 
að byggja upp traust og því sé mjög mikilvægt að virða það traust (Aydin o.fl., 
2016; Martin og Silverstone, 2016; Morris o.fl., 2017; Scholes o.fl., 2012; 
Walsh o.fl., 2013; Xie o.fl., 2017). 
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7. Lokaorð 
Tilgangurinn með þessari rannsókn var að kanna reynslu kennara af fræðslu 
og forvörnum gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. Kanna átti hvaða 
þættir voru taldir stuðla að því að kennarar væru að sinna forvarnarverkefnum 
og hvaða þættir drógu úr fræðslu til nemanda um kynferðislegt ofbeldi 
gagnvart börnum. 

 Niðurstöður gáfu ákveðnar vísbendingar um stöðu mála í 
menntakerfinu. Forvarnarverkefni eru til staðar fyrir kennara, svo sem bækur, 
upplýsingar á netinu og námskeið á vegum Blátt áfram. Vinnuveitendur 
meðrannsakanda voru ekki nógu duglegir að hvetja kennara sína áfram. Aðeins 
tveir meðrannsakendur höfðu farið á námskeið eða fengið fræðslu hjá 
núverandi vinnuveitanda sínum. Tveir meðrannsakendur höfðu unnið í tæpa 
tvo áratugi hjá sama skólanum en aldrei fengið fræðslu eða setið námskeið um 
fræðslu og forvarnir gegn kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum. Ef 
kennarinn hefur lítinn áhuga á málefnum kynferðislegs ofbeldis gagnvart 
börnum þá gerist lítið í forvarnarvinnu. Rannsakandi sá að sjálfsöryggi 
kennaranna var misjafnlega mikið og fannst vera fylgni milli þess að hafa 
sjálfsöryggi og sinna forvarnarfræðslu. Það er erfitt að að ásaka einhvern um 
að brjóta kynferðislega á barni og það er erfitt að hafa barn í bekknum sem 
hefur verið brotið á kynferðislega en það þýðir samt ekki að það sé hægt að 
stinga hausnum ofan í sandinn og vilja ekki horfast í augu við staðreyndir. 
Kennarar þurfa að hafa sjálfstraust til að standa með barninu, sama hvað.  

 Einnig sýnir þessi rannsókn að stuðningur stofnana er af skornum 
skammti. Kennaranámið undirbýr kennara ekki undir það að takast á við 
kynferðislegt ofbeldi, vinnuveitendur sýna þessum málefnum lítinn áhuga og 
samvinna skólastofnana og barnaverndar er erfið og einkennist af 
skilningsleysi og vantrausti. Því þyrfti jafnvel að samþætta verklagsreglur svo 
trúnaðarsamband eflist og velferð nemenda aukist. Einnig segja niðurstöður 
rannsóknarinnar að kennarar þurfi að hlusta á sitt eigið innsæi, þrátt fyrir að 
samstarfsfólk sé ósammála, því grunur fer eftir tengslum kennara við 
nemandann. Ef kennarinn þekkir nemandann vel þá ætti hann að taka fyrr eftir 
einkennum. Að lokum þarf kennarinn að vera opinn fyrir þeim möguleika að 
fyrir framan hann sitji barn sem búi við skelfilegar aðstæður, svo sem 
kynferðislegt ofbeldi og ekki má alhæfa út frá staðalímyndum. 

Þessi rannsókn er innlegg í rannsóknir sem beinast að skólakerfinu í 
heild sinni og hvernig það er að beita sér í málefnum kynferðislegs ofbeldis 
gagnvart börnum. Rannsakandi vonast til þess að þessi rannsókn nýtist 
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kennurum og verði þeim hvatning til þess að setja sig inn í forvarnarverkefni 
og sinna fræðslu til nemanda sinna. 

 
  

 



  
63 

Heimildir 
Aðalnámskrá grunnskóla 2011: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013/2013 

Anni G. Haugen. (2012). Samstarf í þágu barna. Samvinna grunnskóla og 
barnaverndar. Netla – Vefrit Um Uppeldi og menntun. Sótt af 
http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/015.pdf 

Aydin, B., Akbas, S., Turla, A. og Dundar, C. (2016). Depression and post-traumatic 
stress disorder in child victims of sexual abuse: Perceived social support as a 
protection factor. Nordic Journal of Psychiatry, 70(6), 418-423. 
doi:10.3109/08039488.2016.1143028 

Barnaheill. (e.d.). Bók – Þetta er líkami minn. Sótt af 
https://www.barnaheill.is/is/forvarnir-og-fraedsla/annad-fraedsluefni/bokin 

Barnaverndarlög nr. 80/2002 

Barnaverndarstofa og Rannsóknir og greining. (2007). Kynhegðun ungs fólks á Íslandi 
og kynferðisleg misnotkun á börnum. Reykjavík: Höfundur. 

Blátt áfram forvarnarverkefni. (e.d.). Námskeið - Blátt áfram forvarnarverkefni. Sótt 
af https://www.blattafram.is/namskeid/ 

Bragi Guðbrandsson. (2011). Að byggja brýr: Barnvænleg og þverfagleg málsmeðferð 
kynferðisbrota gegn börnum. Í Svala Hildur Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn launhelgi 
glæpur (bls. 377-394). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Bryndís Björk Ásgeirsdóttir. (2011). Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum sem 
áhættuþáttur tilfinninga- og hegðunarvandamála. Í Svala Hildur Ólafsdóttir 
(ritstj.), Hinn launhelgi glæpur (bls. 269-295). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Burns, N. og Grove, S. K. (2009). The practice of nursing research: Appraisal, 
synthesis and generation of evidence (6. útgáfa). St. Louis: Elsevier Saunders. 



  
64 

Corey, G. (2009). Cognitive focus in counseling. Í Flemming, M. (ritstj.), The art of 
integrative counseling (2.útgáfa.) (bls.60-68). Belmont USA: Thomson Higher 
Education. 

Creswell, J. W. (2014). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods 
approaches (4. Útgáfa). Thousand Oaks: SAGE Publications.  

Crosson-Tower, C. (2010). Understanding child abuse and neglect. (8. útgáfa). 
London: SAGE Publications  

Dagbjört Rún Guðmundsdóttir. (2012). Verndarar barna: Mat á forvarnarverkefni 
gegn kynferðislegu ofbeldi á börnum (Óútgefin meistararitgerð). Háskóli 
Íslands: Reykjavík. 

Daro, D. (1988). Confronting child abuse: Research for effective program design. New 
York: The Free Press.  

Davíð Þór Björgvinsson. (2011). Alþjóðaskuldbindingar um vernd barna gegn 
kynferðisofbeldi. Í Svala Hildur Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn launhelgi glæpur (bls. 
23-56). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Freemann, Lory. (1998). Þetta er líkaminn minn (Samtök um kvennaathvarf þýddi). 
Barnaheill: Reykjavík. 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir. (2012). Skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd 
(2. útgáfa). Sótt af http://www.bvs.is/media/arsskyrslur/Pall--28.12.12.pdf  

Geldard, K., Geldard, D. og Foo, Y. (2013). Counselling Children: a practical 
introduction. London: SAGE Publications.  

Guðrún Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen. (2014). Ofbeldi gegn börnum, 
hlutverk skólans. Námsgagnastofnun: Reykjavík. 

Hrefna Ólafsdóttir. (2011). “Börn þvinguð til kynlífs”: rannsókn á kynferðislegri 
misnotkun á börnum. Í Svala Hildur Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn launhelgi glæpur 
(bls. 235-267). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 



  
65 

Hurtado, A., Katz, C., Ciro, D. og Guttfreund, D. (2013). Teachers' knowledge, 
attitudes and experience in sexual abuse prevention education in El Salvador. 
Global Public Health, 8(9), 1075-1086. doi:10.1080/17441692.2013.839729 

Kvale, S. og Brinkmann, S. (2009). Interviews: Learning the craft of qualitative  
research interviewing (2. útgáfa). Thousand Oaks: SAGE Publications  

Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 

Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013. 

van Manen, M. (2007). Phenomenology of practice. Phenomenology & Practice, 1(1), 
11-30. 

Martin, E. K. og Silverstone, P. H. (2016). An evidence-based education program for 
adults about child sexual abuse (“prevent it!”) that significantly improves 
attitudes, knowledge, and behavior. Frontiers in Psychology, 7(1177), 1-13. 
doi:10.3389/fpsyg.2016.01177 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2014). Handbók um velferð og öryggi barna 
í grunnskólum. Reykjavík: Höfundur. 

Merleau-Ponty, M. (2008). Formáli að Fyrirbœrafrœði skynjunarinnar. (Jón Laxdal 
Halldórsson, Páll Skúlason og Björn Þorsteinsson þýddu). Hugur, 20(1), 113 –
126. 

Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Thousand Oaks, 
California: Sage Publications.  

Morris, M. C., Kouros, C. D., Janecek, K., Freeman, R., Mielock, A. og Garber, J. 
(2017). Community-level moderators of a school-based childhood sexual 
assault prevention program. Child Abuse & Neglect, 63, 295-306. 
doi:10.1016/j.chiabu.2016.10.005 

Nanna Kristín Christiansen. (2011). Skóli og skólaforeldrar. Ný sýn á samstarfið um 
nemandann. Reykjavík: Iðnú. 

Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir. (2013). Verndum þau. Reykjavík: Mál 
og menning.  



  
66 

Ólöf Ásta Farestveit. (2011). Barnahús. Í Svala Hildur Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn 
launhelgi glæpur (bls. 295-413). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Petrína Ásgeirsdóttir og Margrét Júlía Rafnsdóttir. (2011). „ Það er eins og þeir séu í 
herberginu og hvetji til ofbeldisins gegn mér“: Netið og vernd barna gegn 
kynferðisofbeldi. Í Svala Hildur Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn launhelgi glæpur (bls. 
269-295). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Putnam, F. W. (2003). Ten-year research update review: Child sexual abuse. American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 42(3), 269–278. DOI: 
10.1097/01.CHI.0000037029.04952.72  

Scholes, L., Jones, C., og Nagel, M. (2014). Boys and CSA prevention: Issues 
surrounding gender and approaches for prevention. Australian Journal of 
Teacher Education, 39(11), 1-15. doi: 10.14221/ajte.2014v39n11.1 

Scholes, L., Jones, C., Stieler-Hunt, C., Rolfe, B. og Pozzebon, K. (2012). The 
teachers' role in child sexual abuse prevention programs: Implications for 
teacher education. Australian Journal of Teacher Education, 37(11), 104-131. 

Schouten, M. C. M., van Stel, H. F., Verheij, T. J. M., Nieuwenhuis, E. E. S. og van 
de Putte, E. M. (2016). A screening protocol for child abuse at out-of-hours 
primary care locations: A descriptive study. BMC Family Practice, 17, 1-8. 
doi:10.1186/s12875-016-0554-4 

Sigríður Björnsdóttir. (2011). Forvarnarsamtökin Blátt áfram. Í Svala Hildur 
Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn launhelgi glæpur (bls. 269-295). Reykjavík: 
Háskólaútgáfan. 

Sigríður Halldórsdóttir. (2000). The Vancouver School of Doing Phenomenology.  Í 
B. Fridlund og C. Hildingh (ritstj.).  Qualitative methods in the service of 
health. Lund: Studentlitteratur. 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013a). Yfirlit yfir eigindlegar rannsóknaraðferðir. Í Sigríður 
Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 239-249). 
Akureyri: Ásprent Stíll. 



  
67 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013b). Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð. Í Sigríður 
Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 281-298). 
Akureyri: Ásprent Stíll. 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Réttmæti og áreiðanleiki í 
megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.), 
Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 211-228). Akureyri: Ásprent Stíll. 

Sigrún Sigurðardóttir og Sigríður Halldórsdóttir. (2016). Djúp og viðvarandi þjáning: 
Reynsla íslenskra karla af áhrifum kynferðislegs ofbeldis í æsku. Í Helga Ólafs 
og Thamar M. Heijstra (ritstj.), Þjóðarspegillinn (bls. 1-11). Reykjavík: 
Félagasvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Sigurður Kristinsson. (2013). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður 
Halldórsdóttir (ritstj.), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 71-88). 
Akureyri: Ásprent Stíll. 

Stefán Eiríksson. (2011). Rannsókn kynferðisbrota gegn börnum. Í Svala Hildur 
Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn launhelgi glæpur (bls. 109-132). Reykjavík: 
Háskólaútgáfan. 

Stieler-Hunt, C. J., Jones, C. M., Rolfe, B. og Pozzebon, K. (2014). Examining key 
design decisions involved in developing a serious game for child sexual abuse 
prevention. Frontiers in Psychology, 5(73), 1-10.  
doi:10.3389/fpsyg.2014.00073 

Stjórnarráð Íslands. (2015). Brúðuleikhúsið; krakkarnir í hverfinu, heldur áfram. Sótt 
af: https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2015/12/04Brudu 
leikhusidKrakkarnir-i-hverfinu-heldur-afram/  

Sveinn Arnarsson. (2014, 10. febrúar). Tveir til þrír sinna 50 málum á bakvöktum. 
Fréttablaðið, bls. 8. 

Sæunn Kjartansdóttir. (2011). Gleymt en geymt – Langtímaafleiðingar 
kynferðisofbeldis gegn ungum börnum. Í Svala Hildur Ólafsdóttir (ritstj.), Hinn 
launhelgi glæpur (bls. 297-315). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Umboðsmaður barna. (e.d.). Ofbeldi. Sótt af https://www.barn.is/malaflokkar/ofbeldi/  



  
68 

Walsh, K., Berthelsen, D., Nicholson, J. M., Brandon, L., Stevens, J. og Rachele, J. N. 
(2013). Child sexual abuse prevention education: A review of school policy and 
curriculum provision in Australia. Oxford Review of Education, 39(5), 649-680. 
doi:10.1080/03054985.2013.843446 

World Health Organisation. (2006). Preventing child maltreatment: a guide to taking 
action and generating evidence. Sótt af: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241594365_eng.pdf  

Xie, Q. W., Sun, X., Chen, M., Qiao, D. P. og Chan, K. L. (2017). What prevents 
chinese parents from reporting possible cases of child sexual abuse to authority? 
A holistic-interactionistic approach. Child Abuse and Neglect, 64, 19-31. 
doi:10.1016/j.chiabu.2016.12.006 

 



  
69 

Fylgiskjöl 
 

Fylgiskjal 1 - Tilkynning til Vísindasiðanefndar, Fræðslusviðs 
Akureyrar og skólastjórnenda ........................................................... 70 

Fylgiskjal 2 - Samþykkisyfirlýsing ......................................................... 72 

Fylgiskjal 3 - Staðfesting frá Persónuvernd ........................................... 74 

Fylgiskjal 4 - Viðtalsrammi .................................................................... 75 

Fylgiskjal 5 - Heildargreiningarlíkan ..................................................... 76 

Fylgiskjal 6 - Greiningarlíkan Önnu ...................................................... 77 

Fylgiskjal 7 - Greiningarlíkan Fjólu ....................................................... 78 

Fylgiskjal 8 - Greiningarlíkan Gunnu .................................................... 79 

Fylgiskjal 9 - Greiningarlíkan Ingu ........................................................ 80 

Fylgiskjal 10 - Greiningarlíkan Jóns ...................................................... 81 

Fylgiskjal 11 - Greiningarlíkan Lífar ..................................................... 82 

Fylgiskjal 12 - Greiningarlíkan Marýjar................................................ 83 

Fylgiskjal 13 - Greiningarlíkan Sigurjónu ............................................. 84 

Fylgiskjal 14 - Rannsóknarferli Vancouvers-skólans ............................ 85 
 
  



  
70 

Fylgiskjal 1 - Tilkynning til Vísindasiðanefndar, Fræðslusviðs Akureyrar og 
skólastjórnenda 

                                                                    Akureyri, 04.01.18 

Upplýsingar vegna 
rannsóknarinnar: 

Reynsla kennara af fræðslu og 
forvörnum gegn kynferðislegt ofbeldi 

gagnvart börnum 
 

Ágæti viðtakandi 
Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á reynslu 

kennara af fræðslu og forvörnum um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. 
Tilgangur rannsóknar er að fá upplýsingar um reynslu kennara á Akureyri á 
forvarnarverkefnum tengdum kynferðisofbeldi gagnvart börnum. 
Rannsóknaraðferðin er eigindleg, nánar tilgetið fyrirbærafræðileg rannsókn 
þar sem gögnum verður safnað með viðtölum við fólk sem hefur jákvæða og 
neikvæða reynslu af forvarnarverkefnum í skólum landsins. Ábyrgðarmaður 
rannsóknarinnar er Nanna Ýr Arnardóttir lektor við Háskólans á Akureyri 
(HA). Rannsóknin er lokaverkefni Elísabetar Þórunnar Jónsdóttur til 
meistaragráðu í menntavísindum með áherslu á sérkennslu og er Nanna Ýr 
leiðbeinandi hennar. 

Markmið og fyrirkomulag rannsóknar:  Markmið rannsóknarinnar er að 
kanna reynslu kennara á Akureyri á forvörnum og fræðslu gegn kynferðislegu 
ofbeldi barna. Gögnum verður safnað með viðtölum sem verða tekin á þeim 
stöðum sem viðmælendur velja. Alla jafna verður tekið aðeins eitt um það bil 
45 mín. langt viðtal við hvern þátttakanda. Viðtölin verða hljóðrituð og eftir 
að þau hafa verið skráð niður orðrétt er upptakan eyðilögð. Í skráningunni er 
nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður 
rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða 
meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið 
að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 
Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur. 
Frumgögnum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að 
rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar ópersónu-
greinanlegar. 

 Ef þú ákveður að taka þátt getur þú alltaf dregið þig úr rannsókninni án 
útskýringa á ákvörðun þinni til rannsakanda. Stefnt er að því að ná 8 – 12 
viðmælendum en komi til þess að fleiri einstaklingar bjóði fram þátttöku sína 
verða nöfn allra sett í pott og dregin út 8 – 12 nöfn. Allir þeir einstaklingar sem 
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bjóða fram sína þátttöku fá póst um það hvort hann sé einn af þeim 
einstaklingum sem taka þátt. 

Vinsamlegast tilkynntu um áhuga á þátttöku til Elísabetar Þórunnar 
Jónsdóttur GSM: 616-9570 eða netfang: ha080493@unak.is og tími og staður 
fyrir viðtal verður ákveðinn. 

 
Þátttaka þín yrði mér mikils virði. 

Með kærri kveðju, 
Elísabet Þórunn Jónsdóttir 
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Fylgiskjal 2 - Samþykkisyfirlýsing 
                                                                                                                

 

Upplýsingar vegna 
rannsóknarinnar: 

Reynsla kennara af fræðslu og 
forvörnum gegn kynferðislegt ofbeldi 

gagnvart börnum 
 

Ágæti viðtakandi 
Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á reynslu 

kennara af fræðslu og forvörnum um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. 
Tilgangur rannsóknar er að fá upplýsingar um reynslu kennara á Akureyri á 
forvarnarverkefnum tengdum kynferðisofbeldi gagnvart börnum. 
Rannsóknaraðferðin er eigindleg, nánar tilgetið fyrirbærafræðileg rannsókn 
þar sem gögnum verður safnað með viðtölum við fólk sem hefur jákvæða og 
neikvæða reynslu af forvarnarverkefnum í skólum landsins. Ábyrgðarmaður 
rannsóknarinnar er Nanna Ýr Arnardóttir lektor við Háskólans á Akureyri 
(HA). Rannsóknin er lokaverkefni Elísabetar Þórunnar Jónsdóttur til 
meistaragráðu í menntavísindum með áherslu á sérkennslu og er Nanna Ýr 
leiðbeinandi hennar. 

Markmið og fyrirkomulag rannsóknar:  Markmið rannsóknarinnar er að 
kanna reynslu kennara á Akureyri á forvörnum og fræðslu gegn kynferðislegu 
ofbeldi gagnvart börnum. Gögnum verður safnað með viðtölum sem verða 
tekin á þeim stöðum sem viðmælendur velja. Alla jafna verður tekið aðeins eitt 
um það bil 30 - 45 mín. langt viðtal við hvern þátttakanda. Viðtölin verða 
hljóðrituð og eftir að þau hafa verið skráð niður orðrétt er upptakan eyðilögð. 
Í skráningunni er nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja 
niðurstöður rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða 
meðhöndlaðar samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið 
að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 
Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur. 
Frumgögnum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að 
rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar ópersónu-
greinanlegar. 

 
Þátttaka þín er mér mikils virði. 

Með kærri kveðju, 
Elísabet Þórunn Jónsdóttir 
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Samþykkisyfirlýsing 

 
Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn og 
samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 
Virðingarfyllst 
 
Nafn eða merki í stað nafns 
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Fylgiskjal 3 - Staðfesting frá Persónuvernd 
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Fylgiskjal 4 - Viðtalsrammi 
 
Rannsóknarspurning:  
„Hver er reynsla kennara af fræðslu og forvörnum um kynferðislegt ofbeldi 
gegn börnum?“ 
 
Viðtalsrammi:  
1) Hver er reynsla þín af forvarnarverkefnum og fræðslu um kynferðislegt 

ofbeldi gegn börnum? 
2) Telur þú þig vera að vinna að forvörnum í daglegri kennslu og hvernig 

þá? 
3) Hvernig talar þú um eðlilega þróun kynhegðunar sem er sambærileg 

þeim aldri sem þú vinnur með? 
4) Telur þú að nemendur þínir geri sér grein fyrir hvað sé eðlileg þróun 

kynhegðunar – Getur þú útskýrt nánar? 
5) Hver er reynsla þín af kennaranáminu hvað varðar þekkingu á 

kynferðislegu ofbeldi gagnvart börnum? 
6) Ef þú myndir fá meiri fræðslu um kynferðislegt ofbeldi, hvernig fræðslu 

myndir þú vilja fá? 
7) Eru vinnureglur sem þú getur leitað í ef vaknar grunur um 

kynferðisofbeldi? 
8) Fannst þér þú vera tilbúinn sem kennari til að takast á við nemendur sem 

hafa verið beittir kynferðisofbeldi þegar námi þínu lauk? Getur þú 
útskýrt nánar? 

9) Telur þú að það mætti vera meiri fræðsla í náminu? Hvernig þá? 
10) Hvernig hafa skólakerfið og vinnuveitendur veitt þér stuðning í 

málefnum kynferðislegs ofbeldis gagnvart börnum? 
11) Hvernig er stuðningur frá öðrum stofnunum?  
12) Hver er upplifun þín af stafrænu kynferðisofbeldi sem kennari? 
13) Hver er reynsla þín af vinnu með börnum sem hafa verið beitt 

kynferðislegu ofbeldi?  
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Fylgiskjal 5 - Heildargreiningarlíkan 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Þekking kennara á kynferðislegu ofbeldi gegn börnum eykur velferð nemanda 

Sjálfsöryggi
kennara

Innsæi kennara Framlag kennara Stuðningur stofnana Tengsl 
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Fylgiskjal 6 - Greiningarlíkan Önnu 
 

  

Anna

Sjálfsöryggi
kennara

Sjálfsörugg

Þekkir sín
mörk í kennslu

Jafnréttissinnuð

Mjög meðvituð um
stöðu samfélagsins

Áhugasöm

Styrkur kennara

Alltaf með
kynjagleraugun á
lofti

Staðföst

Innsæi kennara
Þekkir mun á
hræðsluáróðri og
raunveruleika

Börn bera ekki ábyrgð

Veit að það eru börn sem hafa verið
beitt kynferðislegu ofbeldi

Vill halda vel
utan um þau

Vongóð um að tímarnir
séu að breytast

Grípur tækifæri til að
kenna og útskýra

Ræðir mikið við
nemendur

Þekkir eðlilega
kynhegðun

Þekkir einkenni
kynferðislegs ofbeldis

Kenna sér um 

Hegðunarbreytingar

Stelpur

Sjálfskaðandi hegðun

Fullkomnunarárátta

Vilja forðast kynþroska

Vilja ekki fá brjóst

Ganga hoknar

Rosalega mjóar

Óeðlileg
kynferðisleg
hegðun

Virkar í kynlífi

Strákar

Orðaforði grófur

Grófir við samnemendur

Rosalega virkir

Vilja láta lítið
fyrir sér fara

Framlag kennara
Lítil starfsreynsla

Flokkstjóri í
unglingavinnu

3x fræðsla
frá Blátt áfram

Ekki hrifin

Ósátt

Skrítin nálgun

Gerandi alltaf kk

Þolandi alltaf kvk

Aldrei að leyfa kk að vera
einum með börn

Hræðsluáróður

Forvarnarverkefni

Blátt áfram

Rósenborg

Myndin af mér

Stattu með þér

Fáðu Já

Klípusögur

Free the nipple

metoo

Kynjafræði

Samskipti kynjanna

Þekkja sín mörk 

Klámvæðing

Þrýstingur á stelpur

Pressa á stráka

Stuðningur stofnana
Grunnskóli

Engin fræðsla frá
stjórnendum

Samstarfsmenn

Teymisvinna

Eru að vinna með
hugsanlegt kynferðislegt ofbeldi

Eru að tengja
saman punkta

Hegðunarbreytingar

Stjórnendur

Góður stuðningur

Eru í forsvari við
Barnavernd

Skrifa undir
allar skýrslur

Kennaranám

Hægt að velja sér áfanga sem fjalla
um kynferðislegt ofbeldi

Hægt að velja að skrifa verkefni
um kynferðislegt ofbeldi

Hefði mátt vera
mikið meira

Smá fræðsla í
skyldunámi

Nokkrar klukkustundir

Hefði verið hægt að komast í
gengum námið án fræðslu um kynferðislegt ofbeldi

Bugl

Tóku við stelpu sem sagði Önnu
frá kynferðislegu ofbeldi

Vantar samskipti
milli stofnana

Grunnskólar innanbæjar ekki að
senda mikilvægar upplýsingar

Olli barni vanlíðan

Lítið upplýsingaflæði

Engin samskipti
við Barnavernd

Tengsl
Góð tengsl við
nemendur

Nemendur áhugasamir
um forvarnaverkefni

Nemendur treysta henni
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Fylgiskjal 7 - Greiningarlíkan Fjólu 
 

 
  

Fjóla

Sjálfsöryggi
kennara

Góðvild

Óörugg

Upplifir óöryggi í starfi

Treystir sér ekki til að ræða
kynferðislegt ofbeldi

Dregur úr sér

Gerir lítið úr
menntun sinni

Segir "þetta" eða "ógeðið" í
stað kynferðsielgt ofbeldi

Innsæi kennara
Upplifir sig heimska

Lítið spáð í þessu

Skammast sín

Óviss hvort hún
þekki einkenni

Vongóð að hlutirnir
séu að breytast

Langt síðan hún var að
útskrifast (1990) og mikið
búið að gerast síðan þá

Framlag kennara
Engin þekking á
kynferðislegu ofbeldi gegn
börnum

Aldrei farið á námskeið

Fór á einn fyrirlestur sjálf

Fyrir meira en 20 árum

Reyna að afla
sér þekkingu

Engin reynsla af
forvörnum

Notar stundum
klípursögur úr
samfélaginu

Ræðir við börnin um
að virða sín mörk

Kennir þeim
að segja nei

Viðurkennir
þekkingarleysi

Stuðningur stofnana
Grunnskóli

Einn fyrirlestur
frá Blátt áfram

Hjúkrunarfræðingur 

Fær hjálp frá henni

Vísar öllu á hana hvað varðar
kynferðislegt ofbeldi gegn börnum

Vísar allri
kynjafræðslu til
hennar

Verklagsreglur

Örugglega til en Fjóla
hefur ekki séð þær

Hefur aldrei
beðið um fræðslu

Kennaranám

Engin fræðsla um
kynferðislegt ofbeldi

Aldrei minnst á það

Hugsaði ekki útí það að þetta væri partur
af hennar framtíðarvinnu

Vill miklu meiri fræðslu

Engin samskipti
við Barnavernd
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Fylgiskjal 8 - Greiningarlíkan Gunnu 
 

  

Gunna

Sjálfsöryggi
kennara

Vill meiri fræðslu

Opin 

Örugg

Traust

Nemendur treysta henni

Innsæi kennara
Þekkir einkenni

Ákveðin merki

Hegðunarmynstur

Klámfengin hljóð

Fylgist með

Er vakandi

Börnin koma frá
mismunandi heimilum

Sum með
góða þekkingu

Önnur fá enga
fræðslu heima

Vongóð um að hlutirnir séu að breytast

Útskrifaðist 2001

Hefur grunað að barn sé beitt
kynferðislegu ofbeldi

Framlag kennara
Námskeið frá
Blátt áfram

Grunnfræðsla

Reynsla úr leikskóla

Sérkennsla þar

Óformlegt forvarnarstarf

Ræðir einkastaði

Tilkynnir og skrifar niður
óeðlilega hegðun

Notar klípusögur
úr samfélaginu

Ræðir klámvæðingu

Mikið menntuð

Grunnskólakennari

Leikskólakennari

BA í sálfræði

Stuðningur stofnana
Grunnskóli

Engin fræðsla frá þeim

Hefur ekki séð
verklagsreglur

Kennaranám

Engin reynsla

Þyrfti að vera betri
og meiri fræðsla

Aldrei rætt

Blátt áfram

Brúðuleikhúsið

Leikskóli

Starfaði þar lengi

Sérkennari

Barnavernd

Erfitt að vinna með þeim

Ekkert upplýsingaflæði
milli grunnskóla
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Fylgiskjal 9 - Greiningarlíkan Ingu 
 
 

  

Inga

Sjálfsöryggi
kennara

Örugg

Kannski gríma?

Góðvild

Ekki tilbúin að takast á við
kynferðislegt ofbeldi

Teystir á teymisvinnu

Lokuð

Vildi lítið segja mér frá
starfi og reynslu

Er óhrædd við
að tilkynna

Tilkynnir grun 

Skráir allt niður

Skráir allar fjarvistir

Innsæi kennara
Þekkir einkenni

Fylgist með

Vera með opin augu

Mætti vera
markvissari
fræðsla

Börn meira með á
nótunum en fullorðnir

Framlag kennara
Námskeið frá
Blátt áfram

Óformlegt forvarnarstarf

Ræðir einkastaði

Líkaminn minn

Gott aðgengi að sér

Þegar Friðrik var Fríða

Þegar Rósa var Ragnar

Hver bjó mig til

Notar hana mikið í
umræðutímum

Hefur nýtt sér
símenntun

Fór í listmeðferð

Þar var rætt um
kynferðislegt ofbeldi

Stuðningur stofnana
Grunnskóli

Teymisvinna

Sérkennari

Kennari

Hjúkrunarfræðingur

Iðjuþjálfi 

Skólastjóri

Góður stuðningur

Gott aðgengi að
stjórnendum

Engar verklagsreglur

Kennaranám

Engin reynsla

Aldrei rætt

Mætti klárlega vera
meiri fræðsla

Ekki tilbúin að takast á við
kynferðislegt ofbeldi í starfi

Blátt áfram

Brúðuleikhúsið

Mjög sniðugt

Mikil fagmennska

Gott samstarf

Frekar langt
síðan síðast

Stjórnendur í
sambandi við Blátt
áfram

Barnavernd

Erfitt að vinna með þeim

Erfitt að fá
upplýsingar frá
þeim

Allt gerist mjög hægt

Tengsl
Nemendur treysta henni

Þekkir börnin

Börn geta alltaf
náð á henni

Börn segja henni frá hlutum
sem foreldrar gera ekki

Mikil nálægð og
tengsl við foreldra
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Fylgiskjal 10 - Greiningarlíkan Jóns 
 
 

  

Jón

Sjálfsöryggi
kennara

Óöruggur

Viðtalið tók
þrjár upptökur

Góðvild

Teystir á teymisvinnu

Lokaður

Vildi lítið segja

Vont að upplifa erfið
samskipti við börn

Óviss

Framlag kennara
Námskeið frá
Blátt áfram

2007

Upprifjunarnámskeið
nokkru síðar

Óformlegt forvarnarstarf

Ræðir einkastaði

Ræða samskipti
kynjamma

Innsæi kennara
Þekkir hugsanlega einkenni

Kræf hegðun

Fylgist með

Vera með opin augu

Grunur um kynferðilegt ofbeldi 

Ekki búið að tilkynna

Allir í teymi að
fylgjast með

Ræddi strax við
stjórnendur

Stuðningur stofnana
Grunnskóli

Teymisvinna

Námsráðgjafi

Skólahjúkrunarfræðingur

Vinnur í hringekju

Góður stuðningur

Gott aðgengi að
stjórnendum

Engar verklagsreglur

Ekkert svart á hvítu

Kennaranám

Man það hreinlega ekki 

Það var ekkert sem hann man eftir

Hugsaði ekki útí að þetta yrði
partur af því að vera kennari

Blátt áfram

Brúðuleikhúsið

Fagaðilar að fylgjast
með hegðun barna

Stjórnendur í
sambandi við Blátt
áfram

Engin samskipti
Við Barnavernd

Tengsl
Teymisvinna

Treystir samkennurum

Tengist nemendum
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Fylgiskjal 11 - Greiningarlíkan Lífar 
 

 
  

Líf

Sjálfsöryggi kennara
Opin

Tengslamyndun
við nemendur

Áhugi fyrir
velferð nemenda

Sækir alla þekkingu sjálf

Gott öryggi

Traust

Innsæi kennara
Sú tilfinning að
eitthvað sé óeðlilegt

Einkenni
kynferðislegs
ofbeldis

Klámfengin hegðun

Vantar öll mörk

Óeðlilegur orðaforði

Óeðlileg hegðun

Tilfinningarlegur doði

Óeðlilegur orðaforði

Grunur fer eftir
tengslum við barnið

Framlag kennara
Forvarnarverkefni

Tengslakannarnir

Stattu með þér

Klípusögur

Fáðu já

Sigga Dögg

6h.is

Barnasáttmálinn

Réttur barna

Tengja við
umræðu daglegs
lífs

Klám

Klípusögur

Fréttir

Samfélagsmiðlar

Einkastaðir

Undirbúningur

Reynsla í starfi

Teymisvinna

Skrá allt niður

Netið

Stuðningur stofnana
Barnavernd

Góð reynsla

Teymisfundir

Barnavernd bara
hlustendur á fundum

Slæm reynsla

Lítið upplýsingaflæði

Engin samskipti

Hyldýpi upplýsinga

Allt í óefni ennþá

Grunnskóli

Skólinn skrifar undir BV

Verkferlar

Þú stendur ekki ein

Samstarfsfélagar

Teymisvinna

Orðaforði

Skrá niður alla
óeðlilega hegðun

Kennaranámið

Menntun

Aldrei rætt um
kynferðislegt ofbeldi

Engin undirbúningur fyrir
að taka á þessu

Ekkert kennt um
kynferðislegt ofbeldi

Tengsl
Teymisvinna

Umhyggja

Líðan nemanda

TIlfinningarleg tengsl

Tengsl barna á milli

Tengslakannanir

Hverjir standa
höllum fæti
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Fylgiskjal 12 - Greiningarlíkan Marýjar 
 

 
  

Marý

Sjálfsöryggi
kennara

Hvetur börnin sín
mikið áfram

Jákvæð 

Opin

Róleg

Hefur trú á sjálfri sér 

Vill hvetja
nemendur til hið
sama

Sjálfstraust

Traust

Nemendur treysta henni

Innsæi kennara
Finnur að nemendur
horfa mikið á klám

Klámfenginn talsmáti

Maður á alltaf að
trúa börnum

Þekkir ekki
einkenni nógu
vel

Vongóð að hluturinir
séu að breytast

Langt frá útskrift

Segjir frá þegar hún var beitt
kynferðislegu ofbeldi

Og fleiri innan
hennar fjölskyldu

Framlag kennara
Verndarar
Barna
námskeið

2013

Fór á sínum vegum

Námskeið

Á vegum stjórnanda

Hvetur til
sjálfstæðra
hugsanna

Hvetur þau að vera búin
að taka ákvörðun

Hvað varðar kynlíf

Hvað varðar áfengi

Hvað varðar fínkiefni

Kærleiksríkt kynlíf

Allir nemendur að gera
verkefni upp úr því

Ræðir hvað
eðlilegt kynlíf sé

Klámvæðing

Ofbeldi

Horfa á íslensku
þættina á Stöð2

Brestir

Burðardýr

Fósturbörn

Allskonar
ofbeldi rætt
þar

Líka reynir að höfða til
mögulegra brotamanna

Hvað vilt þú
gera við aðra?

Hvað vilt þú
gera við þig?

Lítið verið að sinna fræðslu um
kynferðislegt ofbeldi

Einkasvæði

Líkaminn minn

Stuðningur stofnana
Grunnskóli

Eitt námskeið á kennarafundi

Stjórnendur

Góður stuðningur

Kennaranám

Engin fræðsla um
kynferðislegt ofbeldi

Ekkert komið inn á þetta

Vill meiri fræðslu

Engin samskipti
við Barnavernd

Tengsl
Reynir að höfða til
nemanda sinna

Tengist nemendum
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Fylgiskjal 13 - Greiningarlíkan Sigurjónu 
 

 
  

Sigurjóna

Sjálfsöryggi 
kennara

Meðvituð 

Veit að þessi ljótu
leyndarmál eru til

Rosalega flottur kennari

Örugg

Hlý

Traust

Vill vera til staðar

Innsæi kennara
Finnst vanta betri
forvarnarverkefni

Vantar leiðbeiningar

Börnin koma frá
mismunandi heimilum

Sum með
góða þekkingu

Önnur fá enga
fræðslu heima

Segir frá þegar hún var beitt
kynferðislegu ofbeldi

Ólst upp við
alkohólisma

Ólst upp við
heimilisofbeldi

Hrædd um að börn séu að
fara framhjá kennurum

Ekki viss um að
þekkja einkenni

Heðgunarbreytingar

Framlag kennara
Forvarnarverkefni

Húsið mitt

Ræðir einkastaði

Mannslíkaminn

Þekkir munin á eðlilegri og
óeðlilegri kynhegðun

Hvar má snerta sig

Hver má snerta þig

Hvernig mega
aðrir snerta þig

Kynfræðsla

Þau börn sem
eru að örva sig

Í öllum tilvikum börn
með brotið bakland

Stelpur: eiga í erfiðleikum á
mörgum vígstöðum

Strákar: hafa slakan
ramma, hlýða fáum reglur

Meðvituð um klámsíður

Byrja að skoða xxx
síður snemma

Stuðningur stofnana
Grunnskóli

Teymisvinna

Skólastjórnendur

Hjúkrunarfræðingur

Góð samvinna við
stjórnendur

Þeir sjá um að kæra

Hika aldrei ef
grunur vaknar

Aldrei boðið
upp á fræðslu

Unnið þar síðan 1993

Kennaranám

Engin fræðsla

Datt ekki í hug að hún þyrfti að
fara í gegnum erfiðleika með
nemendum sínum

Útskrifaðist 1992

Barnavernd

Fá litlar upplýsingar

Okkur kemur ekkert við
hvað sé í gangi

Blátt áfram

Brúðuleikrit

Tengsl
Teymisvinna

Foreldrasamstarf

Vill ekki
bregðast
börnum

Hlúir að nemanda

Fylgist með
gömlum
nemendum

Væntumþykja
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Fylgiskjal 14 - Rannsóknarferli Vancouvers-skólans  
 

Tólf þrep rannsóknarferlisins í Vancouver-skólanum í fyrirbærafræði og 
hvernig þeim var fylgt eftir í þessari rannsókn. 
Þrep í rannsókn Það sem gert var í þessari rannsókn 
Þrep 1: Val á meðrannsakendum. Átta meðrannsakendur voru valdir með 

tilgangsúrtaki sem rannsakandi vissi að eru 
grunnskólakennarar og höfðu því reynslu á 
kennaranámi. 

Þrep 2: Undirbúningur hugans. Fyrirfram mótaðar hugmyndir ígrundaðar og 
lagðar til hliðar. 

Þrep 3: Viðtölin- þátttaka í samræðum. Eitt viðtal við átta kennara samtals átta 
viðtöl. 

Þrep 4: Skerpt vitund varðandi hugmyndir 
og hugtök. 

Hugmyndum komið í orð með 
hugtakagreiningu. Gagnaöflun og 
gagnagreining unnin samhliða. Viðtöl voru 
hljóðrituð og skrifuð orðrétt upp. 

Þrep 5: Þemagreining.  Viðtölin voru lesin yfir nokkrum sinnum 
áður en almennileg úrvinnsla hófst. 
Hugmyndir um undirþemu skrifuð niður og 
síðan fyllt inn í viðeigandi þemu. Merkt var 
í skjalið áhugaverðir punktar sem áttu við 
þemu. Þau atriði sem merkt var við voru 
síðan túlkuð og þeim gefin heiti. 

Þrep 6: Að smíða greiningarlíkan fyrir 
hvern og einn viðmælanda. 

Öllum þemum var raðað í greiningarlíkan. 
Notast var við forritið Simple Mind til að 
gera samtals 9 líkön. 

Þrep 7: Staðfesting á hverju 
greiningarlíkani með viðkomandi 
þátttakanda.  

Greiningarlíkön voru borin undir nokkra 
meðrannsakendur.  

Þrep 8: Heildargreiningarlíkan smíðað. Öll einstaklingslíkön borin saman innbyrðis 
og smíðað heildargreiningarlíkan.  

Þrep 9: Heildargreiningarlíkan borið saman 
við rannsóknargögnin. 

Öll viðtölin voru lesin yfir og borin saman 
við heildargreiningarlíkanið. Samhljómur 
við öll viðtöl.  

Þrep 10:  Kjarni fyrirbæris settur fram sem 
lýsir fyrirbærinu í hnotskurn. 

Niðurstöður íhugaðar og rannsókninni var 
gefið heitið Reynsla kennara á kynferðislegu 
ofbeldi gagnvart börnum eykur velferð 
nemenda.  

Þrep 11: Staðfesting á 
heildargreiningarlíkani og yfirþema með 
einhverjum þátttakendum.  

Heildargreiningarlíkan var sent á nokkra 
þátttakendur. 

Þrep 12: Niðurstöður rannsóknarinnar 
skrifaðar upp þannig að raddir allra heyrist. 

Niðurstöður voru settar þannig upp að 
vitnað var í alla þátttakendur.  
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