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 I           Inngangur 

 

Gerendur undir 18 ára aldri fremja meirihluta kynferðisofbeldis gegn börnum, þolendur eru í 

flestum tilvikum stúlkur og eru gerendur sjaldnast ókunnugir þolanda (Longo, Prescott, 2006). 

Tölfræðilegar upplýsingar sýna að börn sem beita kynferðislegu ofbeldi eru í flestum tilvikum 

karlkyns (Longo, Prescott, 2006).  Kynferðisleg frávik þekkjast þó einnig meðal stúlkna og er 

talið að í hópi barna undir 12 ára aldri sem sýna truflaða kynferðislega hegðun séu stúlkur 

þriðjungur af þeim hópi (Longo, Prescott, 2006). Þessar niðurstöður byggjast á erlendum 

rannsóknum en rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi benda til þess að börn beri 

ábyrgð á allt að fjórðungi kynferðislegs ofbeldis og að meira en helmingur hinna ungu 

gerenda hafi beitt grófu  ofbeldi  eða kynmökum gegn vilja brotaþola (Hildigunnur 

Magnúsdóttir, Katrín Erlendsdóttir, 2006). Aðrar íslenskar rannsóknir benda til þess að 20% 

gerenda kynferðislegs ofbeldis séu undir 18 ára aldri (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006). Meintir gerendur í málum þeirra barna sem komið hafa í Barnahús hafa 

einnig reynst, í mörgum tilfellum, undir 18 ára aldri og þó nokkur fjöldi yngri en 15 ára. Á 

árunum 2001-2005 voru meintir gerendur í málum barna, frá tveimur tilvikum á ári upp í allt 

að 18 tilvik, undir 15 ára aldri (Barnaverndarstofa 2002, 2003, 2006).  

 

Umfjöllun um kynferðislegt ofbeldi af hálfu barna eða óviðeigandi kynferðislega hegðun 

tekur mið af viðmiðum og ríkjandi gildismati samfélagsins. Í flestum Vestrænum ríkjum er 

litið svo á að kynferðislegt ofbeldi af hálfu barns sé andfélagsleg hegðun eða frávikshegðun 

(Seto, Lalumiére, 2006) og mun það einnig vera gert á þessum vettvangi. 

 

Fagþekking á kynferðislegri hegðun barna og málefnum ungra gerenda byggir á tuttugu ára 

reynslu og rannsóknarstarfi, en talið er að vinna með unga gerendur kynferðisofbeldis hafi 

fyrir alvöru átt upphaf sitt á níunda áratug síðustu aldar. Fræðin eru því frekar ung að árum en 

í stöðugri framþróun, bæði hvað varðar rannsóknir og hugmyndir um meðferð (Longo, 

Prescott, 2006).  Þekking á kynferðislegri hegðun barna og á hvötum sem liggja að baki slíkri 

hegðun er ennþá á fræðilegu byrjunarstigi. Bakgrunnur þessara barna er misjafn, sum hafa 

orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi, önnur ekki, þau hafa mismikla stjórn á hegðun sinni og 

tilfinningum og sýna mismunandi hópum þolenda áhuga (Worling, Langström, 2006). Þessi 

misleitni hópsins gerir það að verkum að erfitt er að draga upp einfalda mynd af barni sem 
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beitir kynferðislegu ofbeldi eða setja fram kenningar sem eru lýsandi fyrir öll börn sem beita 

slíku ofbeldi (Rich, 2003). 

 

Samkvæmt íslenskum Barnaverndarlögum og Barnalögum eru börn þeir einstaklingar sem eru 

undir átján ára aldri. Markmið laganna er meðal annars að tryggja rétt barna í hvívetna, að 

þeim sé ávalt sýnd umhyggja og virðing og að skilgreina skyldur foreldra og hins opinbera 

gagnvart þeim. Lög um börn og barnavernd kveða á um tilkynningaskyldu almennings og 

opinberra stofnana bæði í þeim tilvikum sem brotið er á barni á einhvern hátt og einnig í þeim 

tilvikum sem hegðun barnsins sjálfs er talin stofna andlegri heilsu þess og þroska í hættu 

(80/2002,  76/2003). 

 

Þegar sú staða kemur upp að barn beitir kynferðislegu ofbeldi eða sýnir óviðeigandi 

kynferðislega hegðun miðað við aldur og þroska er ljóst að um margþætt og flókið mál er að 

ræða hvort sem að barnið hefur náð sakhæfisaldri, sem er 15 ár, eða ekki. Um er að ræða 

einstakling, undir 18 ára aldri, sem í einni og sömu andrá er barn sem lög kveða á um að skuli 

virða og hlúa að, en á sama tíma einstaklingur sem framið hefur verknað, sem í hugum flestra 

er einn af þeim alvarlegustu sem eiga sér stað í samfélaginu. Barnaverndarstofa hefur í 

ársskýrslum komið á framfæri mikilvægi þess að bregðast þurfi við kynferðislegu ofbeldi af 

hálfu barna og unglinga með faglegum og markvissum hætti, bæði í ljósi hagsmuna hinna 

ungu gerenda og í því skyni að stuðla að fækkun fórnarlamba (2006). Þessi athugasemd 

Barnaverndarstofu gefur til kynna að ofbeldi af þessu tagi sé hluti af íslenskum veruleika sem 

þurfi að horfast í augu við og bregðast við.  

 

Áhugi minn á efni tengdu ungum gerendum vaknaði í kjölfar umfjöllunar á Íslandi um hátt 

hlutfall barna sem beita önnur börn ofbeldi. Kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er einn 

skelfilegasti glæpur sem þekkist í Vestrænum samfélögum og jafnframt einn sá stærsti 

(Barbaree, Marshall 2006). Tölur sem gefa til kynna fjölda ungra gerenda kynferðislegs 

ofbeldis undirstrika umfangið en segja þó lítið um tildrög verknaðarins og hvatir sem liggja að 

baki. Það var ásetningur minn að varpa ljósi á einstaklingana, sem standa að baki tölunum 

með hjálp rannsókna og útgefins efnis, tengdu ungum gerendum. Megin inntak 

rannsóknarinnar byggir á eigindlegum viðtölum sem tekin voru 2006-2007 við íslenskt 

fagfólk sem hefur hvert um sig ákveðna þekkingu á málaflokknum. Ég bind vonir við að 

viðtöl við fagfólk gefi mynd af ungum gerendum kynferðisofbeldis á Íslandi, hvernig meðferð 
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slíkra mála er háttað, hvaða forvörnum er hægt að beita og hvaða viðhorf þessir einstaklingar 

hafa gagnvart þessum hópi barna. 

 

Í kjölfar fyrsta kafla kemur fræðilegur kafli sem kemur inn á lög um barnavernd, barnalög og 

þann farveg sem málefni barna fara ef þau verða uppvís að því að beita kynferðisofbeldi. 

Einnig verða skáningar ofbeldis af þessu tagi kannaðar, leitað verður í smiðju fremstu 

fræðimanna um málefni barna og unglinga sem sýna truflaða kynferðislega hegðun miðað við 

aldur og þroska. Farið verður stuttlega yfir sögu fræðanna, núverandi hugmyndafræði skoðuð 

í tengslum við orsakir hegðunar af þessu tagi, persónueinkenni barnanna og umfang. Í lok 

fræðilegs kafla verður farið yfir hvaða meðferðarnálganir eru taldar eiga best við í tilvikum 

barna sem beitt hafa kynferðislegu ofbeldi. Þriðji kafli fjallar um aðferðir rannsóknarinnar, 

þátttakendur og trúverðugleika. Í fjórða kafla eru niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil og í 

fimmta kafla eru niðurstöður verksins skoðaðar í tengslum við fræðilega kunnáttu á sviðinu 

og dregin fram atriði sem vöktu eftirtekt rannsakanda. Að síðustu er niðurlag rannsóknarinnar 

þar sem eindregin afstaða er tekin til rannsóknarspurninga og frekari rannsókna á sviðinu. 

 

Umfjöllun um kynferðislega ofbeldishegðun af hálfu barna er ekki léttvægt verkefni. Ég vil 

undirstrika að með umfjöllun um unga gerendur kynferðisofbeldis er ekki á neinn hátt verið 

að réttlæta ofbeldi af þeirra hálfu. Þvert á móti stend ég í þeirri trú að skilningur á 

kynferðislegri ofbeldishegðun af hálfu barna sé einn af mikilvægustu þáttunum í baráttunni 

gegn kynferðisofbeldi. Verkinu er ætlað að stuðla að frekari þekkingu á fræðum tengdu 

kynferðislegu ofbeldi af hálfu barna og vekja athygli á tilvist vandans í íslensku samfélagi.  
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II                Fræðilegur grunnur  

Barnavernd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Skipulag barnaverndarmála árið 2005 (Barnaverndarstofa, 2006, bls. 2). 

 

Myndin hér að ofan sýnir ráðuneyti, stofnanir og nefndir sem koma að barnavernd á Íslandi. 

Markmið með barnavernd er að tryggja rétt barna á viðeigandi umönnun og vernd. Ef grunur 

leikur á að börn búi við óviðeigandi aðstæður og þroska þeirra og velferð er stefnt í hættu ber 

barnaverndaryfirvöldum að grípa inn í það ferli með viðeigandi hætti hverju sinni og veita 

fjölskyldum í landinu aðstoð við að sinna uppeldishlutverki sínu í þeim tilfellum sem þess 

gefst kostur. Tilkynningaskylda stofnana og almennings er bundin í  lög og ber hverjum þeim 

sem hefur ástæðu til að ætla að barn búi við óviðunandi aðstæður, eða stofni heilsu sinni og 

þroska í hættu, að tilkynna það barnaverndarnefnd (barnaverndarlög 80/2002).  
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2.1 Hlutverk Barnaverndarstofu 

Barnaverndarstofa er sjálfstæð stofnun sem vinnur að samhæfingu og eflingu 

barnaverndarstarfs í landinu auk ráðgjefandi hlutverks bæði til félagsmálaráðherra í 

stefnumótun málaflokksins en einnig til barnaverndarnefnda víðs vegar um landið. 

Barnaverndarstofa fer með yfirstjórn heimila og stofnana á vegum ríkisins og hefur 

yfirumsjón með vistun barna á þessum heimilum og stofnunum. Barnaverndarstofu er einnig 

heimilt að bjóða barnaverndarnefndum aðra sérhæfða þjónustu, svo sem úrræði utan stofnana 

vegna meðferða barna í því skyni að auðvelda barnaverndarnefndum að sinna lögbundnu 

hlutverki sínu (Barnaverndarlög).  

 

2.2 Hlutverk barnaverndarnefnda 

Barnaverndarnefndir eru starfandi í öllum sveitarfélögum á Íslandi. Hlutverk þeirra er að beita 

viðeigandi úrræðum til verndar börnum og bregðast við tilkynningum frá stofnunum eða 

einstaklingum um óviðunandi aðstæður barna. Þeim er ætlað að annast eftirlit með aðbúnaði, 

hátterni og uppeldisskilyrðum barna og meta þarfir þeirra barna sem talið er að búi við 

óviðunandi aðstæður. (Barnaverndarlög). Almenningi og stofnunum er einnig skylt 

samkvæmt barnaverndarlögum að tilkynna til barnaverndarnefnda ef barn er gerandi ofbeldis 

eða stofnar eigin velferð í hættu og flokkast hegðun barna af því tagi undir áhættuhegðun.  

 

Þegar barnaverndarnefnd berst tilkynning frá einstaklingum fagfólki eða stofnunum, eða 

ákveður að hefja könnun máls á öðrum forsendum um óviðeigandi aðbúnað barns eða 

óviðeigandi hegðun þess sjálfs, skal nefndin taka afstöðu til þess án tafar og ekki síðar en sjö 

dögum eftir að tilkynning berst. Tilkynningin er tekin til skoðunar og er ákveðið hvort 

barnaverndarnefnd sjái ástæðu til að kanna málið frekar eða láti málið falla niður. Sú afstaða 

sem barnaverndarnefndin tekur er ekki kæranleg til kærunefndar né annars stjórnvalds. 

Ákvörðun um að hefja könnun á máli skal ekki vera tekin nema rökstuðningur liggi þar að 

baki og ef sú ákvörðun er formleg, telst málið vera barnaverndarmál (Barnaverndarlög).   

 

Markmið með könnun máls er að safna nauðsynlegum upplýsingum um aðstæður barns og 

skoðað er hversu alvarleg hegðun barnsins reynist vera.  Í þeim tilvikum sem barn hefur beitt 

annað barn kynferðislegu ofbeldi þarf að kanna alvarleika ofbeldisins og í framhaldinu þörf 

fyrir úrræði sem metin eru í samræmi við hagsmuni og þarfir beggja barna og 
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fjölskyldu/fjölskyldna. Öryggi, annarra barna á heimili geranda og í umhverfi hans, er eitt af 

þeim atriðum sem höfð eru í forgrunni þegar ákvörðun er tekin um hvort færa þurfi geranda af 

heimili.  

 

Upplýsinga í málum skal aflað með heildrænum hætti þar sem andlegt og líkamlegt ástand 

barns er kannað, tengsl þess við foreldra, hagir foreldra, aðbúnaður barnsins og ytra umhverfi. 

Á þessu stigi er aðstoðar sérfræðinga leitað eftir því sem þörf krefur (Barnaverndarlög). Í 

þeim tilvikum sem barnaverndarnefnd óskar ekki eftir lögreglurannsókn er oft um að ræða 

tilfelli þar sem gerandi í máli er undir sakhæfisaldri eða þegar grunsemdir um kynferðislegt 

ofbeldi eru mjög veikar (Barnaverndarstofa, 2008). Ef höfðað er mál á hendur meintum 

geranda er venjan að sérfræðingur sá, sem hefur barnið til meðferðar, beri vitni fyrir dómi. 

Algengt er jafnframt að saksóknari óski eftir skriflegri greinargerð frá sérfræðingnum um 

meðferðina og líðan barnsins (Bragi Guðbrandsson, 2002). 

 

Barnaverndarnefnd getur óskað eftir greiningu og meðferð fyrir barn í Barnahúsi. Markmið 

með starfsemi Barnahúss er að sinna málefnum barna sem grunur leikur á um að hafi orðið 

fyrir kynferðislegri áreitni eða kynferðislegu ofbeldi. Sérfræðingar Barnahúss veita einnig 

barnaverndarnefnd aðstoð við athugun málsins með könnunarviðtali við barnið. Slíkar 

aðstæður eru algengar í þeim tilvikum sem grunur leikur á um að meintur gerandi sé 

ósakhæfur, að um sé að ræða óviðeigandi kynferðislega hegðun barna, eða kynferðislegan leik 

milli jafnaldra. Könnunarviðtal fer fram á sama hátt og ef um skýrslutöku fyrir dómi væri að 

ræða. Hvort sem um er að ræða lið í könnun máls hjá barnaverndarnefnd eða skýrslutöku er 

markmið sérfræðinga Barnahúss að afla eins nákvæmra upplýsinga frá barninu og mögulegt 

er. Sérfræðingar Barnahúss hafa fengið sérstaka þjálfun í viðtölum af þessu tagi sem byggir á 

viðurkenndum rannsóknum á alheimsvísu (Barnaverndarstofa, 2008). Þrátt fyrir aðkomu 

Barnahúss bera barnaverndarnefndir  ávallt frum ábyrgð á úrvinnslu mála (Barnaverndarstofa, 

2006).  

 

2.3 Áætlun 

Þegar könnun máls er lokið, að mati barnaverndarnefndar, skal nefndin taka saman 

greinargerð um niðurstöður, tillögur að úrbótum og heppilegum úrræðum ef um slíka íhlutun 

er að ræða. Næsta skref er gerð skriflegrar áætlunar um framvindu og frekari meðferð málsins 
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og skal leitast við að gera slíka áætlun í samvinnu við foreldra og barn. Samráð skal haft við 

börn eftir því sem aldur þeirra og þroski gefur tilefni til, en ef barn hefur náð 15 ára aldri er 

það orðið aðili máls sem skal hafa fullt samráð við auk samvinnu við foreldra. Ef 

samkomulag við foreldra eða barn er ekki fyrir hendi skal barnaverndarnefnd einhliða gera 

áætlun sem verður kynnt fyrir foreldrum og barni. Mikil áhersla er þó lögð á í 

barnaverndarstarfi að samvinna sé við hlutaðeigandi aðila (Barnaverndarlög). 

2.4 Úrræði 

Úrræði sem gripið er til í barnavernd, þegar kynferðislegt ofbeldi af hálfu barns á í hlut, þurfa 

ætíð að taka mið af þeim aðstæðum sem barn er í og þeim vanda sem er fyrir hendi. Úrræði 

geta verið allt frá aðstoð við foreldra og barn að því að gripið sé til nauðungar úrræða á borð 

við að taka barn af heimili. Aðstoð getur falist í að leiðbeina foreldrum í uppeldi og um 

aðbúnað barns, eiga samstarf við aðrar stofnanir um úrræði, útvega barni viðeigandi stuðning 

og meðferð, útvega barni eða fjölskyldu persónulegan ráðgjafa, eða stuðningsfjölskyldu. 

Einnig getur þurft að grípa til úrræða sem fela í sér vistun barns utan heimilis, á heimili eða 

stofnun eða fósturráðstafanir gerðar.  

 

Ef ráðstöfun er gegn vilja barns undir 15 ára aldri skal það fá tækifæri til að tala máli sínu 

fyrir nefndinni með  aðstoð sérstaks talsmanns. Ef nefndin telur að grípa þurfi til úrræða sem 

foreldrar og barn, sem náð hefur 15 ára aldri, eru andvíg getur nefndin með úrskurði kveðið á 

um að ákveðnum skilyrðum þurfi að fylgja. Úrskurðir sem þessir eru kæranlegir til 

kærunefndar barnaverndarmála (Barnaverndarlög).  

 

Vistun barns á heimili eða stofnun á vegum ríkisins á ekki að koma til framkvæmda nema 

önnur stuðningsúrræði hafi verið reynd og ljóst að þau komi ekki að gagni (Barnaverndarlög). 

Börn sem beita kynferðislegu ofbeldi, eða sýna meiðandi kynferðislega hegðun gangvart 

öðrum börnum, geta komist undir hendur fagfólks á stofnunum á vegum Barnaverndarstofu 

og fela þau úrræði í sér skammtíma vistun, eða vistun til lengri tíma á meðferðarheimili úti á 

landi sem er sérstaklega hugsað fyrir þennan hóp barna. Þegar um er að ræða 

skammtímavistun er mögulegt að vista börn á Stuðlum, sem er meðferðarstöð fyrir unglinga 

og er staðsett í Reykjavík. Fá úrræði á vegum hins opinbera, fyrir þennan hóp barna, felur í 

sér annað en stofnanavistun. Slíkt gengur í berhögg við breyttar áherslur í meðferðar- og 

stuðningsstarfi barnaverndarnefnda sem er að færast frá stofnanavistun barna í átt að því að 
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börn og fjölskyldur þeirra fái stuðning og meðferð á heimaslóðum barna. Í skýrslu Braga 

Guðbrandssonar (2004), forstjóra Barnaverndarstofu, fyrir Evrópuráðið, um börn á stofnunum 

kom hann inn á neikvæð áhrif stofnanavistunar á börn. Þar segir; „ …þrátt fyrir að stofnanir 

hafi borið ábyrgð á uppeldi milljóna barna í Evrópu í fjölda alda, að þá er langt síðan að 

fræðimenn og sérfræðingar í barnavernd áttuðu sig á neikvæðum áhrifum stofnanavistunar á 

þroska og velferð barna […] stofnanavistun barna í langan tíma getur komið í veg fyrir að 

börn njóti tilfinningalegrar umhyggju og nái þroska í félagslegri hæfni“(Bragi Guðbrandsson, 

2004; bls. 4-5).  

 

Í tengslum við áherslubreytingar í meðferð barna, á vegum hins opinbera, má nefna 

innleiðingu á fjölþáttameðferð eða MST á þessu ári. Sú aðferð tekur mið af því að veita 

börnum, sem eiga við alvarlegan hegðunarvanda og fjölskyldum þeirra, meðferð og stuðning 

á heimaslóðum (Barnaverndarstofa, e.d.). Á síðustu árum hefur aðferðafræði MST verið talin 

áhrifaríkt meðferðarúrræði fyrir börn sem sýna ofbeldisfulla, kynferðislega hegðun (Borduin 

& Schaeffer, 2002).  

 

Ljóst er að stefna stjórnvalda í úrræðum fyrir börn er að breytast og færa sig frá áherslum á 

stofnanavistun í átt að fjölbreyttari úrræðum. Þó er vert að nefna að einnig eru starfandi 

sjálfstætt starfandi fagfólk, sem hefur fengið þjálfun í meðferð og greiningu barna sem beitt 

hafa kynferðislegu ofbeldi eða sýnt truflaða kynlífshegðun. Eins og kom fram hér að ofan er 

hlutverk Barnaverndarstofu meðal annars að gefa barnaverndarnefndum upplýsingar um slík 

meðferðarúrræði. Sömuleiðis er það hlutverk barnaverndarnefnda að leita allra hugsanlegra 

leiða til að veita barni í þeirra lögsagnarumdæmi viðeigandi aðstoð, hvað sem í henni kann að 

felast. 

2.5 Börn og refsivörslukerfið  

Í 14. gr almennra hegningarlaga nr. 19/1940 er sakhæfisaldur ákvarðaður 15 ár.  Þetta merkir 

að ósjálfráða einstaklingur getur verið dæmdur til refsingar, hafi hann til þess unnið.  Því má 

segja að vinnsla barnaverndarnefnda í málum barna undir 15 ára aldri og þeirra barna sem 

hafa náð sakhæfisaldri  sé ólík hvað varðar aðkomu lögreglu og dómsvalda. Þrátt fyrir að 

hægt sé að kæra ofbeldi af hálfu barns 15  ára og eldra til lögreglu og  barnið hljóti í sumum 

tilvikum dóm, þá er málið engu að síður á ábyrgð barnaverndarnefnda og unnið í samvinnu 

við lögreglu. Í gildi er samningur milli Fangelsismálastofnunar ríkisins og Barnaverndarstofu 
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frá árinu 1998 sem skuldbindur Barnaverndarstofu til að bjóða dómþola, 15-18 ára, vistun á 

stofnun á sínum vegum (Barnaverndarstofa, 2001). Hér á landi er því lögð rík áhersla á að 

börn frá 15 til 18 ára eigi kost á endurhæfingu, á einni af meðferðarstofnunum 

Barnaverndarstofu í stað þess að taka út refsingu í fangelsum landsins. Vilji barnsins fyrir 

slíku úrræði þarf þó ætíð að liggja fyrir (Barnaverndarstofa, 2001; Fangelsismálastofnun 

ríkisins, 2000).  

 

Ungmenni undir 15 ára aldri, sem eru grunuð um að hafa beitt kynferðislegu ofbeldi, eru á 

ábyrgð barnaverndarnefnda og er það hlutverk þeirra að leita leiða til að veita þolanda, 

geranda og fjölskyldu/fjölskyldum viðkomandi aðila aðstoð (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg 

Sveinsdóttir, 2006). 

 

Í barnavernd á Íslandi er notast við skilgreiningar– og flokkunarkerfi sem gefið var út af 

Barnaverndarstofu árið 2003. Þar kemur fram hvaða hegðun fellur undir vanrækslu, ofbeldi 

gagnvart barni eða áhættuhegðun barns.  Undir þessa þrjá megin flokka er síðan greint 

nákvæmar hvaða hegðun fellur undir hvern flokk og dæmi gefin til útskýringar.  

Ofbeldi gagnvart barni skiptist í tilfinningalegt/sálrænt ofbeldi, líkamlegt ofbeldi og 

kynferðislegt ofbeldi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2003). Kynferðislegt ofbeldi gagnvart 

barni felur í sér kynferðislega athöfn gagnvart barni eða með barni innan 15 ára aldurs, með 

eða án vilja barnsins og kynferðislega athöfn gangvart eða með barni 15 ára eða eldra án vilja 

barnsins (Almenn hegningarlög, 61/2007). Á Íslandi er því kynferðislegur lögaldur 15 ár. 

 

Þegar talað er um kynferðislegan lögaldur er verið að vísa til þess aldurs sem talið er að barn 

hafi hugræna, sem og líffræðilega getu til að veita samþykki sitt fyrir þátttöku í kynferðislegu 

samneyti (Barbaree, Marshall, 2006). Upplýst samþykki felur í sér að einstaklingur, sem tekur 

ákvörðun um þátttöku í kynferðislegu samneyti, hafi hugræna burði til að meta kosti og galla 

ákvörðunarinnar og að viðkomandi hafi jafnframt frelsi til að samþykkja þátttöku eða hafna 

(Ondersma o.fl., 2001). Barbaree og Marshall (2006) greina einnig frá því að skýr 

greinarmunur sé gerður á vilja barnsins annars vegar og upplýstu samþykki hins vegar, þar 

sem barn getur haft langanir til þátttöku í kynferðislegum athöfnum en hefur þrátt fyrir það, 

samkvæmt lögum, ekki hugræna getu til að taka slíka ákvörðun. 
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Á vef umboðsmanns barna kemur fram að enginn ætti að byrja að stunda kynlíf með öðrum 

fyrr en hann er tilbúinn til þess sjálfur og geri sér grein fyrir afleiðingum þess, andlega og 

líkamlega. Löggjafinn kveður að öðru leyti ekki á um hegðun fólks í einkalífinu, svo 

framarlega sem ekki er um að ræða þvingum, nauðung eða misnotkun (Umboðsmaður barna, 

e.d.). Breytingar á 202. gr. Laga nr. 19/1940 þann 17. mars 2007, urðu til þess að 

kynferðislegum lögaldri á Íslandi var breytt úr 14 ára í 15 ára. Samkvæmt þeim breytingum er 

hægt að líta svo á að börn, 15 ára og yngri, hafi ekki hugræna getu til að taka upplýsta 

ákvörðun um þátttöku í kynferðislegri athöfn og að kynlíf með barni, 15 ára og yngra, falli 

undir kynferðislegt ofbeldi. Í umsögn umboðsmanns barna um frumvarp á breytingum á 

kynferðislegum lögaldri kom meðal annars fram að kynferðislegur lögaldur á Íslandi eigi að 

taka mið af breyttum þjóðfélagsaðstæðum og samræmast sjónarmiðum hvað varðar alþjóðlega 

sáttmála og löggjöf í nágrannaríkjum.  Umboðsmaður barna sagði jafnframt að íslensk börn 

ættu að njóta sambærilegrar verndar og jafnaldrar þeirra í nágrannalöndunum. Lögin eru því 

liður í því að samræma íslenska löggjöf við löggjöf nágrannalanda og liður í að standast 

ákvæði samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (18/1992). Niðurstöður 

rannsóknar um kynhegðun unglinga, sem unnin var árið 2004 í samvinnu Barnaverndarstofu 

og Rannsókna og greiningar, leiddi meðal annars í ljós viðhorf stúlkna og drengja á aldrinum 

16-24 ára til kynferðislegs lögaldurs. 56% stúlkna og 40% drengja töldu að kynferðislegur 

lögaldur ætti að vera 15 ára eða eldri. Því endurspeglar lagasetningin um hækkun 

kynferðislegs lögaldurs ekki síður vilja stórs hluta ungs fólks á Íslandi. Barnaverndarstofa 

(2008) telur að túlka megi þessar niðurstöður sem kröfu ungmenna um aukna vernd. 

 

 

Samkvæmt Graupner og Rodrigues miðar helmingur evrópskra lögsagnarumdæma 

kynferðislegan lögaldur við 14 ár, sömu sögu er að segja um Kanada en í Bandaríkjunum 

miða 18 ríki við 18 ára aldur, sex ríki við 17 ára og 28 ríki við 16 ára aldur (í Barbaree, 

Marshall, 2006). Skilgreiningar á því hvenær einstaklingar eru hæfir til að taka ákvörðun um 

þátttöku í kynferðislegum athöfnum eru því ólíkar eftir löndum og í sumum tilfellum milli 

fylkja í Bandaríkjunum. Tilgangur með lagasetningum sem þessum er að vernda börn fyrir 

kynferðislegri misnotkun af hálfu fullorðinna aðila. Hins vegar, þá þurfa ung börn einnig á 

vernd að halda gagnvart sér eldri börnum eða unglingum. Upprunalegur tilgangur laganna er 

þó ekki að gera kynferðislegt samneyti milli jafnaldra á unglingsaldri glæpsamlegt (Barbaree, 

Marshall, 2006). 
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Í skýrslu Barnaverndarstofu (2006) kemur fram að oft sé erfitt að greina á milli kynferðislegs 

ofbeldis og kynferðislegs leiks milli barna. Í slíkum tilfellum er erfitt að ákvarða neðri 

aldursmörk ungra gerenda kynferðisofbeldis,  það er að segja á hvaða aldri barn þarf að vera 

svo að telja megi að kynferðislegar athafnir falli undir kynferðislegt ofbeldi af hálfu þess 

barns sem eldra er. Dæmi um slíkt er til að mynda sjö ára barn sem fær annað yngra barn til 

þátttöku í grófum kynferðislegum athöfnum. Í tilviki sem þessu er ekki talað um hið sjö ára 

gamla barn sem ungan geranda kynferðisofbeldis. Atvik þetta yrði greint sem kynferðislegur 

leikur og barnið sem átti upptökin eigi við ákveðið hegðunarvandamál að stríða (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006).  Sömu höfundar taka fram að málið horfi öðruvísi 

við ef barnið er 12-13 ára eða eldra þar sem barnið er líklega á þeim tímapunkti orðið 

kynþroska og í þeim tilvikum sé talað um ungan geranda kynferðisofbeldis. Fræðilegar 

hugmyndir í dag miða við ef fimm ára aldursmunur eða meira er milli barna, sem eiga í 

kynferðislegu samneyti, þá sé um kynferðislega misnotkun gagnvart yngra barninu að ræða 

(Barbaree, Marshall, 2006). 

 

Í samantekt Snyders frá 2003 kemur fram að flest ríki Bandaríkjanna binda sjálfræðisaldur við 

18 ár, líkt og gert er á Íslandi (Í Barbaree & Marshall, 2006). Einnig gera flest Vestræn ríki 

skýran greinarmun á unglingi og barni og eru þær skilgreiningar bundnar í lög (sama heimild). 

Börn eru einstaklingar undir 12 ára aldri, unglingar eru þeir einstaklingar sem eru 13 ára og 

eldri (Barbaree, Marshall, 2006). Samkvæmt þessum skilgreiningum er litið svo á, ef barn 

undir 12 ára aldri beitir kynferðislegu ofbeldi, þá er talað um að barnið eigi við kynferðislegan 

hegðunarvanda að stríða. Börn eldri en 13 ára eru hins vegar álitin gerendur kynferðisofbeldis 

þar sem þau er hægt að kæra fyrir ofbeldið (Barbaree, Marshall, 2006). Ólöf Ásta Farestveit 

og Þorbjörg Sveinsdóttir (2006) greina frá því að kynferðislegt ofbeldi af hálfu barna 12-14 

ára sé annars eðlis en þeirra barna sem eru undir 12 ára aldri hvað varðar kynþroska. Hins 

vegar taka þær fram að mikilvægt sé að litið sé á kynferðisofbeldi, af hálfu barns, sem 

hegðunarvandamál frekar en ofbeldi og að leiða sé leitað til að aðstoða ungmennið svo að það 

endurtaki ekki hegðun sína. 

 

Í íslenskum lögum er með öðrum orðum ekki gerður þessi greinarmunur á börnum og 

unglingum nema að því leytinu að 15 ára börn er  hægt að sækja til saka fyrir ofbeldi af þeirra 

hálfu. Þó má geta þess að í Barnaverndarlögum frá árinu 2002 er á tveimur stöðum talað um 



16 

 

ungmenni en ekki börn. Í fyrsta lagi kemur fram að barnaverndaryfirvöld geti ákveðið, með 

samþykki ungmennis, að ráðstafanir sem gerðar eru á grundvelli laganna haldist eftir að þau 

eru orðin 18 ára, allt til 20 ára aldurs. Í 12. grein sömu laga er talað um að sveitarstjórn sé 

heimilt að fela barnaverndarnefndum frekari verkefni er varða aðstæður barna og ungmenna í 

umdæmi hennar. Hvergi kemur þó fram hvaða hóps barna er nákvæmlega verið að vísa til 

þegar talað er um ungmenni.  Í lögum um umboðsmann barna frá 1994 segir að umboðsmaður 

eigi að beita sér fyrir rannsóknum á sviði barna og ungmenna. Ekki er frekar skilgreint á þeim 

vettvangi fyrir hvaða hóp barna ungmenni standa fyrir.  

 

Í inngangi samnings Sameinuðu þjóðanna, um réttindi barnsins, frá 1992, er talað um meðferð 

afbrotamála ungmenna. Það mætti draga þá ályktun út frá samhenginu að um sé að ræða börn 

sem náð hafa sakhæfisaldri, það er að segja, börn á aldrinum 15-18 ára (Alþingi, (e.d.). 

 

Í skilgreininga -og flokkunarkerfi, sem notast er við í barnavernd, (Freydís Jóna 

Freysteinsdóttir, 2003) er kynferðisleg hegðun barna ekki sérstaklega skilgreind. Þar af 

leiðandi er líklegt að breytilegt sé milli barnaverndarnefnda hvernig kynferðislegur leikur eða 

kynferðislegt ofbeldi af hálfu barna er flokkað, ef ekki er getið til um það í verklagsreglum á 

hvaða aldri barn þurfi að vera svo hegðun þess gagnvart öðrum einstaklingi flokkist undir að 

vera kynferðislegt ofbeldi eða kynferðislegur hegðunarvandi. Samkvæmt upplýsingum frá 

Hrefnu Friðriksdóttur, lögfræðingi Barnaverndarstofu, leggur barnaverndin ekki eins mikla 

áherslu á að skilgreina háttsemi barna og refsivörslukerfið. Aldur barns, sem geranda, er einn 

þáttur í mati á háttsemi barnsins, en innan barnaverndarinnar er frekar unnið með heildarmat á 

öllum þáttum en að miða við tiltekin aldursmörk (Munnleg heimild, 29.apríl 2008).  

Barnaverndarnefndir þurfa samkvæmt þessum heimildum sjálfar að taka ákvörðun hvort, 

 

 um kynferðislegan leik milli barna sé að ræða 

 barn eigi við kynferðislegan hegðunarvanda að stríða 

 barnið sé gerandi kynferðislegs ofbeldis. 

 

Þessar ákvarðanir geta haft mikil áhrif á líf barnsins og fjölskyldu þess og því mikilvægt að 

þær byggi ekki á huglægu mati barnaverndarstarfsmanna heldur á faglegu mati sérfræðinga 

sem þekkja vel til málaflokksins. Ef barn beitir kynferðislegu ofbeldi eða sýnir óviðeigandi 

kynferðislega hegðun er hægt að grípa til ólíkra úrræða sem þurfa að taka mið af eðli 
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atburðarins og þeim aðstæðum sem barnið og fjölskylda þess er í. Íhlutun getur falist í 

stuðningi inni á heimili barnsins, stofnanavistun eða hægt er að mælast til þess að barnið fari í 

meðferð hjá einkaaðilum, sem sérhæfa sig í slíkri meðferð. Ákvörðun um íhlutun liggur í 

höndum barnaverndarnefnda og hvílir því mikil ábyrgð á þeirra herðum þar sem vandi 

tengdur kynferðislegri hegðun barns leggur grunn að kynferðislegri ofbeldishegðun þess á 

unglings aldri (Barbaree, Langton, 2006).   

 

2.6 Kynferðislegt ofbeldi 

Skilgreiningar- og flokkunarkerfi Barnaverndarstofu (2003) á kynferðislegu ofbeldi nefnir 

þrjú alvarleikastig ofbeldis. Undir hverju stigi er ótæmandi listi dæma sem ekki verður 

nákvæmlega tilgreindur á þessum vettvangi (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2004). Stigin þrjú 

svipa til flokkunarkerfis Russels (1983) sem tekur mið af alvarleika brota (í Miller-Perrin & 

Perrin, 1999). 

 Mjög alvarlegt ofbeldi: Tilraun til eða fullkomnað samræði við fórnarlamb í 

endaþarm, munn eða leggöng með getnaðarlim, fingrum eða hlut (1. Stig). 

 Alvarlegt ofbeldi: Tilraun til eða fullkomnuð snerting á kynfærum eða líkt er eftir 

samförum (2.stig). 

 Ofbeldi með minnstum alvarleika: Tilraun til eða fullkomnuð snerting geranda á 

klæddan líkama fórnarlambs, afturenda, læri, brjóst og kynfæri. Tilraun gerenda til 

að kyssa fórnarlamb (3.stig). 

(Miller-Perrin og Perrin, 1993, bls 122). 

 

Í íslenskum hegningarlögum eru skilgreiningar á refsiverðu kynferðislegu athæfi byggðar á 

eftirfarandi atriðum. Þar segir: 

a) Til kynferðisofbeldis telst svipting sjálfræðis með innilokun, lyfjum eða öðrum 

sambærilegum hætti (kynlíf án samþykkis). 

b) Hver sem með ofbeldi eða hótun um ofbeldi þröngvar manni til holdlegs samræðis eða 

annarra kynferðismaka (þvingun). 

c) Hver sem notfærir sér geðveiki eða aðra andlega annmarka einstaklings til þess að hafa 

við hann samræði eða önnur kynferðismök (ójafnræði). 

(Almenn hegningarlög nr.19/1940c) 
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National Task Force on Juvenile Sexual Offending (1993) skilgreinir kynferðislegt ofbeldi af 

hálfu ungmenna sem alla þá hegðun sem kemur til án samþykkis einstaklings, vegna 

þvingunar af hálfu annars aðila eða vegna ójafnræðis milli hlutaðeigandi. Greinarmunur á 

skilgreiningum ungmenna og fullorðinna er því lítill. 

 

Rich (2003) telur skilgreiningar sem þessar vera á margan hátt skýrandi, en hann telur þær 

hins vegar verða óljósar þegar þær eru notaðar í þeim tilgangi að skilgreina hegðun unglinga.  

Ástæðuna fyrir því segir Rich vera þá, að á margan hátt séu unglingar þvingandi hver 

gagnvart öðrum og þá sérstaklega þegar kemur að kynferðislegu samneyti. Hugmyndir sem 

eru sjálfsagðar þegar fullorðnir eiga í hlut, verða óljósar þegar þær eru yfirfærðar yfir á 

hegðun barna og unglinga. Hvatir, tilætlanir og oft á tíðum eðlileg hegðun unglinga er ekki 

skilin til fullnustu, sérstaklega ekki á tímum mikilla samfélagsbreytinga. Þessi skoðun Rich er 

mikilvægt innlegg í umræðuna um  börn sem beita kynferðislegu ofbeldi þar sem hann 

undirstrikar að skilin milli þessara barna og fullorðinna kynferðisofbeldismanna verði að vera 

skýr þrátt einhverja samnefnara í hegðun beggja hópa.  

 

Þegar börn beita ofbeldi af einhverju tagi er mikilvægt að horft sé til þess að um er að ræða 

einstaklinga sem ekki hafa náð fullum þroska (Rich, 2003). Íslenska refsivörslukerfið er ekki 

sérstaklega sniðið að börnum og því falla sakhæf börn undir skilgreiningar sem taka mið af 

fullorðnum einstaklingum.  

2.7 Börn sem beita kynferðislegu ofbeldi í sögulegu samhengi 

Á árunum fyrir 1980 var það ríkjandi viðhorf að kynferðislegt ofbeldi af hálfu 

karlkyns unglinga væri bara hluti af því að vera strákur (boys-will-be-boys). 

Ekki var litið á þessa hegðun sem meiðandi, heldur hluta af því að kanna 

heiminn… (Barbaree, Marshall, 2006: bls. 14). 

 

Fræðileg athygli beindist ekki að ungum gerendum kynferðisofbeldis fyrr en upp úr 1980 

(Longo, Prescott, 2006) og má greina af tilvitnun hér að ofan að hugmyndir manna um 

eðlilega kynferðislega hegðun ungra drengja hafi verið byggð á öðrum grunni en flestir þekkja 

í dag. Fræðin eru tiltölulega ung og margir þeir sem fóru að vinna á þessu sviði í upphafi hafa 

uppgötvað að margar þær hugmyndir sem notast var við á þeim tíma, hafa reynst rangar 

(Longo og Prescott, 2006). Chaffin og Bonner (1998) rifjuðu upp þegar baráttan snérist um að 
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fá fræðimannasamfélagið og almenning til að horfast í augu við tilvist vandans. Baráttan hafði 

borið árangur, en í staðinn hafi þurft að heyja baráttu við óviðeigandi stimpla og oftúlkun 

almennings á hegðun barna. Til að mynda sé, í einhverjum tilvikum, farið að kalla börn á 

leikskóla aldri gerendur kynferðisofbeldis ( í Longo, Prescott, 2006). 

 

Varðandi meðferð barna og unglinga, sem hafa sýnt óviðeigandi eða meiðandi kynferðislega 

hegðun, þá hefur sá fræðilegi vettvangur vaxið umtalsvert á síðustu tveimur áratugum. 

Kunnátta, meðferðarnálganir og aðferðir hafa þróast og leitt af sér stórfelldar breytingar í 

hugsunarhætti og nálgunum í dag (Longo, Prescott, 2006). Hugmyndir manna hafa færst frá 

því að setja unga gerendur inn í kenningaramma, sér sniðinn að fullorðnum gerendum 

kynferðisofbeldis (Rich, 2003). Í dag hallast fræðin í þá áttina að mikilvægt sé að horfa til 

sérstöðu barna og unglinga, líta þurfi til þroska þeirra, og hugrænnar getu í meðferðarlegu 

tilliti (Longo, Prescott, 2006). Steven Brown og Carl Schwartz (2006) benda á að sá óhugur 

og í sumum tilvikum hystería sem ríkir í samfélögum þegar kynferðislegt ofbeldi gagnvart 

börnum á í hlut, speglist oft í viðhorfum meðferðaraðila – og stofnana. Vegna þessa virðast 

hinir ungu einstaklingar oft á tíðum fá þau skilaboð í meðferð að þeir eigi að forðast allt sem 

tengist kynlífi og kynlífshegðun. Meðferð ungs fólks, sem hefur beitt kynferðislegu ofbeldi, 

endurspeglar því oft þann ótta, sem býr meðal fagfólks og almennings, um hvað muni gerast 

þegar þessir sömu einstaklingar stofna til náinna kynna seinna meir og þá óraunhæfu ósk að 

þau kynni verði ókynferðisleg (Brown,Schwartz, 2006). 

 

Í sögulegu samhengi hefur það verið rauði þráðurinn í meðferð ungra gerenda að gerandinn 

kynni sig og segi: „Ég heiti _____ og ég er gerandi kynferðisofbeldis“ (Brown, Schwartz, 

2006). Chaffin og Bonner (1998) bentu á að hætta væri á að unglingar, á aldrinum 13-15 ára, 

meðtækju þessa daglegu staðhæfingu í meðferð og skynjuðu því allar kynferðislegar 

tilfinningar sínar, fantasíur og atferli sem hættulegt og rangt sem verði að bæla niður (sama 

heimild). Prescott og Longo (2006) töluðu um skaðann sem getur hlotist af því að leggja 

eingöngu áherslu á þá hegðun sem börn eigi að forðast í meðferð. Kynferðislegar langanir eru 

hluti af okkar mannlega eðli og því sé mikilvægt að kenna börnum, sem ekki hafa fundið 

kynferðislegum löngunum sínum viðeigandi farveg, viðeigandi aðferðir. 

 

Breytingar í hugmyndafræði hafa að mestu legið í breyttri sýn á barnið. Ekki er lengur horft á 

barnið sem lítinn fullorðinn, heldur sem einstakling sem skoða verður á heildrænan hátt með 
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tilliti til þroska og fjölda annara þátta sem snerta líf þess. Sýn manna í dag, á þennan hóp 

barna, er þó ekki endanlegur sannleikur og mun þróast áfram með auknum rannsóknum og 

aukinni reynslu. 

2.8 Hugtakanotkun í vinnu með börn 

Ekki er á ein sátt, í fræðimannasamfélaginu, um hvaða orðalag sé viðeigandi að nota til að 

skilgreina meiðandi kynferðislega hegðun af hálfu barna undir 18 ára aldri. Hackett, Masson 

og Phillips (2006)  komust að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni á meðferðaraðilum, sem 

vinna með börn og unglinga, að fagfólk væri almennt mjög ósammála um áhrif ákveðinna 

hugtaka og stimpla og gæti oft á tíðum ekki lýst skjólstæðingahópi sínum á einfaldan hátt.  

 

Hacket, Mason og Philips (2006) komust að því að áberandi er í Bretlandi hversu hugtök á 

borð við „kynferðisafbrota unglingur“ og „ungt fólk sem misnotar“ eru á undanhaldi meðal 

fagmanna. Lýsandi hugtök, sem gefa til kynna skaðann sem brotin valda, eru orðin algengari. 

Hacket (2006) nefnir í tengslum við þessar niðurstöður að það, að lýsing á ungum einstaklingi 

út frá þeim kynferðislega skaða sem hann hefur valdið barni, segi mjög lítið um sérstæðar 

rætur vandans, sem orsakar verknaðinn. Hacket gagnrýnir áherslur í meðferðarvinnu sem 

tengja geranda við þann skaða sem hann veldur. Hugtakið “kynferðisafbrotaunglingur” gefur 

til kynna að verknaðurinn hafi verið framinn vegna kynferðislegra hvata barnsins/unglingsins, 

þótt fagmönnum sé full ljóst að verknaðir sem þessir eigi sér oft á tíðum margar ólíkar orsakir 

(Hacket, 2006). Hacket leggur til að í staðin verði notað: „ungt fólk sem hefur sýnt meiðandi 

kynferðislega hegðun“. Longo og Prescott (2006) telja að neikvæðir stimplar hafi frekar 

neikvæð áhrif á sjálfsmynd barna heldur en að stuðla að því að hegðunin endurtaki sig ekki. 

Þeir segja enn fremur að með því að segja börnum hver þau eru, í stað þess að leggja áherslu á 

nákvæma lýsingu á því sem þau hafa gert, valdi fagfólk frekar skaða en að gera gagn og segja 

það vel framkvæmanlegt að mæta vanda sem fylgir kynferðislegu ofbeldi án notkunar á 

slíkum stimplum. Vizard (2002) benti á, í tengslum við stimplun (labeling), að það væri 

erfiðleikum háð að lýsa afbrotatengdri, kynferðislegri hegðun hjá börnum og unglingum 

öðruvísi en að hægt væri að gagnrýna þá lýsingu á einn eða annan hátt. 

 

Rich (2003) segir hugmyndir manna um skaðsemi ákveðinna stimpla vera breytilegar milli ára 

og áratuga. Hann bendir á mikilvægi þess að horfa á allar skilgreiningar með gagnrýnum 

augum með tilliti til breytinga á gildum og viðmiðum samfélagsins á hverjum tíma fyrir sig. 
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2.9 Kynferðisleg frávik meðal barna: orsakir og áhrifavaldar 

Kynferðisleg frávik er hegðun sem fer út fyrir það sem samfélagið skilgreinir sem eðlilega 

hegðun hjá börnum miðað við aldur og þroskastig þeirra. Í sumum tilvikum sýnist hegðun 

ungs folks og ungra barna vera frávikshegðun, út frá sjónarhorni fullorðinna, en í heimi 

barnsins er hegðunin eðlilegur hluti af tilverunni. Það er því mikilvægt að átta sig á hvaða 

kynferðislega hegðun er eðlileg miðað við þroska barnsins. 

 

Vísindalegar rannsóknir á kynferðislegri hegðun barna og unglinga eru af skornum skammti, 

enda mörg siðferðisleg álitamál sem upp koma í tengslum við slíkar rannsóknir. Af því leiðir 

að litlar upplýsingar liggja fyrir um eðlilega þróun kynferðislegrar hegðunar (Barbaree, 

Marshall, 2006). Hins vegar má segja að meiri vitneskja liggi fyrir um óeðlilega kynferðislega 

hegðun í þessum aldurshópi en eðlilega (Zolondek, Abel, Northey, & Jordan, 2001). 

 

Þættir sem snúa að kynferðislegu heilbrigði snerta ekki eingöngu kynlífshegðun barna. Árið 

1995 var stofnuð nefnd á vegum menntamálaráðuneytis Bandaríkjanna í þeim tilgangi að 

kanna kynferðislega heilsu unglinga í Ameríku (Facing facts). Í þeirri skýrslu komu fram 

persónueinkenni kynferðislega heilbrigðs unglings:  

 Sjálf unglingsins: 

Kann að meta eigin líkama, tekur ábyrgð á eigin hegðun og er vel frædd/ur um 

kynferðisleg málefni. 

 Tengsl við foreldra og fjölskyldumeðlimi:  

Samskipti við fjölskyldu árangursrík um hin ýmsu málefni, þar með talin kynferðisleg. 

Unglingurinn skilur og leitar eftir upplýsingum um gildi fjölskyldunnar og notast við 

þau þegar hún/hann myndar sín eigin gildi. 

 Tengsl við jafningja:  

Kemur á viðeigandi hátt fram við bæði kyn, sýnir öðrum virðingu og grípur til eigin 

gilda og viðhorfa þegar hún/hann á í átökum við jafningja. 

 Tengsl við kærasta/kærustu: 

Kunna að sýna ást og innileika á viðeigandi hátt, miðað við þroska og hefur eiginleika 

til að vega og meta kosti þess að stunda kynlíf. 

(Brown, Schwartz, 2006; bls. 202). 
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DeLamater og Friedrich (2002) hafa lýst eðlilegri þróun kynþroska á þann háttinn að geta til 

að sýna kynferðislega svörun sé til staðar strax við fæðingu. Þessi svörun er hins vegar 

eingöngu líkamleg og því ekki á nokkurn hátt tengdur kynferðislegum hugsunum barnsins (í 

Fanniff og Becker, 2006). Venjulega hafa börn, fyrir þriggja ára aldur, myndað kynímynd og 

eru oft á tíðum upptekin af líkama sínum. Á aldrinum 8-12 ára eru börn venjulega farin að 

eiga þægileg samskipti við börn af sama kyni. Kynferðisleg hegðun barna, undir 12 ára aldri, 

er venjulega ekki komin til vegna löngunar í kynferðislega örvun eða líkamlega fullnægju 

(Johnson, Doonan, 2006). 

 

DeLamater og Fredrich töluðu um að á unglingsaldri ættu bæði líffræðilegar breytingar sér 

stað, sem og félagslegar, sem leiða til kynferðislegs áhuga. Hvort ungmenni bregðast við 

þessum kynferðislega áhuga ræðst af fjölda þátta á borð við menningarleg, -siðferðisleg, -

trúarleg viðhorf, sem og viðhorfum foreldra og tækifærum (í Fanniff og Becker, 2006). Af 

þessari skilgreiningu að dæma er því varla forsvaranlegt að tala um að barn sem ekki er orðið 

kynþroska, beiti kynferðislegu ofbeldi þar sem hegðun þeirra er ekki afurð kynferðislegra 

hugsana. 

 

Viðbrögð foreldra og annarra fullorðinna einstaklinga við kynþroska barns getur haft mjög 

sterk áhrif á áframhaldandi þroska þess, bæði neikvæð og jákvæð (Bancroft, 2006). Varðandi 

þróun andfélagslegrar kynferðishegðunar og ofbeldishegðunar (án kynlífs) eru það megin 

viðhorf fræðimanna að hana mega rekja til samskiptahátta í fjölskyldu sem einkennast af 

þvingun og stjórnandi aðferðum (O„Reilly & Carr, 2006). Rannsóknir hafa staðfastlega sýnt 

fram á hversu mikilvæg tengsl, í lífi barna, eru fyrir aðlögunarhæfni þeirra. Sérstaklega eru 

örugg tengsl við umönnunaraðila talin stjórna mestu um það hvort barn þróar með sér þá 

heilbrigðu samskiptahætti sem taldir eru upp hér að ofan (Friedrich, Sim, 2006). 

2.10 Tengslakenningar og andfélagsleg hegðun barna 

Það sem helst er einkennandi fyrir tengslakenningar eru áherslur á tengsl milli barns og 

umönnunaraðila, þó aðalega móður, í frumbernsku. Tengslakenningar setja fram þá hugmynd 

að tengsl milli móður og barns í frumbernsku, spegli seinna skynjun barnsins á sjálft sig og 

aðra og leggi grunn að samskiptaháttum barnsins. 
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Mikilvægt hugtak hjá  Bowlby, einum helsta hugmyndasmið tengslakenninga, er hið innra 

vinnslukerfi sem hann telur myndast útfrá tengslum barns við móður. Umönnun barns sem 

einkennist af stöðugleika, innileika og umhyggju er líkleg til að stuðla að öruggum tengslum 

milli móður og barns. Slík tengsl stuðla að heilbrigðum hugmyndum barnsins um sjálft sig og 

tilfinningar sínar og leggja grunninn að samböndum barnsins seinna meir (Schwartz, 

Cavanaugh, Prentky, Dimental, 2006). 

 

Bowlby (1944) veltir upp þeim möguleika að ákveðið mynstur í kynferðisofbeldi og ofbeldi 

án kynlífs, geti haft eitthvað að gera með tengsl einstaklinga á fyrri æviskeiðum. Bolwby taldi 

meðal annars að tengslasaga einstaklings gæti haft áhrif á þróun bældra tengsla og/eða 

samvinnutengsla, getu til að finna til samkenndar, getu til að setja sig í spor annarra, getu til 

að sporna við neikvæðri upplifun, væntingar til stöðuleika annarra og leitt af sér tilfinninguna 

að vera einskis virði. Þetta eru lykilatriði í mati á tengslum sem einstaklingur hefur upplifað 

fyrr á ævinni (Smallbone, 2006). 

 

Hvað varðar kynferðislega frávikshegðun barna þá hafa hugmyndir upprunalegu 

tengslakenninganna verið útvíkkaðar hvað varðar áhrifavalda á tengslagetu barna, sjálfsmynd 

og samskipti. Tengsl barns við fleiri en móður eru einnig talin geta haft áhrif.   

 

Tengslaröskun er talin eiga sér stað þegar einhver truflun verður á tengslum milli barns og 

umönnunaraðila. Yfirleitt er um að ræða tilvik þar sem barn hefur verið yfirgefið, vanrækt eða 

snemma orðið fyrir ofbeldi (Schwartz ofl. 2006). Eitt helsta einkenni tengslaröskunar er að 

kunnátta barns til að lesa úr tilfinningum sínum er ekki fyrir hendi (sama heimild). Í rannsókn 

Teicher frá 2002 kemur fram að birtingarmyndir tengslaröskunar hjá barni geta verið 

sjálfsmeiðandi hegðun, ofbeldi gegn öðrum, íkveikjur, ill meðferð á dýrum og kynferðisleg 

frávik ( í Schwartz o.fl. 2006).  

 

Kynferðisleg ofbeldishegðun meðal unglinga er undir sterkum áhrifum frá því umhverfi sem 

barnið elst upp í og kynferðislegri upplifun á unga aldri, sérstaklega ef um kynferðislega 

misnotkun var að ræða (Barbaree, Langton, 2006). Þó er langur vegur frá að öll börn sem 

orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi beiti því sjálf eða að öll börn sem beita kynferðislegu 

ofbeldi komi úr fjölskyldum sem leyfi eða styrki slíka hegðun. Hins vegar  benda megindleg 

gögn til þess að ýmsir þættir í umhverfi fjölskyldna eigi þátt í þróun vandkvæða í 
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kynferðislegri hegðun hjá börnum og kynferðisofbeldi hjá unglingum. Til dæmis eru átök 

milli barns og foreldra talin eiga þar hlut að máli, skortur á jákvæðum tengslum milli foreldra 

og barns og ef barn hefur snemma orðið vitni að kynferðislegu athæfi eða séð kynlífstengt 

efni (Barbaree, Langton, 2006). Einnig hefur verið sýnt fram á að ef barn beitir kynferðislegu 

ofbeldi þá eru miklar líkur á að það barn eigi foreldri eða foreldra með sögu um kynferðislega 

misnotkun (Friedrich, Sim, 2006). 

 

Einnig er talið að ef úrræði samfélagsins til að mæta barni, sem orðið hefur fyrir 

kynferðisofbeldi, eru af skornum skammti, þá auki sá þáttur líkur á að barn þrói með sér 

kynferðisleg vandkvæði til frambúðar (Barbaree, Langton, 2006). Umræða um tilvist 

kynferðislegs ofbeldis hefur því gríðarlegt vægi í baráttunni við kynferðislegt ofbeldi, þar sem 

umræða eykur líkur á að slíkt sé tilkynnt og að einstaklingar leiti aðstoðar hjá sérfræðingum. 

 

Center for Sex Offender Management (1999) og Office of Juvenile Justice and Delinquency 

Prevention (2000) eru stofnanir, í Bandaríkjunum, sem hafa safnað gögnum um gerendur 

kynferðisofbeldis og hafa greint frá því að kynferðislegt ofbeldi af hálfu barns sé oft aðeins 

hluti þess vanda sem barnið glímir við (í Rich, 2003). Börn, sem beita kynferðislegu ofbeldi, 

eiga oft á tíðum einnig við einhverskonar hegðunarvanda að stríða. Einnig má geta þess að 

börn, sem beita kynferðislegu ofbeldi, greinast oft á tíðum með hegðunarraskanir (Rightland 

& Welch, 2001). Seto & Lalumiére (2006) gerðu úttekt á níu rannsóknum sem allar gengu út 

á það að kanna hvort munur væri á gerendum sem völdu sér fórnarlömb á sama aldri, eða 

ungum gerendum sem veldu, sér yngri fórnarlömb. Niðurstöður samanburðarins bentu til þess 

að gerendum kynferðisofbeldis, gagnvart jafnöldrum og fullorðnum, svipi til þess hóps 

gerenda sem beita líkamlegu ofbeldi (án kynlífs) hvað varðar hegðunarröskun. Þeir ungu 

gerendur, sem misnotuðu sér yngri börn, áttu ekki við eins mikla hegðunarerfiðleika að stríða 

og fyrrgreindir hópar. John Bancroft (2006) talar um að unglingar, sem upplifa vandamál sem 

tengjast jafningahópnum, séu líklegri til að einangrast. Hann vildi meina að ef kynferðislegar 

hugmyndir yrðu til hjá einangruðum unglingi, sem mátar ekki hugmyndir sínar við hugmyndir 

jafningja, sé hann líklegri til að þróa með sér óviðeigandi örvunarhugsanir.  

 

Það er ekki fyrir hendi staðalmynd eða ákveðnir þættir sem skilgreina eða aðgreina unga 

gerendur kynferðisofbeldis frá öðrum ungmennum (Rich, 2003).  Eftirfarandi þættir finnast þó 

oft meðal ungra gerenda kynferðisofbeldis: 
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 Skortur á sjálfsbjargarviðleitni. 

 Skortur á hæfni í félagslegum samskiptum. 

Takmarkaður siðferðisþroski. 

 Oft mikill tilfinningalegur vandi fyrir hendi.  

 Takmörkuð sjálfsstjórn, útrás fyrir tilfinningalegar upplifanir fengin með neikvæðri 

eða óviðeigandi hegðun. 

 Lítill skilningur á tilfinningum og þörfum annarra. 

 Eigin þarfir og tilfinningar settar ofar þörfum og tilfinningum annarra. 

(Rich, 2003; bls. 98). 

 

Huizinga & Jakob-Chien (1998) settu fram sannfærandi gögn sem sýndu að börn sem beita 

kynferðislegu ofbeldi, eiga margt sammerkt með öðrum börnum, sem taka þátt í hverskyns 

ofbeldishegðun eða sjálfsmeiðandi athæfi, og börnum sem eiga við geðraskanir að stríða. Til 

að mynda lauslæti, vímuefnanotkun, geðræn vandkvæði og upplifun gerenda af ofbeldi (Seto, 

Lalumiére, 2006). Af þessu má draga þá ályktun að börn sem beita kynferðislegu ofbeldi eru 

ekki hópur sem sker sig stórkostlega frá öðrum hópum barna sem glímir við vanda af ýmsu 

tagi (Smallbone, 2006). Smallbone bendir einnig á þá kunnáttu sem nú þegar liggur fyrir um 

afbrotahneigð unglinga og hana sé hæglega hægt að yfirfæra yfir á unga gerendur 

kynferðisofbeldis, þar sem ekki liggja fyrir gögn sem benda til þess að börn, sem beita 

kynferðislegu ofbeldi, séu frábrugðin öðrum börnum sem sýna andfélagslega hegðun. 

 

France og Hudson (1993) settu fram þá staðhæfingu að um helmingur ungra gerenda 

kynferðisofbeldis hefðu einhverja sögu um annars konar andfélagslegt hegðunarmynstur og 

að flestir þeirra myndu verða greindir með hegðunarröskun (American psychiatric 

Association, 2000). Úttekt Seto og Lalumiére (2006) á samanburðarrannsóknum á hópum 

barna sem beitt höfðu kynferðisofbeldi og hópum barna sem beitt höfðu ofbeldi án kynlífs eða 

sýnt áhættuhegðun, leiddi í ljós að hóparnir áttu töluvert sameiginlegt, sérstaklega í ljósi þess 

að í báðum tilvikum er um andfélagslega hegðun að ræða. Hins vegar  þá sker hópurinn sig úr 

sem beitir sér yngri börn kynferðislegu ofbeldi, hvað varðar hegðunarraskanir, en sjaldgæfara 

var að sá hópur ætti við slíkan vanda að etja. Þessar niðurstöður benda til þess að þrátt fyrir að 

ungir gerendur kynferðisofbeldis eigi margt sameiginlegt með öðrum ungmennum, sem sýna 

andfélagslega hegðun,  þá er sérstaða þessara ungmenna engu að síður nokkur og líklegt er að 
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orsakir sem liggja að baki hegðuninni séu að einhverju leyti sérstaðar (Seto & Lalumiére, 

2006). 

 

Eins og fram kom hér að ofan telja fræðimenn í dag, sem byggja á hugmyndum um tengsl, að 

fleira geti haft áhrif á þróun kynferðislegra frávika en tengsl barns við umönnunaraðila. Talið 

er að fleiri þættir umhverfis barnið geti haft áhrif á hegðun þess þó að meirihluti barna, sem 

sýnir meiðandi kynferðislega hegðun, komi úr fjölskyldum sem glíma við margskonar vanda            

(Schwartz o.fl. 2006). Einn af þeim þáttum, sem talinn er hafa neikvæð áhrif á hugmyndir 

barna um kynlífshegðun, er klám og hafa rannsóknir sýnt að gerendur kynferðisofbeldis á 

unga aldri hafa venjulega séð klámtengt efni í æsku (Schwartz o.fl. 2006). 

 

Í könnun, á vegum Barnaverndarstofu, á kynferðislegri misnotkun gegn börnum á Íslandi, á 

aldrinum 16-24, kom í ljós að af þeim 8.298 sem svöruðu sögðust 1.463 skoða klámblöð, 

horfa á klám í sjónvarpi / videói / DVD eða á interneti frá þrisvar sinnum í viku upp í allt að 

nokkrum sinnum á dag. 18% sögðust skoða klám nokkrum sinnum á dag (Rannsóknir og 

Greining, 2006). Samkvæmt þessum niðurstöðum skoða 57% drengja klámefni oftar en einu 

sinni í viku. Algengt er meðal unglinga, sem beita börn kynferðislegu ofbeldi, að þeir séu 

uppteknir af hvers kyns klámefni. Raunveruleg dæmi eru til um það að unglingar hafi í kjölfar 

áhorfs á klámmyndir í tölvu, sjónvarpi eða blöðum beitt börn samskonar ofbeldi (Ólöf Á. 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). 

 

Ljóst er að fjölskylda barns hefur mikil áhrif á viðhorf þess, gildi og sýn barnsins á sjálft sig. 

Slæm uppeldisskilyrði geta því haft margþætt, neikvæð áhrif á barn og hvernig því reiðir af í 

samskiptum sínum við fjölskyldu sem og ytra umhverfi.  

 

2.11 Greining/mat 

Greining og mat fagaðila á hinum unga geranda, félagslegu umhverfi og hugsunarhætti er 

forsenda þess að barn fái meðferð við hæfi (Rich, 2003). Ungir gerendur kynferðisofbeldis eru 

misleitur hópur einstaklinga með tilliti til flestra þeirra breyta sem hafa verið rannsakaðar. 

Bakgrunnur þeirra er misjafn, upplifun þeirra á kynferðisofbeldi í æsku er ólík, þeir hafa mis 

mikla stjórn á hegðun sinni og tilfinningum og sýna mismunandi hópum þolenda áhuga 
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(Worling, Langström, 2006). Mikilvægt er að greina vandann þar sem farið er yfir helstu þætti 

sem snerta persónu barnsins, eiginleika og takmarkanir (Rich, 2003).  

 

Longo og Prescott (2006) greina frá óútgefinni rannsókn G. Ryan á forvörnum og meðferð við 

kynferðislegri ofbeldishegðun. Ryan telur að fagfólk þurfi helst að líta til þriggja þátta við mat 

á ungu fólki: 

 Stöðugir þættir: 

Sögulegir þættir, sem ekki verður breytt, á borð við þroskaheftingu, blóðfjölskyldu og 

upplifanir. 

 Hálfstöðugir þættir:   

Þættir sem ólíklegt er að breytist og varða skap, hugræna getu, líffræðilega 

uppbyggingu og erfanleg taugafræðileg einkenni. 

 Breytanlegir áhættuþættir:  

Þættir sem breytast samfara breytingum á aðstæðum. Hugrænir, aðstæðubundnir þættir 

og tilfinningalegir sem geta sífellt tekið breytingum. 

(Í Longo og Prescott, 2006; bls. 48). 

 

Ryan varar við því að eingöngu sé notast við þætti í lífi barns sem eru óbreytanlegir þegar mat 

er framkvæmt. Hún segir að með því móti sé ekki gert ráð fyrir breytingum hjá einstaklingum, 

sem yfirleitt er raunin í lífi fólks (í Longo og Prescott, 2006).  

 

Longo og Prescott (2006) benda á að þörf sé á frekari rannsóknum til að hægt sé að þróa 

frekar þau tæki sem nú eru notuð við áhættumöt og greiningar. Megindlegar rannsóknir hafa 

ekki enn komið fram sem styðja þá hugmynd að hægt sé nákvæmlega, með þeim tækjum eða 

matslistum sem þekkjast í dag, að meta líkur á því að barn endurtaki ofbeldi. Einnig benda 

ofangreindir höfundar á að í dag séu ekki til matstæki sem mæla líkur á endurtekningu 

ofbeldis hjá börnum undir 12 ára aldri. 

 

Fræðimenn eru almennt á einu máli um mikilvægi greininga þegar barn er gerandi 

kynferðislegs ofbeldis. Þeir hafa bent á skaðann sem felst í því að oftúlka kynferðislega 

hegðun barna og að ofsafengin viðbrögð fagfólks valdi frekar skaða en að vera barninu og 

samfélaginu til gagns. Greining á vanda barnsins er því liður í því að stuðla að viðeigandi 

íhlutun sem byggir á þörfum barnsins (Rich, 2003). 
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2.12 Meðferð 

Eins og áður hefur komið fram hefur meðferð ungmenna, sem beitt hafa kynferðislegu 

ofbeldi, verið í stöðugri framþróun undanfarna áratugi. Hugmyndir eru að færast frá hinu 

hefðbundna meðferðarmódeli, sem notast er við í meðferð fullorðinna gerenda 

kynferðisofbeldis, í átt að hugmyndum heildræna meðferðarmódelsins.  

 

Munurinn á hinu hefðbundna meðferðarmódeli og því heildræna liggur helst í mismunandi 

sýn á orsakir hegðunarinnar og mismunandi áherslum í sjálfri meðferðinni (Brown, Schwartz, 

2006).  

 

Hefðbundna módelið byggir á hugmyndum um hugrænt atferli og kenningum um meðferð 

fíknisjúkdóma. Módelið ályktar sem svo að hegðunin komi til vegna valdaþarfar 

einstaklingsins og óeðlilegrar kynferðislegrar örvunar og leggur megin áherslu á að eyða 

óviðeigandi atferli skjólstæðingsins. Þannig er megin áherslan í meðferð, samkvæmt 

hefðbundna módelinu, að hræðast allt sem er kynferðislegt og einblínt er á að ná stjórn á 

vandanum þar sem módelið gengur út frá því að ekki sé hægt að lækna ofbeldishegðun, aðeins 

stjórna henni (Brown, Schwartz, 2006). 

 

Heildræna módelið er nálgun sem leitast við að skilja og meðhöndla kynferðislega 

frávikshegðun útfrá þeim fjölda þátta sem hafa áhrif á barnið og fjölskyldu þess. Þættirnir sem 

um ræðir hafa að gera með persónuleika barnsins, einkenni fjölskyldu þess, nærumhverfi 

fjölskyldunnar og samfélagsþætti sem óumflýjanlega hafa áhrif á líf einstaklinga og 

fjölskyldna. Módelið byggir á fjölda kenningarlegra viðhorfa með áherslu á styrkleika 

skjólstæðingsins, meðferðarferlið og tengsl. Heildræna módelið lítur svo á að kynþörf sé 

eðlilegur hluti af manneskjunni og því þurfi að kenna barninu nýjar aðferðir og mörk í 

samskiptum sínum við aðra um leið og lögð er áhersla á hvaða hegðun er óviðeigandi (Brown, 

Schwartz, 2006).  

 

Fagfólk notast við ólíkar meðferðarnálganir í starfi sínu og aðhyllist ólíkar kenningar og það 

mun væntanlega aldrei breytast. En rannsóknir hafa leitt í ljós að það er ekki sjálf aðferðin 

sem meðferðaraðilinn notast við sem ræður mestu um árangur meðferðar. Heldur eru það 

gæði tengslanna sem meðferðaraðili myndar við skólstæðinginn (Lambie, Robson, 2006). 
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2.13 Meðferðarþættir 

Áherslur í meðferð barns þurfa að taka mið af niðurstöðum greiningar á þeim vanda sem 

barnið glímir við (Rich, 2003).  

 

Þegar börn standa frami fyrir því að segja frá einhverju, sem þau skammast sín fyrir, þá eru 

þau flest þannig gerð að þau myndu helst ekki vilja segja frá. Líkt og fullorðnir þá reyna börn 

að gera sem minnst úr því kynferðislega ofbeldi sem þau beittu. Þau eru hrædd, finna fyrir 

skömm og sektarkennd (Lambie, Robson, 2006). Það er því mjög mikilvægt fyrir árangur 

meðferðarinnar að samband milli barns og meðferðaraðila sé þess eðlis að það auki ekki á 

skömm barnsins. Það þarf að styðja börn þegar þau tala um ofbeldi af sinni hálfu og hvetja 

þau til að breyta hegðun sinni (Lambie, Robson, 2006). 

 

„If you take away a maladaptive coping mechanism, you need to replace it with something 

more adaptive“ (í Brown og Schwartz, 2006; bls. 197). 

 

Tilvitnunin hér að ofan vísar til mikilvægs skrefs í meðferð ungs fólks, sem sýnir 

kynferðislega frávikshegðun. Ekki nægir að stoppa óviðunandi hegðunarmynstur heldur 

verður að kenna börnum nýjar aðferðir í staðinn. Brown og Schwartz (2006) benda á að börn 

sem beita kynferðislegu ofbeldi hafi ekki fengið leiðsögn fullorðinna aðila um hvaða 

kynferðislega hegðun er heilbrigð og hvaða hegðun er það ekki. Þess vegna sé það hlutverk 

meðferðaraðila að gefa þeim slíka leiðsögn, ekki einungis að stöðva óviðeigandi 

hegðunarmynstur (sama heimild). 

 

Rich (2003) telur að meðferð ungra gerenda þurfi að koma inn á flesta þá þætti sem snerta líf 

barnsins. O„Reilly og Carr (2006) telja að kortlagning á neikvæðum og jákvæðum 

samskiptum í fjölskyldu geranda sé mikilvægur hluti af meðferð og að jákvæðir þættir 

samskiptanna séu undirstaða meðferðar. Hlutverk meðferðaraðila er því ekki að þvinga eða 

sannfæra barnið til að breyta hegðun sinni, heldur að leiðbeina því og fá það til að skoða galla 

og kosti aðstæðna (Lambie, Robson, 2006).  Breytingar og árangur byggir þó alltaf á því að 

samband meðferðaraðila og barns sé traust og fjölskylda barnsins taki virkan þátt í 

meðferðinni (Lambie, Robson, 2006). 
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III           Aðferðafræði 

           

3.1 Kynning 

Þessari rannsókn er ætlað að varpa ljósi á viðhorf og reynslu fagfólks á Íslandi af aðkomu 

sinni að málum barna sem beitt hafa önnur börn kynferðislegu ofbeldi. Markmiðið er að 

upplifun þessa fagfólks geti gefið innsýn í heim þeirra barna sem beita slíku ofbeldi og geti á 

einhvern hátt útskýrt orsakir slíkrar hegðunar, hvernig beri að bregðast við, hvaða leiðir séu 

hugsanlegar í meðferðarlegu tilliti, hvaða forvörnum sé hægt að beita, hvort tilkynningar til 

barnaverndarnefnda gefi raunhæfa mynd algengi ofbeldis af þessu tagi og hversu vel 

starfsmenn barnaverndarnefnda eru í stakk búnir til að mæta börnum með vanda tengdan 

kynferðislegri hegðun. 

3.2 Rannsóknaraðferðir 

Notast var við aðferðir eigindlegra rannsókna. Í þeirri gerð rannsókna er viðfangsefnið nálgast 

á opin hátt með viðtölum við einstaklinga sem á einhvern hátt geta varpað ljósi á 

viðfangsefnið. Viðtölin hafa ákveðinn ramma, sem oft er í formi viðtalsvísis, en gefa 

rannsakanda jafnframt svigrúm til að leyfa þátttakendum að leiða sig áfram inn í þann 

veruleika sem verið er að kanna. Viðtalsvísir var hafður til hliðsjónar í viðtölunum en 

rannsakandi lagði þó mikla áherslu á að viðtölin væru ekki um of fastmótuð. Einnig var ekki 

notast við sama viðtalsvísi í öllum viðtölunum þar sem viðmælendur höfðu ólíkan bakgrunn 

sem rannsakandi leitaðist við að draga fram.  

 

Notast var við opnar spurningar þar sem rannsakandi vildi minnka líkur á að vera leiðandi eða 

draga taum ákveðins málstaðar eða skoðunnar (W. Lawrence Neuman, 2003). Þrátt fyrir að 

opnar spurningar gefi oft tilefni til langra, órammaðra svara, þá telur rannsakandi að í þessu 

tilfelli gegni þær mikilvægum tilgangi. Frjálst upplýsingaflæði frá viðmælanda leiðir oft í ljós 

raunverulega sýn hans/hennar og skoðanir á viðfangsefninu.  

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur voru sjö talsins og voru viðtölin tekin á tímabilinu september 2006 til maí 2007 

Val á þátttakendum var markvisst sem þýðir að rannsakandi, í samráði við leiðbeinanda, valdi 

viðmælendur sérstaklega í ljósi reynslu þeirra og aðkomu að málefnum barna sem beitt hafa 
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kynferðislegu ofbeldi. Viðmælendur eru allir með menntun á sviði félagsráðgjafar og sálfræði. 

Um er að ræða starfsmenn sem koma að barnavernd, einstaklinga sem sinna meðferð og aðra 

sem starfa á opinberum stofnunum. Ekki verður nánar skilgreint við hvað viðmælendur starfa 

þar sem þær upplýsingar er auðvelt að rekja til viðkomandi viðmælenda.  

 

Miðað var við að viðtölin tækju sextíu mínútur, og í reynd urðu þau frá fímmtíu og sjö 

mínútum upp í allt að klukkutíma og tuttugu mínútur. Viðmælendur fá allir gervinöfn: Hildur, 

Patrekur, Guðmundur, Árni, Hilmar og Kristján. Þess var gætt að hvergi í tölvugögnum, né 

annars staðar, væri raunverulegt nafn viðkomandi tengt viðtölunum. Viðtölin voru flokkuð 

eftir dagsetningu viðtals og gervinafni viðkomandi. 

 

3.4 Aðferðir við greiningu gagna 

Viðtölin voru greind samhliða gagnaöflun. Þannig voru greind ákveðin þemu í viðtölum sem 

síðan mátti staðfesta eða skoða nánar með fleiri viðtölum. Notast var við opna kóðun til að 

byrja með, þar sem farið var yfir viðtöl á blaði, línu fyrir línu og textinn greindur í ákveðin 

þemu og flokka (Kristin G. Esterberg, 2002). Á þessu stigi greiningar er ekki skimað eftir 

ákveðnum atriðum, heldur er allur textinn greindur í flokka. Næsti fasi greiningar var 

ákveðinn, þar sem leitað er ákveðins lykils að þeim þemum sem komu fram í viðtölum 

(Esterberg, 2002). 

 

Viðtölin voru öll tekin upp á upptökutæki og síðan afrituð beint í tölvu. Eftir að afritun fór 

fram og vinnsla niðurstaða lokið, var viðtölum eytt úr tölvu og útprentuðum gögnum eytt. 

3.5 Aðferðafræðilegir annmarkar 

Upplýsingar sem aflað er með viðtölum, eru ekki alltaf áreiðanlegar (Esterberg, 2002). Um er 

að ræða aðferðafræði sem leggur höfuð áherslu á frásagnir fólks og leggur ábyrgð á túlkun 

rannsakanda á þeim frásögnum. Aðferðin er því ekki laus við mannlegan breyskleika og þá 

staðreynd að túlkanir á einni og sömu frásögninni geta verið óteljandi og mismunandi eftir 

rannsakanda.  
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3.6 Takmörkun rannsóknar 

Viðmælendur höfðu allir nánast eingöngu haft afskipti af málum drengja og karlkyns unglinga 

og voru svör þeirra fyrst og fremst byggð á þeim grunni.  Þáttur  kvenkyns gerenda var því 

ekki eins áberandi í fræðilegri umfjöllun eins og fræðin gefa til kynna að full ástæða sé til að 

skoða og rannsaka. 

 

VI          Niðurstöður 

Forvarnir 

4.1 Ábyrgð forráðamanna og stofnana 

Flestir viðmælendur töluðu um að helsta vopnið í forvörnum lægi í höndum foreldra og 

forráðamanna. Guðmundur talaði um að ef grunnur að heilbrigðum hugmyndum væri ekki 

lagður strax í byrjun, væri hætta á því að hugmyndir barna, um hvað væri eðlilegt og hvað 

ekki kæmu úr óæskilegum áttum. Hildur nefndi að foreldrar væru oft feimnir við að ræða við 

börnin sín um kynferðisleg málefni, það gæti haft alvarlegar afleiðingar.  

 

Guðmundur benti á ábyrgð opinberra stofnanna og sagði að foreldrar þyrftu einnig á fræðslu 

að halda um uppeldi barna í nútímasamfélagi. Hann bætti við að foreldrar í dag gætu mjög 

takmarkað nýtt sér eigin reynslu í uppeldi, þar sem aðstæður væru ekki sambærilegar 

veruleika barna í dag. Árni nefndi, í þessu samhengi, framlag Lýðheilsustöðvar til forvarna og 

sagði að fræðsluefnið, sem sú stofnun hefur staðið fyrir, væri spor í rétta átt, þar sem foreldrar 

eru hvattir til að fræða börn sín um kynferðisleg málefni. 

 

4.2 „Við megum ekki setja ábyrgðina á börnin“ 

Tveir af þátttakendum töluðu um forvarnir sem beindust að börnum og taldi Árni það vera af 

hinu góða að hvetja börn til að segja frá kynferðislegu ofbeldi. Hins vegar töldu Guðmundur 

og Árni það vera varhugavert að gera börn ábyrg fyrir eins alvarlegum hlut og kynferðislegu 

ofbeldi, sem þau hefðu enga möguleika á að vinna úr.  
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Tveir af viðmælendum bentu á að vanda þyrfti til verka, þegar forvarnir væru annars vegar, og 

að forvarnir þyrftu að gefa rétta mynd af því hvað bæri að varast. Kristján sagði að hugmyndir 

almennings um misnotkun væru oft á miskilningi byggðar: „Misnotkun á börnum þýðir ekki 

alltaf píningar og ofbeldi“. Árni benti líka á að fólk væri alltaf að verja heimilið fyrir 

utanaðkomandi ógnum, þrátt fyrir að yfirleitt væri raunveruleikinn sá að ofbeldið ætti sér stað 

inni á heimilum barnanna.  

 

Guðmundur talaði um að stundum snérust forvarnir upp í andhverfu sína. Hér var Guðmundur 

að vísa til umræðu í samfélaginu og benti á að ef forvarnir snérust um að benda á hversu 

algeng ákveðin hegðun væri meðal ungs fólks að þá væri í raun og veru verið að gefa þau 

skilaboð að hegðunin sé ásættanleg. 

 

Áhrifavaldar 

4.3 Veraldarvefurinn og klámneysla 

Flestir viðmælendur komu inn á áhrif veraldarvefsins og hvaða afleiðingar eftirlitslaus 

netnotkun barna geti haft.  

 

Guðmundur lýsti yfir sérstökum áhyggjum af netnotkun barna og nefndi að niðurstöður 

rannsóknar á vegum Barnaverndarstofu og Rannsóknar og Greiningar hafi bent til þess að 

tengsl væru milli klámneyslu einstaklinga og viðhorfa þeirra til þátta eins og að veita 

einhverjum kynferðislegan greiða. 

 

Árni talaði um að þegar börn færu að leita að klámtengdu efni á netinu þá væri sú leit ekki 

endilega einskorðuð við ákveðna tegund að klámi. „...Eitt leiðir af öðru og eitthvað velst úr“. 

Árni nefndi að ef barn fróaði sér yfir klámefni, sem tengdist börnum, og paraði saman 

vellíðan og klámmyndir af börnum, þá yki það líkur á að viðkomandi barn sæktist frekar í 

klám tengt börnum. 

 

Guðmundur rifjaði upp dagbókarfærslu ungs geranda sem hann hafði lesið: 
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...Fór með Gunnari vini mínum heim til hans og horfðum á klámmyndir, æðislegt, 

verð að fá að ríða... 

 

Nokkrum dögum seinna misnotaði þessi drengur systur sína.  

 

Guðmundur tók þó fram að með þessu væri hann ekki að segja að neysla kláms ylli sjálfkrafa 

óviðeigandi kynferðislegri hegðun, en hann lagði mikla áherslu á að neysla kláms gæti orðið 

kveikja að óeðlilegum hugmyndum. 

 

Sameiginleg persónueinkenni 

4.4 Þolendur í víðtækum skilningi 

Viðmælendur töldu þeir helstu sameiginlegu persónueinkenni ungra gerenda vera þau að þessi 

börn væru oft á tíðum þolendur í víðtækum skilningi þess orðs. Hilmar talaði um að oft væri 

kynferðislegt ofbeldi af hálfu þessara barna aðeins hluti af stærri vanda í umhverfinu og 

algengt væri að börnin ættu einnig við hegðunarraskanir að stríða. Viðmælendur vour allir 

sammála um að ekki væri hægt að skilgreina þennan hóp barna á einhvern einfaldan máta því 

um mislitan hóp væri að ræða. 

4.5 Eðlileg forvitni eða úthugsuð ofbeldishegðun 

...Það er töluverður munur á því að hafa kynferðislegan áhuga á kynþroska 

einstaklingi og ókynþroska einstaklingi, það er eðlismunur á því hvernig þú 

vinnur úr því [...] stundum er alls ekki ljóst hvort að fyrir hendi sé áhugi á kynlífi 

með börnum [...] eða hvort það er tækifærið og fyrst og fremst áhugi á kynlífi sem 

ræður þessum athöfnum... 

 

Patrekur sagðist hafa orðið var við margskonar ofbeldishegðun meðal þeirra barna sem hann 

hafði haft afskipti af. Hann nefndi í þessu sambandi mál drengs: „...[drengurinn] valdi út 

krakkana sem hann vissi að hann gæti náð og að þau myndu ekki kjafta frá.“ Patrekur sagði 

að ofbeldið hefði litið út fyrir að vera úthugsað. Hins vegar greindi Patrekur einnig frá máli 

drengs sem virtist hafa beitt ofbeldi, í framhaldi af einhverju sem hann hefði séð. Þarna virtist 

vera um ólíkar hvatir að ræða en tveir viðmælendur bentu á að erfitt væri að meta hvar hegðun 
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sem þessi ætti upphaf sitt og mjög erfitt væri að skera úr, hvort um væri að ræða einlægan 

vilja að beita kynferðislegu ofbeldi eða tilviljanakennda hegðun.  

Árni nefndi, í þessu sambandi, að ungir gerendur hefðu sjaldnast skýringu á afhverju þeir 

beittu ofbeldi og gerðu sér oft á tíðum ekki grein fyrir skaðanum sem þeir yllu. 

 

Viðhorf  fagfólks 

4.6 Viðhorf 

 

...Við erum að tala um börn og þau eru gerendur og þau eiga samkvæmt 

baraverndarlögum sinn rétt. Þau eiga rétt á viðeigandi meðferð og hjálp við 

þessum vandamálum sínum, ekkert síður en þolendurnir... 

 

Nokkrir viðmælenda sögðust hafa orðið varir við sterk viðbrögð af hálfu barnaverndarnefnda í 

tengslum við aðkomu þeirra að málum ungra gerenda. Hilmar sagði að starfsmenn 

Barnaverndar tækju mjög kröftulega við sér, þegar að svona mál kæmu upp og sagði það vera 

jákvætt að mörgu leyti. Hann setti hins vegar spurningarmerki við skilaboðin sem væri verið 

að senda börnunum væru af hinu góða. Hilmar benti á að skilaboðin til barnsins gætu falið í 

sér að það væri öðruvísi en önnur börn, óeðlilegt og jafnvel hættulegt. Kristján komst svo að 

orði að í málaflokki sem þessum virtust menn ekki vinna á sama hátt og ef einhver stæli eða 

lemdi.   

 

Patrekur, sem hefur reynslu af barnaverndarstarfi, var sammála Hilmari og Kristjáni og sagði 

að hann hefði upplifað mikið óöryggi þegar hann kom í fyrsta skipti að máli ungs geranda, 

sökum lítillar þekkingar og reynslu. Patrekur nefndi að honum hefði liðið mjög illa meðan á 

vinnslu málsins stóð: „Ég á ofboðslega erfitt með þetta af því að ég get annars vegar orðið 

mjög reiður af því að ég á lítil börn...en hins vegar að þá eru þetta bara börn...“. Patrekur 

sagðist hafa upplifað togstreitu milli eigin skoðana á hegðun barnsins og viljans til að koma til 

móts við þarfir þess. Patrekur sagði að hann hefði nýtt sér handleiðslu á þessum tíma og 

fengið góð ráð og ábendingar frá öðru fagfólki, sem hefði hjálpað honum að komast í gegnum 

þetta erfiða tímabil.  
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Hilmar benti á að viðbrögð umhverfisins við barni sem hefur beitt kynferðislegu ofbeldi gæti 

haft mikil áhrif á meðferð barnsins. Hilmar sagði neikvæð og ofsafengin viðbrögð 

umhverfisins geta unnið gegn því bataferli sem ætti að innleiða í meðferð.  

 

Greining og meðferð 

4.7 Greining 

Áhættumat er talið vera einn af mikilvægustu þáttunum í meðferð mála af þessu tagi og 

undanfari ákvörðunar um framvindu málsins. Guðmundur sagði matið gefa til kynna hversu 

líklegt væri að viðkomandi barn endurtæki kynferðislega ofbeldishegðun og segði fyrir um 

hvers konar viðbrögð væru hæfileg. Hann bætti við að mikilvægt væri að bera kennsl á þá 

einstaklinga, sem líklegir væru til að endurtaka ofbeldið, og veita þeim aðhald.  

Nokkrir viðmælendur töluðu um að mikilvægt væri að gera greinarmun á kynferðislegum leik 

barna og kynferðisofbeldi af hálfu barna. Oftúlkanir á hegðun barns, gætu haft alvarlegar 

afleiðingar. 

4.8 Að kalla hlutina sínu rétta nafni 

Kristján sagði það vera gríðarlega mikilvægt atriði, í meðferðarlegu tilliti, að ef um 

kynferðislegt ofbeldi væri að ræða af hálfu barns þá væri það skilgreint samkvæmt því. Hann 

sagði:  

...beiðni um úrræðið frá fagfólki [þögn.] ég geri fastlega ráð fyrir því að það sé 

frá fagfólki eða opinberum aðilum, hljóðaði upp á meðferð við tilfinningalegum 

vanda... 

 

Kristján sagði að það liti stundum út fyrir að fagfólk ætti í erfiðleikum með að nefna þessa 

hegðun barna fullu nafni sem ástæðu tilvísunar í meðferð. Hann nefndi alvarleikann sem slíkt 

gæti haft í för með sér og segir:  

 

...ef það er verið að vinna með það sem við köllum tilfinningaleg vandamál, 

(þögn) ...ef fyrst og fremst tímanum er eitt í það, en ekki í það að viðkomandi 

nauðgaði eða misnotaði barn (þögn) að þá er það mjög slæmt... 
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Hann benti á að meðferð við tilfinningalegum vanda væri ekki sú sama og meðferð fyrir unga 

gerendur kynferðisofbeldis og því þyrfti það að vera algerlega skýrt af hálfu tílvísenda hver 

vandi barnsins er. 

4.9 Meðferð  

Allir viðmælendur höfðu á orði hversu mikilvægt væri að stöðva hegðun barna sem beittu 

kynferðislegu ofbeldi sem fyrst. Tveir viðmælendur nefndu að reynslan sýndi að oft dygðu 

minniháttar inngrip til að stöðva hegðun barnanna. „Í sumum tilvikum dugar það eitt að þeir 

náðust“. 

 

Tveir viðmælendur töluðu um að kjarni meðferðinnar snéri ekki að sjálfu kynferðisofbeldinu 

sem börnin beittu, heldur væri farið inn á mörg svið er varða líf barnsins. Árni talaði um að 

vinnan miðaðist við að auka samkennd geranda með þolanda og draga úr réttlætingum á 

hegðuninni. Hildur lagði áherslu á mikilvægi þess að sýna börnunum hvaða hegðun væri 

æskileg. 

 

Traust er, að mati tveggja viðmælenda, lykilatriði í meðferð barna og megin forsenda fyrir að 

árangur næðist. Hildur sagðist leggja mikið upp úr því að ræða opinskátt um hegðun barnsins 

og að barninu væri gert ljóst að hún væri röng Að öðrum kosti taldi hún að hegðunin gæti leitt 

barnið í miklar ógöngur. „...Ég dreg ekkert undan, þegar þessir krakkar eru komnir til mín, þá 

er það út af þessari hegðun[... ]svo að það vefjist ekkert fyrir þeim hvað liggi á bak við...“. 

Hildur talaði einnig um að mikilvægt væri að nota hugtök í meðferð sem barnið hefði skilning 

á og því væri það óhjákvæmilegt að kanna þroska barnsins, einkenni ofvirkni og hugræna getu 

þess.  

  

4.10 Kynferðislegt ofbeldi innan fjölskyldunnar 

Árni og Hildur töldu bæði að það væri mjög mikilvægt að foreldrar barnsins hefðu vitneskju 

um ofbeldið: Hildur sagði: „það þarf kannski ekki síður að meðferðast með [foreldrana], þau 

þurfa stuðning og fræðslu“. Hildur kom einnig inn á mikilvægi þess að unnið væri úr því sem 

hefði átt sér stað innan fjölskyldunnar, hún benti á að því lengri tími sem liði „því erfiðara 

væri að finna lausn og koma fjölskyldunni til hjálpar“. 
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4.11 Meðferðarúrræði 

Árni og Hilmar töluðu báðir um að umsóknum um meðferð inni á stofnunum hefði fækkað, 

Árni sagði ástæðuna hugsanlega vera hægt að rekja til batnandi viðbragða á heimavelli 

barnanna. Kristján var ekki eins sannfærður um það og sagði að barnaverndarnefndir 

hvaðanæva af landinu hefðu samband við hann og samstarfsfólk hans til að ganga inn í mál af 

þessu tagi, en  þær beiðnir endurspegluðu ekki tilkynnt brot. 

 

Flestir viðmælendur voru á þeirri skoðun að mikil þörf væri fyrir sértæk meðferðarúrræði fyrir 

unga gerendur kynferðisofbeldis. Viðmælendur, sem komið höfðu að meðferð ungra gerenda, 

bentu þó á að þrátt fyrir að vilji þeirra væri fyrir hendi til að sinna eingöngu börnum með 

kynferðislega frávikshegðun þá byðu aðstæður ekki upp á það. Eftirspurn eftir meðferð af 

þessu tagi væri ekki nægilega mikil til að halda úti sérhæfðu úrræði. Guðmundur undirstrikaði 

mikilvægið og benti á að langtímameðferð hentaði ekki í öllum tilvikum sem barn beitti 

kynferðislegu ofbeldi og sagði það beinlínis geta verið skaðlegt að taka einstakling úr 

umhverfi sínu og vista hann á stofnun.   

 

Árni lagði ríka áherslu á að alltaf væri reynt að vinna mál á þann háttinn að ekki þyrfti að 

fjarlægja barn af heimili. Patrekur tók undir það og sagði að barn væri ekki tekið af heimili 

nema í þeim tilvikum  sem talið væri að önnur börn á heimilinu gætu verið í hættu. 

4.12 Takmörkuð yfirsýn 

Viðmælendur sögðu að yfirsýn yfir vinnslu þessara mála væri ábótavant og ekki væri hægt að 

spá fyrir um hversu margir ungir gerendur væru að fá viðeigandi meðferð. Kristján sagðist 

efast um að börn víðsvegar um landið fengju viðeigandi meðferð. Hann bætti við, máli sínu til 

stuðnings, að þar sem fáir einstaklingar á landinu hefðu aflað sér þekkingar á sviði ungra 

gerenda kynferðisofbeldis, þá væri ólíklegt að viðbrögð væru viðeigandi í öllum tilfellum. 

Kristján sagði:  

 

...„það sem mér þykir verst, er að maður efast um að þeir aðilar sem maður 

þekkir ekki til í þessum bransa, hafi mikið vit á [meðferð ungra gerenda]“... 
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IV          Umræður 

 

Viðmælendur töluðu um að helsta forvörnin, gegn meiðandi kynferðislegri hegðun af hálfu 

barna, væri fólgin í fræðslu foreldra og forráðamanna til barna um kynlíf og kynlífstengda 

hegðun og þannig yrði helst stuðlað að heilbrigðum hugmyndum barna um kynferðisleg 

málefni. Margir viðmælenda höfðu orð á feimni foreldra og forráðamanna í tengslum við 

umræðu um kynlíf og óöryggi þeirra gagnvart því að ræða slík mál við börnin sín. Í bæklingi, 

gefnum út af Lýðheilsustöð, um samskipti foreldra og barna um kynlíf, kemur fram að 

þekking á kynlífi geti hjálpað börnum að vernda sig gegn kynferðislegri misnotkun og fyrir 

því að misnota aðra. Þar er mikilvægi uppeldisins undirstrikað og tíunduð ábyrgð foreldra og 

forráðamanna á að leggja grunn að heilbrigðu gildismati barna á þessu sviði (Dagbjört 

Ásmundsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). Fjöldi 

rannsókna hefur leitt í ljós að fáir foreldrar tala á skýran hátt um kynferðisleg málefni við 

börn sín, þrátt fyrir að börn í raun og veru óski eftir skoðunum og viðhorfum foreldra sinna (í 

Brown, Schwartz, 2006). 

 

Niðurstöður bentu til þess að foreldrar og forráðamenn gegni lykilhlutverki í innleiðingu 

heilbrigðra hugmynda barna um kynlíf og kynlífstengd málefni sem leggi grunn að sterkum 

siðferðislegum stoðum. Rannsóknir hafa leitt í ljós að ungmenni, sem eiga jákvæð samskipti 

við umhverfi sitt og eru með heilbrigða sjálfsmynd, séu sömuleiðis líkleg til þess að hafa 

heilbrigðar hugmyndir um kynlífstengda hegðun (Brown, Schwartz, 2006). Örugg tengsl við 

umönnunaraðila eru talin ráða hvað mestu um það hversu heilbrigða samskiptahætti barn 

þróar með sér (Fredrich, Sim, 2006). 

 

Viðmælendur töldu að ef grunnur að heilbrigðum hugmyndum um kynlíf væri ekki lagður 

strax í byrjun, væri hætta á því að hugmyndir barna um hvað væri eðlilegt og hvað ekki kæmu 

úr óæskilegum áttum. Eftirlitslaus netnotkun og neysla barna á klámi er talin geta haft áhrif á 

viðhorf barna til kynlífs og hugmyndir þeirra um hvað felist í kynferðislegu samneyti. Fram 

hefur komið að raunveruleg dæmi séu til um það að unglingar hafi, í kjölfar áhorfs á 

klámmyndir í tölvu, sjónvarpi eða blöðum, beitt börn samskonar ofbeldi (Ólöf Á. Farestveit 

og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). 
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Börn, sem beita kynferðislegu ofbeldi, eru misleitur hópur og ekki hefur reynst auðvelt að 

greina ákveðna persónuleikaþætti eða bakgrunn þessara barna (Rich, 2003). Fræðimenn hafa 

því reynt að greina á milli ungra gerenda kynferðisofbeldis, út frá ofbeldinu sem þeir beita, og 

vali þeirra á fórnarlömbum (Barbaree, Marshall, 2006). Niðurstöður viðtala bentu til þess að 

erfitt væri að greina hvaða hvatir lægju að baki kynferðislegri hegðun barna og skilningur 

barnanna á eigin hegðun væri oft takmarkaður.  

 

Viðmælendur töluðu flestir um að reynsla þeirra og þekking benti ekki til þess að börn sem 

beittu kynferðislegu ofbeldi kæmu frekar úr einu umhverfi heldur en öðru. Hins vegar töldu 

þeir flestir að börn, sem beita kynferðislegu ofbeldi, væru oft þolendur. Þolendur í þeim 

skilningi að hafa lent utan veltu af einhverjum orsökum. Erlendar rannsóknir hafa rennt 

stoðum undir slíkar hugmyndir og í þeim hefur komið fram að ungir gerendur 

kynferðisofbeldis séu mun líklegri en önnur börn, til að hafa orðið fyrir líkamlegu, 

kynferðislegu – eða einhverju öðru formi ofbeldis (Rich, 2003). Rich bendir  á að ekki sé til sá 

þáttur sem aðgreini unga gerendur frá öðrum börnum. Fredric (2002) sýndi þó fram á í 

rannsókn sinni á stóru úrtaki barna, sem beitt höfðu kynferðislegu ofbeldi, að meirihluti þeirra 

hefði orðið fyrir líkamlegu ofbeldi og í flestum tilvikum hefðu þessi börn upplifað ofbeldi 

milli umönnunaraðila (í Longo, Prescott, 2006). 

 

Mikilvægt er að litið sé á kynferðisofbeldi, af hálfu barns, sem hegðunarvandamál frekar en 

ofbeldi og að leiða sé leitað til að aðstoða ungmennið svo að það endurtaki ekki hegðun sína 

(Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2006). Miðað við upplifun eins viðmælenda af  

meðferðarstarfi og tilvísunum frá fagfólki virðist rammaleysið utan um skilgreiningar á 

kynferðislegri hegðun barna oft leiða af sér misskilning þar sem tilvísendur segja í sumum 

tilfellum að um hegðunarvanda sé að ræða þegar barn beitir kynferðislegu ofbeldi. 

Viðmælandi þessi benti á að slíkt gæti haft alvarlegar afleiðingar þar sem val á meðferð 

barnsins tæki mið af þeim vanda sem tilvísanir gefa til kynna. Þessi misskilningur sem getur 

orðið milli fagaðila rennir einnig stoðum undir það hversu mikilvægt er að barnið fái 

greiningu hjá fagaðila sem hefur þekkingu á málefnum barna, með óviðeigandi kynferðislega 

hegðun og börnum sem beita kynferðislegu ofbeldi. 

 

Greining fagaðila á hegðun barnsins er alger grunnforsenda fyrir því að ákveða hvaða úrræða 

er viðeigandi að grípa til. Ákvarðanir í málum barna, sem sýna óviðeigandi kynferðislega 
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hegðun eða hafa beitt kynferðislegu ofbeldi, geta skipt sköpum fyrir framtíð barnanna, 

fjölskyldur þeirra og ekki síst fyrir þolendur, þar sem gerandi og þolandi eru oft hluti af sömu 

fjölskyldunni. Lambie og Robson (2006) benda á, að í þeim tilvikum sem gerandi og þolandi 

eru hluti af sömu fjölskyldu, þá flæki þær aðstæður alla vinnslu málsins enn frekar.  

 

Viðmælendur lögðu mikið upp úr mikilvægi þess að vinna mál barna sem beittu kynferðislegu 

ofbeldi, á þann háttinn að ekki þyrfti að fjarlægja þau af heimili. Þótt slíkt væri í sumum 

tilvikum ekki kostur. Það virtist sem þátttakendur væru almennt ekki hrifnir af stofnanavistun 

barna og sögðu að í sumum tilfellum gæti slíkt úrræði haft alvarlegar afleiðingar. Einn 

viðmælandi hafði á orði að oft á tíðum væri algert bann við kynferðislegri hegðun þessara 

barna inn á stofnunum, sem væri ekki forsvaranlegt, þar sem þessari mannlegu þörf væri ekki 

eytt út í einni svipan. Brown og Schwartz (2006) segja að tilgangur með meðferð sé ekki síður 

að kenna börnum viðeigandi hegðunarmynstur heldur en að eyða óviðeigandi kynferðislegri 

hegðun. Markmiðið er ekki að koma alveg í veg fyrir kynferðislega hegðun þessara barna. 

 

Svör viðmælenda bentu til þess að einhver hluti barna, sem beitti kynferðislegu ofbeldi, væri 

ekki að fá viðeigandi meðferð. Ástæður fyrir því töldu viðmælendur að mætti rekja til 

vöntunar á þjálfun fagfólks í málefnum ungra gerenda og að í mörgum tilvikum kæmu mál af 

þessu tagi ekki inn á borð barnaverndarnefnda. Viðmælendur lögðu mikla áherslu á að 

fagfólk, sem starfar með börnum, hafi meiri þekkingu á málefnum barna með kynferðisleg 

frávik en raunin er í dag.  

 

Svör viðmælenda bentu til þess að viðhorf einstaklinga, sem kæmu að vinnu með ungum 

gerendum kynferðisofbeldis, gætu haft áhrif á vinnslu málsins og jafnvel meðferð barnsins. 

Worling og Langström (2006) telja að það sé rík tilhneiging meðal fagfólks til að álíta sem 

svo að öll börn, sem beita kynferðislegu ofbeldi, séu í mikilli áhættu, að endurtaka ofbeldið. 

Richard Becket (2000) telur slík viðhorf geta haft afdrifaríkar afleiðingar og vill meina að ef 

gert er meira úr hegðun barns en tilefni er til, geti það stuðlað að útskúfun barnsins í 

félagslegum skilningi. Steven Brown og Carl Schwartz (2006) benda á að óhugur og í sumum 

tilvikum hystería sem ríkir í samfélaginu, þegar kynferðislegt ofbeldi gagnvart börnum er 

annars vegar, speglist oft í viðhorfum meðferðaraðila – og stofnana. Prescott og Longo (2006) 

telja slík viðhorf í meðferðarstarfi hafa eyðileggjandi áhrif, vegna þeirrar neikvæðu ímyndar 
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sem verið er að innleiða hjá barninu. Þeir telja mikilvægt að vandinn eða skaðinn sem barnið 

olli sé ekki samlagaður persónu þess. 

 

Flestir viðmælendur sögðust hafa upplifað það að ef upp komst um kynferðislegt ofbeldi af 

hálfu barns eða óviðeigandi kynferðislega hegðun þá hefði það eitt, dugað til að stöðva 

hegðunina. Worling og Langström (2006) töluðu um að í þeim tilfellum væri líklegt að 

skömmin væri slík að hún kæmi í veg fyrir að barnið beitti aftur ofbeldi. Þeir lögðu þó áherslu 

á að til væru  hópar sem létu það ekki stoppa sig.  

 

Niðurstöður viðtala bentu til þess að kynferðislegt ofbeldi af hálfu barna væri hegðun sem 

mikilvægt væri að grípa inn í sem fyrst, því hætta sé á að kynferðisleg ofbeldishegðun festist í 

sessi ef ekki er reynt að sporna við henni á viðeigandi hátt. Engar megindlegar rannsóknir 

hafa þó leitt í ljós að ef börn einu sinni beita kynferðislegu ofbeldi að þau haldi því áfram, 

fram á fullorðins ár (Johnson, Donnan, 2006).  Rich (2003) bendir á að alltaf sé mikilvægast 

að muna að um er að ræða börn, sem verður að mæta fyrst og fremst á þeim forsendum.  

 

Niðurstöður viðtala bentu til þess að erfitt væri að greina hvaða hvatir lægju að baki 

kynferðislegri hegðun barna og skilningur barnanna á eigin hegðun væri oft takmarkaður. 

Flestir viðmælendur lögðu mikið upp úr gildi forvarna og ábyrgð foreldra á að innleiða 

heilbrigðar hugmyndir um kynlíf, og kynferðislega hegðun barna sinna, snemma og byggja 

þar með traustan grunn að heilbrigðri kynlífshegðun seinna meir. Einnig töldu flestir 

viðmælendur að klámneysla á veraldarvef, tímaritum og myndbandsspólum væru óæskilegur 

upplýsingabanki um eðlilega kynferðislega hegðun og töldu að ef barn væri ekki vel upplýst 

um kynlíf áður en klámneysla ætti sér stað að þá gætu slíkir miðlar haft óæskileg áhrif á 

hugmyndir þess um kynlíf og kynlífstengda hegðun. Sumir viðmælendur sögðust einnig hafa 

orðið varir við óöryggi meðal barnaverndarstarfsmanna við vinnslu mála af þessu tagi og 

sögðu það vera alvarlegt ef börnin fengju skilaboð um að þau væru eitthvað öðruvísi en önnur 

börn og fengju einhverja aðra meðferð en mál annara barna. Einnig töldu viðmælendur að 

vöntun væri á nægjanlegri þekkingu á málefnum barna með kynferðislega frávikshegðun 

meðal fólks sem kæmi að vinnu með börnum og töldu líklegt að einhver hluti barna sem beitti 

kynferðislegu ofbeldi væri ekki að fá viðeigandi meðferð hjá fagaðilum. 
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Markmið þessarar umfjöllunar var að kanna viðhorf íslensks fagfólks útfrá reynslu þess af 

málum barna sem beita kynferðislegu ofbeldi. Á Íslandi er ekki margt fagfólk sem hefur 

sérþekkingu á sviði ungra gerenda, en á móti kemur að ekki eru mörg mál af þessu tagi að 

koma upp. Flestir viðmælendur voru á þeirri skoðun að þau mál, sem tilkynnt væru til 

barnaverndarnefnda á Íslandi, gæfu ekki  rétta mynd af raunverulegum fjölda kynferðislegrar 

ofbeldishegðunar af hálfu barna.  

 

Út frá niðurstöðum verksins er hægt að draga þá ályktun að frekari þörf sé á opinni umræðu 

um kynferðislegt ofbeldi af hálfu barna. Mikilvægt er að almenningur sé upplýstur um hvaða 

kynferðislega hegðun barns er óviðeigandi miðað við þroska þess. Erlendir fræðimenn benda 

á að vegna þess óhugs, sem ríkir meðal almennings um kynferðislegt ofbeldi af hálfu barna og 

oft á tíðum ranghugmyndir, geti líkur minnkað á því að fjölskyldur leiti til fagfólks. Einnig er 

talið að neikvæð viðhorf samfélagsins og oft á tíðum fagfólks hafi áhrif á meðferðarnálganir 

til hins verra. Þrýstingur samfélagsins er það mikill á að hegðun, sem þessari, verði eytt að 

minni áhersla er lögð á að fræða börnin um hvaða hegðun er viðeigandi og leggja áherslu á 

styrkleika barnanna en ekki lesti.  

 

Mikilvægt er að stuðla að uppbyggingu úrræða sem mæta þörfum barna með kynferðisleg 

frávik. Slík úrræði auka að vonum líkur til þess að mál barna komist upp á yfirborðið og að 

einstaklingar, barnaverndarnefndir og aðrar stofnanir séu vel upplýstar um hvert eigi að leita 

ef barn verður uppvíst að beitingu kynferðislegs ofbeldis. Ef úrræði samfélagsins, til að mæta 

barni sem orðið hefur fyrir kynferðisofbeldi, eru af skornum skammti, þá eykur sá þáttur líkur 

á að barn þrói með sér kynferðisleg vandkvæði til frambúðar (Barbaree, Langton, 2006). 

 

Tilgangur verkefnisins var að reynsla fagfólks og þekking myndi gefa mynd af því ferli sem á 

sér stað þegar barn verður uppvíst að beitingu kynferðislegs ofbeldis, hvernig meðferð slíkra 

mála væri háttað, hvaða meðferðarúrræði væru í boði, hvaða forvörnum væri hægt að beita, 

hvaða viðhorf þessir einstaklingar hefðu í starfi með ungum gerendum og að undirstrika 

mikilvægi þess að opinská umræða hefjist um kynferðislega hegðun barna og kynferðislegt 

ofbeldi af þeirra hálfu.  

 

Ljóst er að umfjöllunin nær ekki að taka á öllum þeim fjölmörgu, mikilvægu þáttum sem 

tengjast umræðunni um unga gerendur kynferðisofbeldis. Þörf er á frekari úttektum og fleiri 
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íslenskum rannsóknum í því skyni að veita frekari innsýn í veruleika þessara barna og hvaða 

íhlutanir bera bestan árangur. Það þykir þó vera sýnt að góð uppeldisskilyrði og vel upplýst 

börn um kynlíf og kynlífshegðun eykur ekki einungis líkur á þau verði ekki fyrir 

kynferðislegu ofbeldi, heldur eykur einnig líkur á að þau verði ekki gerendur slíks ofbeldis.   

 

Mikilvægi þess að gripið sé inn í, með viðeigandi íhlutunum, ef barn beitir kynferðislegu 

ofbeldi eða sýnir óviðeigandi kynferðislega hegðun, miðað við aldur og þroska hefur verið 

undirstrikað í þessari umfjöllun og því setur það aukna ábyrgð á fagfólk og aðra sem koma að 

vinnu með börnum að auka við þekkingu sína á málefnum sem snerta unga gerendur. 

 

Fram hefur komið í skoðunum viðmælenda sem og í fjölda erlendra rannsókna að örugg 

tengsl við umönnunaraðila, fræðsla af þeirra hálfu um kynlífstengd málefni og góð 

uppeldisskilyrði barna sé ekki einvörðungu besta forvörnin gegn andfélagslegri hegðun barna, 

heldur einnig besta forvörnin gegn kynferðislegri misnotkunn almennt. Fræðsla til barna hefur 

mikið að segja, en fræðsla til foreldra, um hvaða leiðir er hægt að fara til að upplýsa börn sín 

um kynferðisleg málefni og ábyrgð þeirra á innleiðingu jákvæðra hugmynda, spilar þó eitt 

mikilvægasta hlutverkið í baráttunni við kynferðislegt ofbeldi gegn börnum.  
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