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Útdráttur 

Kynferðisofbeldi hefur verið mikið í þjóðfélagsumræðunni síðustu ár og margir opnað sig 

um ofbeldi sem þeir hafa orðið fyrir í æsku, bæði hérlendis og út um heim allan. 

Kynferðislegt ofbeldi gegn börnum hefur víðtækar og alvarlegar afleiðingar fyrir þolendur 

brotanna sem geta fylgt þeim út alla ævina.  Stór hluti þeirra sem brjóta á börnum 

kynferðislega eru haldnir barnagirnd, sumir þeirra laðast eingöngu að börnum 

kynferðislega og aðrir bæði að börnum og fullorðnum. Í þessari ritgerð er leitast við að 

svara hvaða þættir valda því að einstaklingar þrói með sér kynferðislegar langanir tengdar 

börnum, hvaða meðferðir eru í boði fyrir slíka einstaklinga og hversu áhrifaríkar þær eru. 

Auk þess er hlutverk félagsráðgjafa með þessum hópi einstaklinga skoðað. Orsakir 

barnagirndar og meðferð við henni er mikilvæg þekking fyrir alla fagaðila sem starfa með 

kynferðisafbrotamönnum. Mikilvægt er að þekkja allar hliðar viðfangsefnisins til þess að 

geta metið áhættuþætti sem leitt geta til frekari afbrota, með því markmiði að vernda 

börn með öllum tiltækum ráðum. Það er mikilvægt að að opna umræðuna um þetta 

málefni enn frekar, með þeirri von að auka líkurnar á því að einstaklingar sem haldnir eru 

barnagirnd, leiti sér hjálpar, áður en þeir brjóta á börnum. 
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Formáli  

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til B.A. gráðu við félagsráðgjafardeild Háskóla 

Íslands. Efni ritgerðarinnar er barnagirnd, orsakir og meðferð. Leiðbeinandi minn var 

Freydís Jóna Freysteinsdóttir, og kann ég henni bestu þakkir fyrir faglega leiðsögn og 

gagnlegar athugasemdir við gerð ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka unnustu minni og 

barnsmóður, Elínu Eyþórsdóttur Söebech, fyrir ómetanlegan stuðning á meðan 

ritgerðarskrifum stóð. 
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1 Inngangur  

Efni ritgerðarinnar hefur lengi verið höfundi hugleikið, og það er hægt að gefa sér að fyrir 

flesta einstaklinga sé erfitt að skilja hvers vegna einhver myndi hafa áhuga á að brjóta á 

barni kynferðislega og ennfremur að hafa samvisku til að láta af því verða. Málefnið hefur 

verið töluvert í þjóðfélagsumræðunni síðustu ár og mikil vitundavakning um 

kynferðisofbeldi almennt átt sér stað. Í kjölfar byltinga eins og Me Too hafa einstaklingar 

víðs vegar um heim opnað sig um ofbeldi sem þeir hafa orðið fyrir, þar á meðal 

kynferðislegt ofbeldi á barnsaldri. Athyglin hefur verið að mestu á þolendum og lokst hafa 

þeirra raddir fengið að heyrast. Í sumum tilfellum hafa gerendur þurft að taka ábyrgð á 

gjörðum sínum en ekki alltaf. Þegar fréttir birtast um brot gegn börnum á helstu 

fréttaveitum landsins má í athugasemdakerfum fjölmiðla sjá mikla reiði fólks gagnvart 

gerendum þar sem þeim er óskað dauða eða limlestingum. Það voru slíkar athugasemdir 

sem urðu kveikjan að þessari ritgerð. Ekki eru neinar vísbendingar þess efnis að þessum 

brotum fari fækkandi og því hægt að velta því upp hvort slík viðhorf í garð gerenda séu 

mögulega skaðleg og hvort æskilegra væri að taka inn aukna umræðu um meðferð og 

endurhæfingu fyrir brotamenn.  

Í þessari ritgerð verður byrjað á því að fara yfir helstu skilgreiningar á kynferðislegri 

misnotkun á börnum ásamt tíðni barnagirndar og niðurstöður þolendarannsókna. Þar á 

eftir er fjallað um helstu kenningar tengdar barnagirnd, orsakir barnagirndar og hvaða 

þættir spili inn í þá ákvörðun sem einstaklingar haldnir barnagirnd, taka þegar þeir brjóta 

á börnum. Þar næst verður farið yfir helstu meðferðarúrræði við barnagirnd  og að lokum 

er fjallað um málefnið út frá sjónarmiði félagsráðgjafar. Fjallað verður um hvernig 

félagsráðgjafar geta komið að slíkum málum en í siðareglum félagsráðgjafa kemur fram 

að grundvöllur félagsráðgjafar sé virðing fyrir manngildi, sérstöðu hvers einstaklings og 

trú á getu hans til að nýta sér hæfileika sína til fullnustu. Þá er markmið félagsráðgjafar 

að vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála og sporna við félagslegu 

ranglæti. Auk þess vinnur félagsráðgjafinn án manngreinarálits og virðir réttindi hverrar 

manneskju (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Þær spurningar sem voru hafðar til hliðsjónar við vinnslu þessa verkefnis voru: 
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1. Hvaða þættir eru það sem valda því að einstaklingar brjóta af sér kynferðislega 

gegn börnum? 

2. Hvaða meðferðarúrræði eru í boði og hver þeirra skila bestum árangri? 

3. Hvernig geta félagsráðgjafar aðstoðað einstaklinga með barnagrind og dæmda 

barnaníðinga við að brjóta ekki af sér og við að geta orðið virkir 

samfélagsþegnar?   
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2 Kynferðisleg misnotkun á börnum og barnagirnd 

Rannsóknir sýna að alvarleg áföll í æsku geti haft veruleg áhrif á þroska barna og geri þau 

útsettari fyrir því að glíma við geðraskanir seinna á lífsleiðinni. Kynferðisleg misnotkun á 

börnum hefur verið tengd við margar mismunandi raskanir og vanda og þar á meðal 

þunglyndi, kvíða og margs konar fíknivanda (Molnar, Buka og Kessler, 2001).  

 Kynferðislegt ofbeldi gagnvart barni telst samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (e.d.) 

(World Health Organization) þegar barn er látið taka þátt í kynferðislegum athöfnum sem 

það skilur ekki fyllilega, er ófært um og hefur ekki þroska til að veita samþykki fyrir, er 

refsivert samkvæmt lögum og er ekki samfélagslega samþykkt. Það sem er einkennandi 

fyrir kynferðislega misnotkun á börnum er (World Health Organization, e.d.): 

•  Líkamlegt vald/ofbeldi er mjög sjaldan notað, gerandinn reynir frekar að 

misnota traust barnsins og fela ofbeldið. 

• Gerandinn er yfirleitt kunnugur barninu og búinn að vinna sér inn traust 

foreldra (t.d. er oft að ræða fjölskyldutengsl eða einhvers konar 

umönnunaraðilia  

• Kynferðisleg misnotkun á börnum á sér oft stað í margar vikur eða jafnvel ár. 

•  Kynferðisleg misnotkun er oft endurtekinn atburður og gerendur verða 

ágengari með tímanum.  

Kynferðisleg misnotkun barna er staðreynd í íslensku samfélagi líkt og annars staðar í 

heiminum og hefur vitneskja um alvarleika þess aukist síðustu ár (Svala Ísfeld Ólafsdóttir, 

2011). Stór hluti þeirra sem verða fyrir kynferðislegri misnotkun sem barn þekkja 

gerandann og í sumum tilfellum er misnotkunin af hendi fjölskyldumeðlims. Börn skortir 

oftast andlegan og líkamlegan þroska til kynferðislegra athafna og því er mikilvægt að 

vernda þau gegn ofbeldinu sem felst í því að neyða þau til slíkra athafna. Ákveðin mörk 

hafa verið dregin þar sem allar kynferðislegar athafnir undir ákveðnum aldri eru með öllu 

bannaðar óháð afstöðu eða aðstæðum barnsins sem um ræðir (Hrefna Friðriksdóttir og 

Anni G. Haugen, 2015). 
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2.1  Tíðni 

Ein algengasta spurningin sem kemur upp í tengslum við barnagirnd (e. pedophilia) er 

hversu algeng hún er. Erfitt er að fá áreiðanlegar tölur um tíðni barnagirndar þar sem 

einstaklingar eru yfirleitt ekki tilbúnir til þess að viðurkenna slíka geðröskun, sérstaklega 

þegar brot hafa verið framin. Samkvæmt rannsóknum er tíðni þess að laðast kynferðislega 

eingöngu að börnum um 1% en í nákvæmari rannsóknum þar sem fantasíur einstaklinga 

eru skoðaðar fer tíðnin upp í allt að 5% (Tenbergen o.fl., 2015). Í ljósi þess hversu lítið er 

í raun vitað um algengi þess að vera haldinn barnagirnd almennt, er enn minna vitað um 

undirflokka barnagirndar. Tölur frá árinu 2007 segja að algengi samkynhneigðrar 

barnagirndar meðal þeirra sem eru haldnir barnagirnd sé einhvers staðar á bilinu 9 - 40 

prósent (Hall og Hall, 2007.   

Í stórri rannsókn McLeod (2015) á barnaníðingum sem höfðu verið tilkynntir til 

yfirvalda var meðalaldur kven- og karlkynsgeranda svipaður (í kringum 33 ára). Karlkyns 

gerendur greindu þó frá því að þeir byrjuðu fyrr að brjóta af sér en kvenkyns gerendur og 

flestir þeirra höfðu byrjað á unglingsárum. Áætlað er að um 40% af öllum kynferðisbrotum 

gegn börnum séu framin af unglingsstrákum (Seto, 2008). Karlkyns gerendur eru í miklum 

meirihluta og samkvæmt tölum á tilkynningum í Bandaríkjunum á kynferðisbrotum gegn 

börnum eru 96% gerenda karlar og 4% konur (McCloskey og Raphael, 2005).  Rannsóknir 

sýna þó að fleiri konur brjóti af sér gegn börnum en áður var talið, þau brot eru hins vegar 

síður tilkynnt til lögreglu eða yfirvalda (Miller-Perrin, Perrin og Ranzetti, 2018). 

Í þolendarannsóknum  eru niðurstöður misjafnar, sem er líklega vegna þess að 

mismunandi skilgreiningar á kynferðislegri misnotkun eru notaðar í rannsóknum, 

aðferðafræðin er breytileg og rannsóknarsagan ekki mjög löng (Hrefna Ólafsdóttir, 2011). 

Finkelhor (1994) tók saman rannsóknir frá 21 landi frá árinu 1992. Samantektin sýndi að 

tíðni kynferðislegrar misnotkunar á börnum var á bilinu 3-29% hjá drengjum og 7-36% hjá 

stúlkum. Árið 2007 var svo gerð önnur samantekt á 38 rannsóknum á kynferðislegri 

misnotkun gegn börnum frá 21 landi, og borin saman við samantekt Finkelhors sem var 

gefin út 13 árum áður. Í samantektinni frá 2007 kom fram að tíðnin væri á bilinu 0-60% 

hjá drengjum og 0-53% hjá stúlkum (Pereda, Guilera, forms og Gómez-Benito, 2009). 

Bandarískar rannsóknir sýna fram á að einn af hverjum 6 til 10 drengjum og  ein af 

hverjum þremur til fjórum stúlkum hafi orðið fyrir kynferðislegri misnotkun í æsku 
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(Skrzypulec o.fl., 2010). Árið 2018 voru 107 kynferðisbrot gegn börnum sem að komu á 

borð lögreglunnar hér á landi og 27 mál er varða barnaklám (Ríkislögreglustjóri, 2019). Í 

rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur (2011) frá árinu 2000 kom fram að 23% stúlkna sem tók þátt 

í rannsókninni höfðu orðið fyrir kynferðislegri misnotkun fyrir 18 ára aldur og 8% drengja 

(Hrefna Ólafsdóttir, 2011). Margir fræðimenn telja að fyrir hvert kynferðisbrot sem er 

kært, séu fimm sem aldrei eru kærð  (Hall og Hall, 2007). 

2.2 Barnagirnd og einstaklingar sem brjóta kynferðislega gegn börnum 

Samkvæmt DSM-5 er barnagirnd skilgreind sem endurteknir kynferðislegir hugarórar, 

hvatir eða hegðun sem felur í sér kynferðislegar athafnir með barni og eiga sér stað yfir 

lengra tímabil en sex mánuði. Í flestum tilvikum er sá sem er með barnagirnd að minnsta 

kosti sextán ára að aldri og að minnsta kosti fimm árum eldri en barnið sem hann girnist 

eða brýtur á. Þeir sem þjást af barnagirnd eru með þráhyggju fyrir því að misnota börn 

(American Psychological Association, 2013). Í nýjum viðmiðum DSM-5, er barnagirnd skipt 

í þrjá flokka. Í fyrsta lagi þá sem laðast eingöngu kynferðislega að börnum (e. exclusive 

type), í öðru lagi þá sem laðast kynferðislega að bæði börnum og fullorðnum 

einstaklingum (nonexclusive type) og í þriðja lagi sifjaspell, þar sem einstaklingar eru 

eingöngu að níðast á börnum sem eru nánir ættingjar geranda (American Psychiatric 

Association, 2013). Þannig er hægt að flokka þá sem girnast börn á margan hátt. 

Barnagirnd er hægt að lýsa sem annaðhvort útilokandi eða ekki. Þeir sem eru haldnir 

útilokandi barnagirnd laðast eingöngu að börnum. Þeir sýna engan áhuga á því að stunda 

kynlíf með fólki sem hefur náð kynþroska. Löngunin gagnvart börnum er til staðar þó þeir 

séu ekki að umgangast börn. Þeir sem eru ekki haldnir útilokandi barnagirnd laðast bæði 

að fullorðnum og börnum. Hátt hlutfall karlkyns barnaníðinga eru samkynhneigðir eða 

tvíkynhneigðir þegar kemur að börnum, sem þýðir að þeir laðast að strákum eða bæði 

strákum og stelpum (Schiffer o.fl., 2008).    

Brot einstaklinga með barnagirnd geta verið margvísleg, þau geta meðal annars 

verið að afklæðast fyrir framan barn, klæða barn úr fötum, horfa á nakin börn, fróa sér 

fyrir framan barn, nudda sér upp við barn, munnmök eða kynmök. Einstaklingarnir beita 

yfirleitt ekki líkamlegu valdi til þess að ná fram vilja sínum, þeir reyna frekar að sannfæra 

barnið um að það sem á sér stað sé eðlilegt og gott (Hall og Hall, 2007). Til þess að nálgast 

þolendur leggja barnaníðingar oft mikið á sig til að byggja upp traust samband við barnið 
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og stunda gjarnan svokallaða tælingu (e. grooming). Þeir reyna að mæta þörfum og óskum 

þolenda með gjöfum, athygli, viðurkenningu, blíðu, peningum eða öðru sem þolandi getur 

hugsað sér (Clemente, 2013). Þetta ferli á ekki bara við um þolendur heldur reyna 

gerendur jafnvel að vinna inn traust foreldra barnsins samtímis til þess að hafa aðgang að 

því og reyna að koma í veg fyrir að það komist upp um þá (McAlinden, 2006). 

Eins og þegar hefur komið fram er mikill meiri hluti þeirra sem brjóta á börnum 

karlkyns. Margir álykta sem svo að eingöngu karlmenn brjóti gegn börnum. 

Tilviksrannsóknir um barnagirnd hafa hins vegar sýnt að til eru konur sem eru haldnar 

barnagirnd (Chow og Choy, 2002). Þótt það sé sjaldgæft eru þær konur sem flokkast undir 

forsendur DSM-5 um barnagirnd í flestum atriðum að sýna af sér svipaða hegðun og 

karlmenn sem brjóta á börnum. Það eru þó nokkur atriði sem greina konum frá körlum í 

þessu efni. Konur sem eru haldnar barnagirnd eru líklegri en karlar til þess að vera 

greindar með aðra geðröskun eða fíknivanda. Einnig er líklegra að konur sem brjóta gegn 

börnum hafi sjálfar verið misnotaðar kynferðislega, samanborið við karlmenn (Tenberg 

o.fl., 2015). Rannsóknir hafa auk þess sýnt að munstur kvenkyns gerenda er ólíkt karlkyns 

gerenda, konurnar eru oftar nánari fórnarlömbunum en karlar (Roe-Sepowitz og Krysik, 

2008). 

Frá klínísku sjónarhorni er nauðsynlegt að árétta að það eru einstaklingar haldnir 

barnagirnd sem láta hugsanir og hugaróra um börn duga, en aðrir einstaklingar láta slíkt 

ekki duga og brjóta á börnum. Þeir sem hafa vilja til þess að draga úr eða halda í skefjum 

hvötum sínum með hjálp fagmanna teljast þó vera með barnagirnd, vegna þess að þeir 

upplifa mikla persónulega þjáningu í kjölfar þessarra hugaróra án þess að þeir brjóti 

jafnvel nokkurn tíma af sér (American Psychiatric Association, 2013; Wakefield, 2012). 

Einnig eru til einstaklingar sem haldnir eru barnagirnd sem þegar hafa brotið 

kynferðislega gegn börnum en sjá mikið eftir því og leita sér jafnvel hjálpar til þess að 

koma í veg fyrir að þetta gerist aftur. Þetta er nokkuð sjaldgjæft og stærstur hluti þeirra 

leggja sig fram við að fela langanir sínar fyrir öðrum fullorðnum (Tenbergen o.fl., 2015).  

Það er algengur misskilningur að barnaníðingar séu óhugnanlegir gamlir karlar. 

Rannsóknir benda til þess að þessi staðalímynd af barnaníðingum sé í langflestum 

tilfellum röng. Í Bandaríkjunum sýna opinberar tölur að barnaníðingar séu á öllum aldri 

en bæði klínískar og samfélagslegar rannsóknir sýna að það virðist vera að það sé ákveðið 
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aldursbil sem einstaklingar byrji yfirleitt að  brjóta af sér, annars vegar á unglingsárunum 

og hinsvegar snemma á fullorðinsárum (Smallbone, Marshall og Wortley, 2008). 

Einstaklingar sem brjóta kynferðislega á börnum eru þó ekki allir haldnir 

barnagirnd. Það er mikilvægt að gera greinarmun á einstaklingum sem eru haldnir 

barnagirnd og þeirra sem brjóta kynferðislega á börnum af öðrum sökum, það skiptir máli 

upp á hvers konar meðferð og eftirfylgni einstaklingurinn þarfnast til þess að koma í veg 

fyrir að hann brjóti aftur af sér. Barnagirnd er læknisfræðilegt hugtak en 

kynferðisafbrotamaður er lagalegt hugtak (American Psychiatric Association, 2013; Levin, 

2019). Rannsóknir benda til þess að 40-50% þeirra sem brjóta á börnum séu ekki haldnir 

barnagirnd. Þeir einstaklingar laðast fyrst og  fremst kynferðislega að fullorðnum en hafa 

samt sem áður gerst sekir um að brjóta á börnum (Seto, Harris, Rice, og Barbaree, 2004).  

Í þeim tilvikum þar sem einstaklingar sem ekki eru haldnir barnagirnd brjóta kynferðislega 

á börnum, geta þeir verið haldnir hvatvísi eða verið með mjög lága sjálfsstjórn. Þeir eru 

gjarnan undir áhrifum áfengis eða í geðrofi þegar brotið á sér stað, þættir sem geta skýrt 

en ekki afsakað hegðun þeirra (American Psychiatric Association, 2013; Hall og Hall, 

2007). Það er einnig nokkuð algengt að þessir einstaklingar, sem ekki laðast að börnum 

skorti félagslega hæfni til þess að stofna til kynna við fullorðna og misnoti börn í staðinn 

til þess að fá kynferðislega útrás (Tenenberger o.fl., 2015). Rannsóknir benda til þess að 

það sé munur á milli þessa tveggja hópa hvað varðar persónuleika, brotasögu og aðferðir 

til þess að nálgast þolendur, þeir sem ekki eru haldnir barnagirnd eru ekki að notast við 

tælingu eins og þeir sem eru haldnir barnagirnd. Þeir einstaklingar sem eru haldnir 

barnagirnd brjóta almennt á fleiri börnum heldur en þeir sem eru ekki haldnir barnagirnd 

en hafa brotið kynferðislega gegn barni. Þeir sem eru haldnir barnagirnd eru þannig mun 

líklegri til þess að brjóta af sér aftur vegna viðvarandi kynferðislegra langana til barna 

(Lanning, 2001).  

2.3 Barnagirnd og aðrar geðraskanir 

Þeir sem eru haldnir barnagirnd eru oft með aðrar geðraskanir samhliða. Sumir eiga langa 

sögu um geðræn vandkvæði og mjög alvarlegar geðraskanirnar. Hvort aðrar geðraskanir 

séu fylgikvilli þess að vera með barnagirnd vegna félagslegra og tilfinningalegrar þátta 

sem fylgja henni eða hvort þetta sé líffræðilegt samspil er ekki vitað (Tenbergen o.fl., 

2015).  
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Margar rannsóknir á persónuleika almennt hafa stuðst við þá hugmynd að til grundvallar 

liggi fimm meginþættir (e. five-factor model of personality) sem lýst geti persónuleika 

fólks (Ones o.fl. 2007). Fimm þátta líkanið hefur líka verið notað í rannsóknum með 

barnaníðingum en það mælir fimm mismunandi eiginleika í persónuleika einstaklinga. 

Þeir eru: 1) úthverfa (e. extraversion), 2) samvinnuþýði (e.agreeableness), 3) að vera 

opinn fyrir nýrri reynslu (e. openess to experience), 4) taugaveiklun (e. neuroticism) og 5) 

samviskusemi (e. conscientiousnes.) Þessir fimm þættir vísa til stöðugra innri eiginleika 

einstaklinga sem miða að því að útskýra hegðun þeirra (McCrae og John, 1992; 

Matsuzawa, 2009). Það sem helst hefur komið út úr rannsóknum á 

kynferðisafbrotamönnum þar sem þetta líkan er notað er að þeir mælast hátt á 

taugaveiklunarskalanum og lágt á samviskusemisskalanum (Matsuzawa, 2009). Gallinn 

við við þessar rannsóknir er að þær voru framkvæmdar á einstaklingum sem voru með 

greindir með afbrigðilegar kyntilhneigingar (e. paraphilia) og þó barnagirnd sé innan þess 

flokks hefur sá hópur einstaklinga ekki verið skoðaður sérstaklega í tilliti til þessara fimm 

þátta. Annað vinsælt líkan er Minnesota persónuleikalíkanið (e. The Minnesota 

multiphasic personality inventory) en það er persónuleikamat sem metur geðsjúkdóma. 

Minnesota líkanið hefur mikið verið rannsakað og er talið mjög áreiðanlegt og því mikið 

notað í rannsóknum (Graham, 2006). Með því er hægt að mæla raskanir eins og 

aðsóknarpersónuleikaröskun (e. paranoid), geðklofalíka persónuleikaröskun (e. 

schizotypal), sjálflæga persónuleikaröskun (e. narcissistic) og andfélagslega 

persónuleikaröskun (e. antisocial).  

Rannsóknir sýna að almennt séð eru barnaníðingar líklegir til þess að vera með 

aðrar raskanir og í stórri rannsókn á dæmdum barnaníðingum í meðferð við barnagirnd, 

höfðu tæplega 70% glímt við þunglyndi eða kvíðaröskun frá bernsku, 60% voru með 

langvarandi fíknivanda tengdum áfengi eða öðrum fíkniefnum og 60% höfðu greinst með 

einhverns konar persónuleikaröskun. Þar af höfðu 25% greinst með áráttu og þráhyggju 

persónuleikaröskun, 22,5% með andfélagslega röskun, 20% með sjálflæga 

persónuleikaröskun og 20% með hliðrunarpersónuleikaröskun (Fagan, Wise, Schmidt, og 

Berlin, 2002; Green, 2002) 
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2.4 Afleiðingar fyrir þolendur 

Kynferðislegt ofbeldi er ávallt mikið áfall fyrir þolendur jafnvel þó þeir geti brugðist við 

með ólíkum hætti. Hægt er að bera kennsl á einkenni kynferðislegrar misnotkunar hjá 

börnum í flestum tilfellum, sum vægari en önnur alvarlegri og langvarandi. Þættir í 

umhverfi barns geta átt þátt í að ákvarða hversu miklar afleiðingarnar verða. Rannsóknir 

sýna að ákveðin einkenni geti gefið það sterklega til kynna að kynferðisleg misnotkun hafi 

átt sér stað. Mikilvægt er að bregðast við fljótt ef grunur er um slíkt ofbeldi gegn barni og 

greina og meta líðan barnsins. Einkenni í kjölfar misnotkunar geta meðal annars verið 

tilraun til sjálfsvígs eða önnur sjálfsskaðandi hegðun, vímuefnaneysla, átraskanir, að 

barnið sýni merki um sjálfshatur, miklir eða krónískir verkir og svefnleysi (Hrefna 

Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 2015 ). Íslensk rannsókn frá árinu 2007 sýndi fram á að 

drengir og stúlkur bregðast ólíkt við kynferðislegri misnotkun í æsku. Drengir hafa meiri 

tilhneigingu til þess að bregðast við með reiði en stúlkur upplifa fremur þunglyndi (Inga 

Dóra Jónsdóttir, Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Gísli H. Guðjónsson og Jón Friðrik 

Sigurðsson). 

Auk þess geta börn þróað með sér einkenni áfallastreituröskunar í kjölfar 

kynferðisofbeldis en slík einkenni geta komið fram hjá einstaklingum sem hafa orðið fyrir 

áfalli eða hafa staðið frammi fyrir aðstæðum sem valda verulegri streitu eða ógna lífi og 

velferð þeirra (Maikovich, Koenen, og Jaffee, 2009) Þegar einstaklingar upplifa alvarleg 

áföll geta afleiðingarnar verið meðal annars bráð áfallastreita. Einkenni hennar eru meðal 

annars: minnisleysi, óraunveruleikakennd eða hugrof sem veldur tilfinningadoða, 

minnkuð næmni fólks á umhverfisáreitum og einstaklingar geta upplifað sig líkt og þeir 

séu utan eigin líkama. Algengast er að einkennin komi innan fjögurra vikna frá áfallinu og 

geta þau staðið yfir í að minnsta kosti tvo daga en ekki lengur en í fjórar vikur. Til að fá 

greiningu með bráða áfallastreituröskun þarf að upfylla að minnsta kosti þrjú af 

ofantöldum einkennum á meðan á áfallinu sjálfu stóð eða í kjölfar áfallsins. Einstaklingar 

geta líka upplifað endurupplifun á atburðinum (e. flashbacks). Ef einkennin standa yfir 

lengur en í fjórar vikur er nauðsynlegt að meta hvort einstkalingurinn hefur þróað með 

sér áfallastreituröskun. Til að greinast með áfallastreituröskun þarf viðkomandi að upfylla 

ákveðin greinginarskilyrði samkvæmt DSM-5. Einstaklingar þurfa að hafa upplifað áfall 

sem uppfyllir tvö skilyrði. Í fyrsta lagi þarf einstaklingurinn að upplifa eða að hafa orðið 

vitni að atburði sem ógnaði lífi eða olli alvarlegum áverkum og í öðru lagi þarf viðkomandi 
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að hafa upplifað ótta, hjálparleysi og hrylling. Einnig þarf viðkomandi að sýna ákveðin 

einkenni sem skiptast í fjóra flokka: 1) endurupplifanir, 2) forðun, 3) tilfinningadoði og 4) 

aukin lífeðlisfræðileg örvun. Dæmi um aukna lífeðlisfræðilega örvun geta verið 

svefntruflun, reiðiköst og ýkt viðbrögð (American Psychiatric Association, 2013).  

Þar sem gerandi er í mörgum tilfellum tengdur barninu á einhvern hátt, þurfa 

börnin oft að vinna úr flóknum og mótsagnakenndum tilfinningum. Barninu getur þótt 

vænt um gerandann og verið hrætt við hann samtímis, auk þess að hafa mögulega 

upplifað örvun, vellíðan, sársauka og ótta allt í senn sem kallar fram sektarkennd og 

skömm hjá barninu (Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen).  

2.5 Stimplun gerenda 

Orðið stigma kemur frá forn Grikkjum og má rekja til þess þegar þegnar Grikklands merktu 

þrælana sína til þess að sýna fram á að þeir væru þeirra eign (Goffman, 1963). Þegar talað 

er um stimplun nú til dags er átt við neikvætt viðhorf og félagslega mismunun sem getur 

orðið þegar einstaklingar sem hafa lítil völd sýna af sér hegðun sem samræmist ekki því 

sem meirihlutinn gerir eða telur rétt (Brown-Johnson og Prochaska, 2015) Rannsóknir 

sýna að þegar einstaklingur upplifir sig stimplaðan eftir afbrot hefur það neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd hans og einstaklingurinn fer með tímanum að líkjast þeirri mynd sem 

samfélagið hefur af honum. Stimplunin hefur áhrif á samskipti við aðra og eykur líkur á 

félagslegri einangrun. Félagslega einangrunin og sjálfsmyndarvandinn fer með tímanum 

að hafa áhrif á tengsl við annað fólk og möguleika til náms eða atvinnu sem verður til þess 

að ýta enn frekar undir það að einstaklingurinn brjóti af sér aftur (Helgi Gunnlaugsson, 

2009).  

Rannsóknir hafa sýnt að stimplunin sem fylgir því að laðast að börnum getur leitt 

til þess að einstaklingar þora ekki að leita sér hjálpar, sem eykur líkur á því að þessir 

einstaklingar brjóti á börnum. Þetta á við einstaklinga sem bæði hafa brotið á börnum og 

einstaklinga sem hafa ekki gert það (Blagden, Winder og Hamest, 2017; Grady, Levenson, 

Mesias, Kavanagh og Charles, 2019). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að sumir 

einstaklingar með barnagirnd upplifi mikla skömm yfir eigin löngunum á meðan aðrir séu 

með miklar ranghugmyndir og réttlætingar yfir eigin löngunum og gjörðum. Talið er að 

þriðjungur þeirra sem séu með barnagirnd en hafi ekki brotið af sér hafi reynt sjálfsvíg á 

einhverjum tímapunkti (Levenson og Grady, 2019) 
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2.6 Forvarnir og samfélagsleg ábyrgð 

Ef að barnaníðingar átta sig ekki á sinni siðferðislegu skyldu að brjóta ekki á börnum, ber 

okkur sem samfélag að hjálpa þeim að skilja og átta sig á þeirri kröfu samfélagsins. Okkur 

ber skylda til þess að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að vernda börn og stuðla 

að því að einstaklingar brjóti ekki á þeim. Rannsóknir sýna að stuðningur, forvarnir og 

meðferð geta dregið úr afbrotum kynferðisbrotamanna og því afar mikilvægt að sinna 

þessum þáttum eins vel og hægt er. Forvarnir eru sérstaklega mikilvæg og hagkvæm leið 

til þess að koma í veg fyrir kynferðisbrot gegn börnum (Letourneau, Schaeffer, Bradshaw, 

og Feder, 2017; Levine og Dandamudi, 2016). Þegar kemur að forvörnum telja Anna 

Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason (2011) að fræðsla skipti megin máli og það 

þurfi að byrja snemma að fræða börn og foreldra þeirra um kynheilbrigði og viðeigandi 

kynhegðun. Með fræðslunni sé hægt að stuðla að betra kynheilbrigði og koma í veg fyrir 

að einstaklingar þrói með sér afbrigðilegar langanir.  

 Levin (2019) heldur því fram að jafnvel þó einhverjir séu ósammála því að 

samfélaginu beri að sýna barnaníðingum stuðning, geti langflestir verið sammála um það 

að samfélagið eigi ekki að auka hætta á kynferðislegu ofbeldi gegn börnum. Hann segir 

að því miður sé það raunin, viðhorf samfélagsins og ýmsir þættir í löggjöfinni auki líkur á 

því að þessir einstaklingar brjóti af sér gegn börnum meðal annars með því að veita 

barnaníðingum ónægan stuðning.  
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3 Orsakir 

Sagan sýnir glögglega að kynferðislegt ofbeldi gegn börnum hefur verið til staðar í gegnum 

aldirnar en aldrei hefur komið fram einhver ein haldbær skýring á því hvers vegna 

einstaklingar brjóta gegn börnum. Það hefur þó talsvert verið rannsakað og margar 

kenningar hafa komið upp í gegnum tíðina um hvað það sé í fari fólks sem fær það til þess 

að vilja brjóta á börnum kynferðislega. Þar eru fræðimenn helst að velta fyrir sér tengslum 

í bernsku, persónueinkennum ásamt líffræðilegum og hugrænum þáttum. Þekking og 

skilningur á því hvers vegna einstaklingar hafa kynferðislegar hvatir tengdar börnum og 

brjóti á þeim afsakar ekki hegðunina en gæti hjálpað til við að finna viðeigandi meðferð 

og leiðir til þess að vernda börn(Hall og Hall, 2007). 

3.1 Tengslakenningar 

Kynferðisbrot er persónulegur glæpur, það er alltaf gerandi og fórnarlamb, og þeirra 

tengsl, sama hversu hverful og brengluð þau eru, er mikilvægt atriði í því að skilja glæpinn. 

Slík tengsl geta verið einungis táknræn eða tilbúningur í huga gerandans, hvort sem hann 

er meðvitaður um það eða ekki (Garofalo og Bogaerts, 2019). Gerandinn getur verið með 

ákveðnar væntingar til viðbragða fórnarlambsins. Hann getur til dæmis byggt upp 

ákveðnar vonir um að viðbrögð sem lýsa áfallinu sem fórnarlambið verður fyrir, breytist í 

aðdáun eða kynferðislega löngun gagnvart sér. Slíkir hugarórar gerandans eru mjög 

ólíklegir til þess að eiga við rök að styðjast í raunveruleikanum.  Gerendur eiga að auki til 

að velja fórnarlambið út frá persónueinkennum þess. Algengt er að gerandi stofni til 

tilfinningalegs sambands og samsömunar við barnið sem það misnotar.  Samband 

geranda og þolanda getur endurspeglast í tilfærslu geranda á erfiðum tilfinningum eins 

og hræðslu við að vera yfirgefinn, reiði og niðurlægingu, sem rekja má til bernsku hans 

eða misheppnaða rómatískra sambanda á fullorðinsárum. Ofbeldið getur verið tilraun 

geranda til þess að endurheimta stjórn og sjálfsvirðingu með því að snúa við hlutverkum 

og bæta upp þá erfiðu reynslu sem hann hefur orðið fyrir (Craissati, 2009).  

 Í þessum kafla er leitast við að skýra hvernig tengslamyndun í barnæsku getur 

haft áhrif á samskipti einstaklinga út lífið með hliðsjón af núverandi þekkingu um þróun 

tengsla. Jafnframt hvort þessi tengsl geti haft áhrif á það hvort einstaklingur sýni af sér 
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andfélagslega hegðun, eins og að brjóta á barni kynferðislega. Þekking á 

tengslakenningum getur verið mikilvæg til þess að átta sig á lykilþáttum sem hægt er að 

nota þegar verið er að meta orsök, áhættu og meðferðarúrræði fyrir einstaklinga sem 

annað hvort girnast börn kynferðislega en hafa ekki brotið af sér eða hafa nú þegar brotið 

á börnum. Tengslakenningar hafa notið mikilla vinsælda vegna þess hversu aðgengilegar 

þær eru og hversu auðvelt það er að samþætta þær við aðrar hugmyndir um mannlega 

hegðun, hvort sem það eru félagslegar, líffræðilegar eða hugrænar kenningar. Hægt er að 

tengja þær við fjölbreytt fræðasvið (Craissati, 2009).  

3.1.1 Bowlby og Ainsworth 

John Bowlby (1907 – 1990) er einn mikilvægasti fræðimaður tengslakenninga (e. 

attachment theory). Bowlby lagði áherslu á að að rannsaka hvers konar samskipti innan 

fjölskyldna stuðli að heilbrigðu og farsælu lífi allra meðlima hennar (Bowlby, 1951). Hann 

taldi börn hafa erfðafræðilega tilhneigingu til þess að mynda tengsl á fyrsta ári lífs síns til 

þess að auka eigin lífslíkur. Þar sem tengslin væru ekki til staðar við fæðingu væri þessi 

þörf til tengsla hluti af þróunarfræðilegum ferlum, sem hefðu áhrif á hvernig börn leituðu 

í tengsl. Börn gerðu það með því til dæmis að gráta eða brosa, eða með hegðun sem fengi 

umönnunaraðila til þess að bregðast við á jákvæðan hátt. Hann taldi að barnið þyrfti að 

kanna og læra af umhverfinu á meðan það leitaði að og viðhéldi nálægð við 

umönnunaraðila sem verndaði barnið gegn líkamlegum og sálrænum skaða þegar hætta 

steðjaði að. Þegar barnið upplifir hættu og kemst í uppnám, þá virkjast tengslin, 

samkvæmt Bowlby. Hann hélt því fram að gæði tengslanna væru háð því hvernig og 

hversu hratt umönnunaraðilinn brygðist við uppnámi barnsins, að börn mynduðu örugg 

tengsl við umönnunaraðila sem brygðist alltaf fljótt við og alltaf á sama hátt. Á grundvelli 

þessarra samskipta barnins og umönnunaraðila þróast það sem Bowlby kallar innra kerfi 

(e. internal working model) sem endurspeglar reynslu barnsins af næmni 

umönnunaraðila. Þetta tengslakerfi hefur svo áhrif á öll önnur tengsl út lífið samkvæmt 

Bowlby. (Bowlby, 1969, 1973, 1980).   

Mary Ainsworth (1913-1999) var bandarískur/kanadískur þróunarsálfræðingur og 

var frumkvöðull á sviði tengslakenninga. Hún starfaði mikið með John Bowlby og þróaði 

áfram hans kenningar út frá rannsóknum sem hún framkvæmdi á tengslum mæðra og 

barna þeirra í frumbernsku (Sadock og Sadock, 2007). Ainsworth lagði ríka áherslu á 
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hlutverk móðurinnar og skyldum hennar gagnvart barninu. Hún hefur sætt mikilli 

gagnrýni fyrir að einblína á móðurina sem frumumönnunaraðila barnsins. Helsta framlag 

Ainsworth til kenninga um tengslamyndun var þróun tilraunarinnar „ókunnar aðstæður“ 

(e. strange situation) þar sem hún flokkaði tengsl barna við mæður sínar eða 

umönnunaraðila í þrjá mismunandi flokka. Flokkarnir skiptust í: örugg tengsl (e. secure 

attachment), óörugg tengsl (e. anxious-avoidant attachment og tvíbend tengsl (e. 

anxious-ambivalent attachment) (Berger, 2014). Seinna var fjórða og fimmta flokknum 

bætt við, óreiðutengsl (e. disorganized attachment) og þeir sem mynda engin tengsl 

(e.non-attached) (Beckett og Taylor, 2016).           

Athugun á tengslatilraun Ainsworth fer þannig fram að móðir og barn á aldrinum 

12-18 mánaða koma inn í ókunnugt leikherbergi. Fylgst er með því hvernig barnið bregst 

við umhverfi sínu, hvort það líti í kringum sig og skoði sig um. Eftir stutta samverustund 

barns og móður kemur ókunnug manneskja inn í herbergið og byrjar að leika við barnið. 

Móðirin yfirgefur herbergið og barnið og ókunnuga manneskjan verða eftir. Eftir nokkrar 

mínútur kemur móðirin aftur inn og ókunnuga manneskjan fer út. Viðbrögð barnsins við 

aðskilnaði eru skoðuð og greind ásamt viðmóti þess gagnvart ókunnugu manneskjunni. 

Áhersla er lögð á viðbrögð barnsins þegar móðirin kemur aftur inn í herbergið og eru þau 

lykillinn að niðurstöðum Ainsworth á mismunandi tegundum tengsla (Sadock og Sadock, 

2007). 

Örugg tengsl (e. secure attachment) er þegar barnið kýs móður fram yfir annað 

fólk. Móðirin er næm fyrir tilraunum barnsins til þess að eiga samskipti og bregst við þeim. 

Barnið er öruggt um að móðirin sé reiðibúin til þess að veita stuðning og barnið nýtur 

samvista við hana. Barnið mótmælir lítillega þegar móðirin yfirgefur það og þarfnast 

smávegis hughreystingar þegar hún snýr eftur en er svo fljótt að komast í jafnvægi 

(Beckett og Taylor, 2016).  

 Óörugg forðunartengsl (e. anxious-avoidant) er sú gerð tengsla þar sem barnið 

sýnir ekki mikil viðbrögð þegar móðirin fer úr herberginu og þegar hún snýr aftur forðast 

barnið hana eða virðir hana ekki viðlits. Barnið leitar ekki eftir líkamlegri snertingu frá 

móður og er vart um sig nálægt henni. Barnið leikur sér frjálst og gerir lítinn greinarmun 

á móður og ókunnugum einstaklingum í herberginu. Þetta munstur verður til þegar móðir 

hafnar barninu, sinnir því ekki nægilega vel eða er skilningslaus gagnvart þörfum barnsins. 
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Barnið lærir þar af leiðandi að gera lítið úr tengslaþörfum sínum og þróar með sér 

varnarhætti til að bregðast við höfnununni (Beckett og Taylor, 2016).           

 Tvíbend tengsl (e. anxious-ambivalent) eru sterk en óörugg gerð tengsla. Barnið 

fer í uppnám þegar umönnunaraðili fer, þráir að fá hann til baka en þegar það gerist er 

það ekki nóg til þess að róa barnið og það heldur áfram að vera kvíðið. Barn með tvíbend 

tengsl við foreldri er hrætt við að fara út og kanna heiminn vegna þess að það hefur enga 

vissu um að umönnunaraðilinn verði til staðar til þess að hjálpa þegar það þarf á honum 

að halda. Uppeldi barnsins einkennist af óstöðugleika og ósamræmi þar sem foreldrið 

skortir samkennd og á erfitt með að setja sig í spor barnsins. Þessi börn eiga einnig oft 

sögu um langan aðskilnað frá foreldrum og jafnvel hótanir frá foreldrum sínum um að 

yfirgefa þau. Barnið kemur sér upp ýmis konar aðferðum til þess að fá athygli og getur 

barnið til dæmis farið í hlutverkaskipti þar sem það fer að hugsa um foreldrið og veitir 

þörfum foreldrisins mun meiri athygli en sínum eigin. Á sama tíma getur barnið upplifað 

reiði yfir óáræðanleika umönnunaraðila, jafnvel þó að þær tilfinningar geti verið bældar 

niður og barnið sé ekki meðvitað um þær (Beckett og Taylor, 2016).           

Óreiðutengsl (e. disorganized) er sú gerð tengsla þar sem barnið sér 

umönnunaraðila sinn sem einhvern sem það er hrætt við. Barnið gæti hafa orðið fyrir 

ofbeldi af hálfu umönnunaraðila síns. Þegar um óreiðutengsl er að ræða er 

umönnunaraðilinn ekki sá sem sér barninu fyrir huggun eða öryggi. Í aðstæðum þar sem 

umönnunaraðilinn er sá sem beitir barnið ofbeldi, sér barnið hann sem sína mestu ógn en 

á sama tíma þann eina sem hægt er að leita til eftir huggun. Börn með óreiðutengsl geta 

sýnt bæði tvíbend og óörugg tengsl ásamt því að geta frosið tilfinningalega. Þau geta sýnt 

hvorki jákvæð né neikvæð viðbrögð þegar umönnunaraðilinn fer og eða þegar hann 

kemur til baka (Beckett og Taylor, 2016).           

3.1.2 Rannsóknir á tengslum 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar síðustu áratugi á tengslamyndun í barnæsku í 

samhengi við kynferðisafbrot á fullorðinsaldri. Niðurstöður slíkra rannsókna eru 

mismunandi hvað varðar samband á milli tengslamyndunar og slíkra brota. Þó ber að geta 

þess að kynferðisafbrot almennt og kynferðisbrot gegn börnum hafa ítrekað verið tengd 

við óörugga tengslamyndun gerenda. Vanræksla eða kynferðisleg misnotkun getur leitt 

til þess að barnið getur þróað með sér tengslaröskun sem virkar sem hvati til þess að leita 



21 

nándar eftir óviðeigandi leiðum þegar einstaklingurinn kemst á fullorðinsaldur (Beech og 

Mitchell, 2005). Þegar munurinn er skoðaður á meðal kynferðisbrotamanna almennt hafa 

rannsóknir leitt í ljós að þegar um ræðir nauðgunarbrot þá hafi gerendur tilhneigingu til 

þess að sýna af sér hegðun sem samræmist óöruggum forðunartengslum og eru líklegri 

til þess að hafa verið beittir líkamlegu ofbeldi í æsku. Aftur á móti sýna barnaníðingar 

frekar hegðun sem samræmist óreiðutengslum. Barnaníðingarnir greina frekar frá því að 

hafa átt mjög meðvirkt og flókið samband við móður sem einkennist af hræðslu. Þar að 

auki eru þeir líklegri til þess að hafa verið misnotaðir kynferðislega en gerendur 

nauðgunarbrota (Burk og Burhart, 2003; Craissati, McClurg og Browne, 2002). Neikvæð 

sýn einstaklings á sjálfan sig getur verið í mörgum tilfellum afleiðing óreiðutengsla sem 

getur birst í einmanaleika, hvatvísi og skorti á samkennd með öðrum (Baker, Beech og 

Tyson, 2006). 

 Rannsóknir á ungmennum í fangelsum í Bandaríkjunum sýna að þrír af hverjum 

fjórum kynferðisafbrotamönnum innan fangelsanna hafi sögu um tengslaraskanir, lélegt 

samband við fjölskyldu, hafi verið settir í fóstur eða misst foreldri, eða orðið fyrir 

líkamlegu ofbeldi, kynferðislegu ofbeldi eða vanrækslu. Þessi erfiða lífsreynsla skilar sér 

líklega í því að kynferðisafbrotamenn þrói með sér litla hæfni til tengslamyndunar sem 

eykur líkurnar á því að þeir leiti í nánd á óviðeigandi hátt, til dæmis með því að rugla 

saman kynlífi og nánd eða með því að brjóta kynferðislega á börnum (Falshaw og Browne, 

1997; Beech og Mitchell, 2005). 

3.2 Taugalíffræðilegir þættir 

Margt er ennþá óvitað um barnagirnd og vísindamenn hafa ekki ennþá áttað sig 

fyllilega á orsökum hennar hvað varða líffræðilega þætti, sem og virkni heilans í því 

samhengi. Margar kenningar hafa þó litið dagsins ljós og fjölmargar rannsóknir verið 

gerðar í gegnum árin til þess að meta líffræðilega þætti sem geta skýrt hegðun 

einstaklinga sem brjóta á börnum(Miller-Perrin, Perrin og Renzetti, 2018).  

Til eru kenningar um heilastarfsemi og mismunandi svæði heilans til þess að 

skýra hegðun og hvatir barnaníðinga. Það er í fyrsta lagi kenning um ennisblað 

heilans (e. frontal lobe) en í ennisblaði, neðanvert í framheila og heilaberki er svæði 

sem stjórnar tilfinningum, minni og vitrænum aðgerðum auk þess að hafa áhrif á 

dómgreind. Rannsóknir hafa sýnt að það er oft munur á þessum svæðum í heila 
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barnaníðinga í samanburði við aðra (Brower og Price BH, 2001; Schiffer o.fl., 2007). 

Þar sem þetta svæði stjórnar hegðun geta breytingar eða vanvirki á þessu svæði 

heilans skýrt þá brengluðu kynferðislegu hegðun sem barnaníðingar sýna af sér en 

það skýrir hins vegar ekki hvers vegna einstaklingar laðast að börnum (Tenbergen 

o.fl., 2015). Í öðru lagi er kenning um gagnaaugablað heilans (e. temporal lobe) en  

þá er verið að fjalla um þegar ofur-kynferðislegar hvatir (e. hypersexual) og 

barnagirnd fara saman í sama einstaklingnum (Hucker o.fl. 1986). 

Ofurkynferðislegar hvatir eru þegar einstaklingar geta ekki stjórnað kynferðislegum 

löngunum sínum óháð aðstæðum. Þessi vanhæfni til þess að stjórna eigin löngunum 

og þrám er algeng hjá sjúklingum með taugasjúkdóma sem hafa áhrif á 

svörunarhömlun heilans. Þar til nýlega var hins vegar óljóst hvort einstaklingar með 

ofurkynferðislegar hvatir væru með minni hömlun og breytingar á taugasvörun í 

heila í samanburði við heilbrigða einstaklinga, sérstaklega ef kynferðislegt áreiti væri 

nálægt (Seok og Suhn, 2020). Í rannsókn Seok og Suhn (2020) kom í ljós að 

einstaklingar með ofurkynferðislegar hvatir sýndu lakari svörunarhömlun en 

heilbrigðir einstaklingar í samanburðarhópi, sérstaklega ef kynferðislegt áreiti var til 

staðar á meðan rannsókninni stóð. Eldri rannsóknir hafa auk þess sýnt að truflun í 

gagnaugablaði, geta verið skemmdir í gagnaugablaði (e. temporal lesions) eða 

drekasigg (e. hippocampal sclerosis). Þessi atriði geta komið fram í aukningu á 

kynferðislegri ofbeldishegðun hjá einstaklingum eða aukningu á breidd 

kynferðislegra langanna (Langevin, Wortzman, Dickey, Wright, og Handy, 1988; 

Mendez, Chow, Ringman, Twitchell, og Hinkin, 2000). Þriðja megin 

taugalíffræðikenningin á orsökum barnagirndar er sú að sá munur sem sé á 

heilauppbyggingu karla og kvenna hafi áhrif. Samkvæmt þeirri kenningu spili 

hormónið testesterón, sem finnst í meira magni í heilum karlmanna, stórt hlutverk í 

því hvort einstaklingar séu líklegri til þess að þróa með sér barnagirnd (Cantor o.fl. 

2008).  

Í nýlegustu kenningum á líffræðilegum orsökum barnagirndar er lögð áhersla 

á taugalíffræðilega þætti samtvinnaða við aðstæður í móðurkviði. Aðaláhersla 

þessarar kenningar er að barnagirnd sé taugaþróunarsjúkdómur sem sé staðfestur 

af ákveðnum þáttum eins og lágri líkamshæð, lágri greind, höfuðáverkum, 

hormónamagni í móðurkviði, og breytinga í taugalíffræðilegum þáttum sem hafa 
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verið til staðar hjá einstaklingum frá barnæsku (Garcia, 2009).  Georgiadis og 

Kortekas (2009) benda þó á að það sé hægt að túlka niðurstöður úr rannsóknum á 

heilum barnaníðinga svo að það séu ekki heilaskemmdirnar eða einhver ákveðin 

virkni eða vanvirkni í heila sem valdi barnagirndinni heldur séu þær það sem fær 

einstaklinginn til að láta hvatir sínar verða að veruleika með gjörðum sínum. Að 

barnagirndin hafi verið til staðar fyrir en að heilaskemmdirnar í bland við 

umhverfisþætti verði til þess að einstaklingurinn sýni af sér brotlega hegðun (2002).  

3.3 Hugrænar atferliskenningar 

Hugrænar atferlisfræðilegar kenningar eru almennur flokkur kenninga, eða safn 

tengdra kenninga, sem þróast hafa frá fræðilegum skrifum, klínískri reynslu og 

reynslu sálfræðinga og annarra heilbrigðisstarfsmanna. Kenningarnar leitast við að 

skýra mikilvægi atferlis og vitsmunalegra ferla til þess að geta skilið og hjálpað 

einstaklingum (Kalodner, 2011). Hugtakið hugræn röskun vísar til hugsanavillna sem 

dregur úr getu einstaklingsins til þess að túlka umhverfi sitt í samræmi við 

raunveruleikann (Beck, 1976). Vegna þessa hugsanavillna sem verða til hefur 

einstaklingurinn tilhneigingu til þess að haga sér á þann hátt sem er á skjön við 

félagslega samþykkta hegðun eða gildi. Abel, Becker og Cunningham-Rathner (1984) 

voru fyrstir til þess að fá birta grein um hugsanaskekkju (e. cognitive distortion) 

barnaníðinga. Í greininni skilgreindu þeir ekki hugtakið, en notuðu það til skiptis við 

orðið „skoðun“ (e. belief). Þeir kynntu þá hugmynd að útskýringar barnaníðinga, 

eftir að þeir hefðu náðst af yfirvöldum, styðji við það að þeir séu með slíka 

hugsanaskekkju. Gerendur séu búnir að koma sér upp ákveðnu hugsanakerfi til þess 

að réttlæta gjörðir sínar, sem eiga ekki við rök að styðjast í raunveruleikanum. Slíkar 

hugsanaskekkjur eiga sér stað hjá mörgum þeim sem fremja hvers konar 

kynferðisbrot. 

 Abel og félagar (1984) tileinkuðu sér nálgun félagsnámskenninga en 

samkvæmt henni læri börn hvaða kynferðislegu örvunarmynstur séu samþykkt, hver 

þykji viðeigandi og hver ekki. Þess vegna byrji einstaklingar oftast að beina athyglinni 

frá áreiti sem þyki óviðeigandi hvað varðar kynferðislega örvun. Þetta námsferli 

heldur áfram í gegnum unglingsárin og þegar einstaklingurinn er orðinn fullorðinn 

örvast hann ekki kynferðislega af áreitum sem teljast óviðeigandi, laðast þá að 
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fullorðnum til dæmis í stað barna. Vandamálið við þetta námsferli er að þegar barn 

eða unglingur stundar sjálfsfróun út frá tileknu áreiti sem og felur það fyrir öðrun, 

þá á sér engin neikvæð styrking í kjölfarið. Unglingsárin eru því mikilvægur tími þar 

sem það ákvarðast hvort einstaklingurinn örvast við óviðeigandi áreiti. Þegar 

einstaklingur fróar sér yfir óviðeigandi hugarórum og fær fullnægingu og finnur 

vellíðan, getur við endurtekningu á þessarri hegðun, áreitið og fullnægingin parast 

saman sem verður til þess að einstaklingurinn fer að örvast kynferðislega við að sjá 

eða hugsa um áreitið. Þegar viðkomandi verður fullorðinn hefur þessi pörun þegar 

átt sér stað og örvunin við óviðeigandi áreitið ennþá til staðar. Það er þá sem 

einstaklingurinn áttar sig á að það er misræmi á milli þess hvað samfélagið samþykkir 

sem örvandi áreiti og það sem sem einstaklingurinn upplifir sem örvandi. Til þess að 

aðlagast þessu misræmi þróar einstaklingurinn með sér hugsanaskekkjur, 

brenglaðar hugsanir sem réttlæta fyrir einstaklingnum eigin langanir og gjörðir (Abel 

o.fl., 1984; Bumby, 1996; Terry, 2006; Wood og Riggs, 2009). Þetta samræmist 

rannsóknum á einstaklingum sem hafa brotið kynferðislega gegn börnum, algengt 

er að þeir neiti, geri lítið úr og réttlæti gjörðir sínar, fyrir sjálfum sér og öðrum (Burn 

og Brown, 2006). Algengar hugsanvillur sem lýsa þessum réttlætingum hjá 

barnaníðingum eru að þeir hafi verið að fræða barnið um kynlíf og kynfræðsla sé af 

því góða eða að barnið hafi átt upptökin af kynferðislega athæfinu (Terry, 2006). 

3.4 Samþættar kenningar 

Þar til nýlega hafa flestar kenningar sem leitast við að skýra hegðun barnaníðinga 

einblínt á einhvern einn þátt í eðli eða persónuleika viðkomandi. Nýlegar kenningar 

reyna hins vegar að skýra hegðun þeirra sem brjóta á börnum á víðtækari hátt með 

því að taka til greina alla þá þætti sem geti haft áhrif á og mótað slíka einstaklinga 

(Miller-Perrin, Perrin og Renzetti, 2018). Samkvæmt samþættingarkenningum (e. 

integrative theories) spila umhverfið og erfðir bæði stór hlutverk í því hvernig 

einstaklingar þroskast og getur til dæmis slæm tengslamyndun, milli barns og 

foreldris, endurteknar kvíðavaldandi aðstæður, lágt sjálfsmat, lítil samskipti við 

annað fólk, lítil hæfni til þess að takast á við erfiðar aðstæður og saga um 

kynferðislega misnotkun verið þeir þættir sem verða til þess að einstaklingurinn fer 

að reiða sig á kynferðislegar aðferðir til þess að takast á við þær aðstæður sem eru 
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erfiðar hverju sinni. Þegar aðrir utan aðkomandi þættir bætast svo við, eins og 

auðvelt aðgengi að börnum eða áfengi og lyf sem geta dregið úr hömlum 

einstaklings, hefur einstaklingurinn tilhneigingu til þess að sýna af sér 

kynferðishegðun sem flokkast sem ofbeldi (Marshall og Marshall, 2000). Covell og 

Scalora (2002) þróuðu líkan til þess að lýsa þessum hugrænu og félagslegu þáttum 

sem algengt er að kynferðisafbrotamenn skorti, og lýstu hvernig þessir þættir stuðli 

að kynferðislegri ofbeldishegðun.  Samkvæmt líkani þeirra er skortur á félagslegri 

hæfni, skortur á hæfni til persónulegrar nándar og takmarkanir í hugrænum ferlum, 

áhrifavaldar á þróun samkenndar. Samkvæmt líkaninu geta þessir hugrænu og 

félagslegu þættir leitt til þess að einstaklingur sýni af sér brenglaða kynferðislega 

hegðun (Covell og Scalora, 2002).  

Sú kenning sem nær þó best yfir einstaklinga sem brjóta á börnum er 

samþætt kenning um kynferðisbrot (e. integrated theory of sexual offending) en 

samkvæmt hennir er kynferðisleg misnotkun afleiðing af fjölda samverkandi þátta. Í 

kenningunni eru teknir til greina þeir þættir sem hafa áhrif á þroska heila (þróun, 

erfðabreytileiki og taugalíffræði) og vistfræðilegir þættir (félagslegt og 

menningarlegt umhverfi, persónulegar aðstæður, líkamlegt umhverfi) og samspil 

allra þessa þátta. Höfundar hennar halda því fram að aðrar kenningar á hegðun 

kynferðisafbrotamanna séu grunnar að því leiti að það sé ákveðin tilhneiging til þess 

að skoða bara yfirborð einkenna og það gleymist að allar manneskjur séu 

líffræðilegar verur og hegðun þeirra þurfi að skoða út frá mörgum mismunandi 

þáttum, ekki einungis umhverfisþáttum (Ward og Beech, 2006).   
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4 Meðferðir og úrræði 

Síðustu áratugi hefur mikil áhersla verið lögð á það hjá rannsakendum og 

meðferðaraðilum að finna út hvort meðferð gagnist barnaníðingum eða þeim sem 

eru haldnir barnagirnd (Serran og Moulden, 2007). Miklar framfarir hafa orðið í 

meðferðarúrræðum hjá þessum einstaklingum og hefur auking áhersla verið lögð á 

endurhæfingu. Það er ekki hægt að lækna barnagirnd frekar en margar aðrar 

raskanir eða geðsjúkdóma, hugsanirnar eða hvatirnar fara í flestum tilfellum ekki og 

meðferðir við barnagirnd miða flestar að því að koma í veg fyrir frekari brot hjá 

einstaklingum í stað þess að breyta kynhneigð viðkomandi. Rannsóknir benda til 

þess að meðferðir borgi sig ef þær eru framkvæmdar með réttu móti en til þess að 

þær skili sér þarf að taka mið af áhættuþáttum með gagnreyndri og markmissri 

aðferð. Engin meðferð skilar þó árangri ef eisntaklingurinn er ekki tilbúinn til þess að 

taka þátt í henni. Einstaklingar geta brotið af sér á meðan meðferð stendur og jafnvel 

eftir að hafa verið vanaðir (Hall og Hall, 2007). Barnagirnd er röskun sem er alltaf til 

staðar hjá þeim sem með hana greinast, og þessir einstaklingar þurfa að vera í 

stöðugri meðferð út lífið, til þess að geta haldið henni í skefjum (Lamberg, 2005). 

Hér á landi vinna bæði félagsráðgjafar og sálfræðingar með dæmdum 

barnaníðingum á meðan afplánun stendur og í eftirfylgni. Í meðferð á 

barnaníðingum þarf að huga sérstaklega að heildarsýn þar sem ekki er eingöngu 

verið að veita einstaklingnum meðferð heldur þarf að vera meðvitaður um brotaþola 

og aðstandendur, að tryggja ávallt öryggi barna og tilkynna viðeigandi aðila ef 

eitthvað kemur fram í viðtölum sem gefur til kynna að barn sé í hættu.  Auk þess 

þarf að gæta þess að brotaþolar verði ekki fyrir auknum skaða. Kynferðisbrotamenn 

eru almennt líklegri til þess að vera dæmdir aftur í fangelsi fyrir kynferðisbrot en 

önnur brot, en þrátt fyrir það er þetta fjölbreyttur hópur einstaklinga og mikilvægt 

er að sníða meðferðina eftir þörfum hvers og eins (Anna Kristín Newton og Þórarinn 

Viðar Hjaltason, 2011). Rannsóknir sýna bersýnilega fram á það að það er hægt að 

draga úr líkum á því að einstaklingar brjóti af sér endurtekið gegn börnum með 

meðferð eða endurhæfingu í stað þess að loka þá eingöngu inni í fangelsum. 

Meðferð getur ekki einungis borgað sig til þess að vernda börn heldur er það ódýrara 

fyrir samfélög þar sem það kostar minna að veita einstaklingum meðferð en að 

fangelsa þá á ný (Ward, Collie og Bourke, 2009).  
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4.1 Áhættumat 

Til þess að meta hættu sem stafar af einstaklingum sem hafa framið kynferðisleg 

brot gegn börnum er mikilvægt að framkvæma svokallað áhættumat. Áhættumat 

hjálpar meðferðaraðila að safna saman upplýsingum um einstaklinginn sem eru 

nauðsynlegar til þess að útbúa meðferðarplan (Hanson og Morton-Bourgon, 2009). 

Margir þættir koma til sögu þegar verið er að meta áhættu á ítrekun brota og ekki 

allir sammála um hvaða þættir það eru sem skipta þar megin máli. Það eru þó nokkrir 

þættir sem fræðimenn sammælast um að skipti máli, og má þar helst nefna 

mikilvægi þess að skilgreina fyrirfram í hvaða þáttum felst lítil áhætta og í hvaða 

þáttum felst mikil áhætta. Auk þess verða þeir þættir sem metnir eru sem 

áhættþættir að hafa nokkuð sterkt forspárgildi um niðurstöðuna. Áhættuþáttum er 

gjarnar skipt í stöðuga (e. static) þætti og breytilega (e. dynamic) þætti. Söðugir 

þættir geta verið þeir sem tengjast fyrri afbrotum og breytilegir þættir þeir sem geta 

breyst með tímanum og þar með aukið eða minnkað líkurnar á að einstaklingurinn 

brjóti af sér aftur. Almennt er talið að formlegt áhættumat sé skilvirkara en 

óformlegt huglægt mat sérfræðinga (Hanson og Thornton, 2007; Anna Kristín 

Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011).  

4.2  Hugræn atferlismeðferð 

Eitt algengasta meðferðarúrræðið sem notast er við í meðferð við barnagirnd er 

hugræn atferlismeðferð (e. cognitive-behavioural therapy). Í hugrænni 

atferlismeðferð með einstaklingum með barnagirnd er miðað að því að finna tengsl 

á milli hugrænna ferla (þar sem kynferðislegar hugsanir um börn koma upp), 

tilfinninga og hegðunar (Walton og Chou, 2015). Atferlisþátturinn felst í því að 

breyta mynstrum sem tengjast kynferðislegri örvun hjá þeim sem eru með 

barnagirnd. Það felst oft í því að beita óbeitarmeðferð (e. aversive therapy) sem 

byggir á því að parað er saman eitthvað sem veldur einstaklingnum óbeit, við 

kynferðislegar fantasíur hans (Miller-Perrin, Perrin og Renzetti, 2018). Í meðferðinni 

er mikið notast við að leiðrétta hugsanaskekkjur einstaklinganna, þá er verið að 

reyna að fá einstaklinginn til þess að hætta að gera lítið úr og réttlæta fyrir sér og 

öðrum hegðun sína. Reynt er að fá einstaklinginn til þess að skilja að kynferðislegar 

athafnir með börnum eru rangar með því að fræða þá um afleiðingar ofbeldisins og 
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vinna með öfuga hlutverkaskipan en þá er einstaklingurinn beðinn um að finna rök 

gegn þeim hugsanavillum sem hann er með (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar 

Hjaltason, 2011).  

Fallvörn (e. relapse prevention) er annað form hugrænnar atferlismeðferðar 

og miðar hún að því að stuðla að varanlegu bindindi frá brotlegri hegðun gegn 

börnum með því að meta hættuna hverju sinni. Barnaníðingnum er þá kennt að 

þekkja hugsanir sínar og merki um að hann sé að fara út í mögulegt brot svo hann 

geta þá gripið inn í og forðast aðstæður og einstaklinga sem kveikja á löngun til þess 

að brjóta af sér á ný (Pithers, Marques, Gibat og Marlatt, 1983). Aðaláhersla er því 

lögð á að fá brotamenn til þess að þróa með sér sjórn á innri og ytri þáttum sem 

valda því að þeir brjóta á börnum (Walton og Chou, 2015).   

Í safngreiningu Hanson og félaga (2002) kom það fram að dæmdir 

barnaníðingar brutu síður af sér aftur ef þeir fengu meðferð í kjölfar dómsins. 

Safngreiningin sýndi að af þeim sem þóku þátt í rannsóknunum, brutu 9.9% af þeim 

sem fengu meðferð af sér aftur en 17.3% af þeim sem ekki fengu neina meðferð. Í 

þessari greiningu kom jafnframt fram að hugræn atferlismeðferð kom betur úr af 

þeim aðferðum sem notaðar voru. Í flestum rannsóknunum var notast við hugræna 

atferlismeðferð eða í 29 af 43 rannsóknum, í hinum var notast við hugræna meðferð 

og sálgreiningu.  

4.3 Líffræðilegar meðferðir 

Líffræðilegar meðferðir geta verið mjög mismunandi, allt frá stórum skurðaðgerðum 

í lyfjagjöf. Skurðaðgerðir voru algengari á árum áður þar sem menn voru ýmist 

vanaðir eða skorið var í heila einstaklinga til þess að eyðileggja kjarna í undirstúku 

heilans með því markmiði að minnka kynhvöt. Með tímanum og þróun 

vísindasamfélagsins fóru slíkar aðferðir að þykja siðferðislega rangar og því afar 

sjaldgjæfar í nútímameðferð á þessum hópi einstaklinga (Anna Kristín Newton og 

Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011). 

Líffræðilegar meðferðir sem koma til greina í dag einblína ferkar á lyfjagjöf. 

Þar sem sumir fræðimenn telja að að hormónið testesterón, sem finnst í meira 

magni í heilum karlmanna, spili stórt hlutverk í því hvort einstaklingar séu líklegri til 

þess að þróa með sér barnagirnd, hefur verið lögð áhersla á það á seinni árum í 
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líffræðilegum meðferðum að minnka flæði þess í heila (Cantor o.fl. 2008; Blackburn, 

2002). Lyfjameðferðir eru nokkuð algengar hjá mjög hættulegum barnaníðingum og 

rannsóknir hafa sýnt að lyfjameðferð samhliða viðtalsmeðferð geti skilað góðum 

árangri auk þess sem barnaníðingar eru gjarnan viljugri til þess að fara í 

samtalsmeðferð þegar lyfin eru farin að virka (Rice og Harris, 2011). Gallinn við 

lyfjameðferð er að jafnvel þó að það séu til nokkrar mismunandi tegundir af lyfjum 

til þess að bæla hormón í heila, þá taka þau nokkra mánuði að byrja virka. Sum þeirra 

hafa slæmar aukaverkanir og þau geta verið nokkuð kostnaðarsöm (Hall og Hall, 

2007).   

4.4 Verkefnið „Gott líf“ 

Verkefnið „Gott líf“ (e.The Good life) er meðferðarlíkan sem byggir á því að virkja 

styrkleika hvers og eins, meta hættu á frekari brotum og þarfir einstaklingsins til þess 

að geta lifað góðu lífi án afbrota (Ward og Stewart, 2003). Helsta markmið líkansins 

er að fá einstaklinga sem hafa brotið af sér til þess að þróa innri og ytri bjargráð til 

þess að geta hámarkað lífsgæði sín til þess að minnka líkurnar á því að einstaklingar 

brjóti af sér á ný (Ward, Yates og Willis, 2012). Samkvæmt líkaninu eru allar 

manneskjur í eðli sínu virkar í því að leita að markmiðum til að ná og eru stanslaust 

að þróa eigin viðhorf um tilgang lífsins (Ward og Brown, 2003). Til þess að geta notað 

líkanið rétt er mikilvægt að geta metið persónueinkenni, vandamál, eða félagslegan 

vanda sem getur aukið líkurnar á því að einstaklingurinn brjóti af sér aftur. Það er þó 

lögð megin áhersla á að nálgunin sé alltaf að fá einstaklinginn til þess að stefna að 

jákvæðum markmiðum og hjálpa honum við að ná þeim en ekki að einblína á að 

forðast einhverjar aðstæður eða hegðun. Allt miðar að því að stefna á betra líf sem 

einstaklingurinn er spenntur fyrir því að lifa og hvernig hann kemst þangað en ekki 

að hugsa um það sem hann ætlar ekki að gera (Yates og Prescott, 2011). Líkanið 

hefur náð miklum vinsældum síðustu ár í meðferð á barnaníðingum (McGrath, 

Cumming, Burchard, Zeoli og Ellerby, 2010). Rannsóknir benda til þess að líkanið geti 

eflt þátttöku einstaklinga í meðferð við barnagirnd og dregið úr brottfalli úr 

meðferðarúrræðum (Marshall, 2005).  
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5 Hlutverk félagsráðgjafa 

Félagsráðgjafar glíma oft á tíðum við siðferðislega erfiða þætti í vinnu sinni þar sem 

þeir reyna að leysa flókin mál á eins farsælan hátt og mögulegt er. Vinna með 

einstaklingum sem eru stimplaðir getur verið sérstaklega krefjandi fyrir 

félagsráðgjafann, þar sem hann þarf að líta fram hjá eigin fordómum og fordómum 

samfélagsins til þess að geta unnið starf sitt af heilindum (Lafond, 2005; Strom-

Gottfried, 2007). Félagsráðgjafar vinna helst með barnaníðingum og öðrum 

kynferðisafbrotamönnum í störfum sínum í heilbrigðisþjónustu og innan 

fangelsanna. Jafnvel þó að sumir einstaklingar sem brjóta á börnum leiti sér hjálpar 

að eigin frumkvæði er það töluvert algengara að þessi hópur einstaklinga hitti ekki 

félagsráðgjafa eða sálfræðinga til þess að hljóta einhvers konar meðferð eða 

stuðning fyrr en þeir eru búnir að hljóta dóm (Lafond, 2005).   

 Starf félagsráðgjafa er aldrei að refsa einstaklingum, heldur að nota þá 

þekkingu og færni sem þeir búa yfir til að hjálpa einstaklingum til að hjálpa sér sjálfir. 

Einnig að endurhæfa og valdefla einstaklinga til þess að þeir geti tekið þátt í 

samfélaginu og fundið leiðir til þess að fóta sig í því þjóðfélagi sem þeir lifa. Starf 

félagsráðgjafans er að leggja sig fram við að mynda tengsl við skjólstæðinga sína og 

hvetja þá áfram, dæma þá aldrei né hegðun þeirra en aðstoða þá frekar að við að ná 

sátt við sjálfa sig og reyna að hugsa í lausnum frekar en í vandamálum. 

Félagráðgjafinn þarf að geta sýnt þeim ákveðni þegar þess þarf en jafnframt virðingu 

og samkennd þegar það á við. Einnig þarf félagsráðgjafinn  að aðstoða þá við að 

þekkja muninn á hegðun sem telst eðlileg í því samfélagi sem við búum og þeirri sem 

þykir óeðlileg eða skaðleg (Farley, Smith og Boyle, 2011). Siðareglur félagsráðgjafa 

eru góður leiðarvísir í allri vinnu með erfiðum hópum og gefa það skýrt til kynna að 

þeim beri að rækja starf sitt án manngreinarálits og að virða réttindi hverrar 

manneskju. Þeim er einnig skylt að koma fram við skjólstæðinga sína af heiðarleika, 

virðingu og leitast við að byggja upp gagnkvæmt traust (Felagsráðgjafafélag Íslands, 

e.d.). Menntun og fræðsla um það viðfangasefni sem þeir eiga við að hverju sinni er 

afar mikilvægur þáttur í því að kljást við eigin fordóma og geta sinnt skjólstæðingum 

á þann hátt sem þeir eiga skilið. Félagsráðgjafinn þarf að geta hjálpað einstaklingum 

sem hafa brotið af sér og skaðað aðra án þess að láta eigin fordóma standa í vegi 

fyrir því (Roberts and Brownell, 1999).   
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5.1 Réttarfélagsráðgjöf 

Á íslandi eru nú starfandi þrír félagsráðgjafar hjá Fangelsismálastofnun sem sinna 

öllum fangelsunum sem og reynslulausnareftirliti. Samkvæmt fangelsismálastofnun 

eru helstu verkefni félagsráðgjafa innan fangelsanna meðal annars einstaklingsviðtöl 

við fanga í afplánun, námskeið og hópafræðsla fyrir fanga, að sinna tilkynningum til 

barnaverndaryfirvalda og samskiptum við barnavernd eftir þörfum. Önnur verkefni 

eru samskipti við félagsþjónustu og aðrar stofnanir, eftirfygld með einstaklingum 

með alvarleg brot sem eru komnir í önnur úrræði en lokuð fangelsi ásamt því að bera 

ábyrgð á umsjón og eftirliti með reynslulausn. Félagsráðgjafarnir beita heildarsýn á 

fjölbreytt verkefni sín þvert á svið Fangelsismálastofnunar og annarra stofnana. 

Markmið félagsráðgjafa með dæmdum barnaníðingum og öðrum föngum er fyrst og 

fremst að vinna að lausn félagslegra og persónulegra vandamála , að reyna að koma 

í veg fyrir félagslegt ranglæti og sporna gegn mannréttindarbrotum. Mikilvægt er að 

félagsráðgjafi hafi trú á einstaklingnum og getu hans til þess að geta nýtt hæfileika 

sína til fulls (Fangelsismálastofnun, e.d.). 

Réttarfélagssráðgjafar hafa vítt starfssvið og starfa með einstaklingum úr 

öllum áttum og stéttum og er hlutverk þeirra að styðja þá og aðstoða, sama hvaða 

hópi þeir tilheyra. Þeir fræða og aðstoða skjólstæðinga sína með lagaleg réttindi og 

hjálpa þeim við að leysa vandamál sem upp koma ásamt því að vera hvetjandi aðili 

þeirra sem lenda inn í réttarvörslukerfinu (Hare, 2004). Réttarfélagsráðgjöfin er 

flókið svið sem krefst víðtækrar þekkingar á lögum, reglum og réttindum fólks. 

Félagráðgjafinn þarf auk þess að hafa skilning á margbreytilegum persónulegum 

vanda einstaklinga, fjölskylduvandamálum, og á öllu samfélaginu í heild. 

Réttarfélagsráðgjafar vinna að heildstæðum lausnum að réttlátara samfélagi og 

notast við fræðilegar kenningar um mannlega hegðun og kerfiskenningar til þess að 

vinna með fólki. Félagsráðgjafar grípa inn hjá einstaklingum sem lenda í vanda í 

þjóðfélaginu með því markmiði að vernda mannréttindi einstaklinga (Hare, 2004). 

Félagsráðgjafar leitast við að aðstoða einstaklinga við að breyta skaðlegum 

hegðunarmynstrum og markmiðið er ávallt að einstaklingar sem hafa brotið af sér 

geti snúið afur út í samfélagið og fundið leiðir til þess að fóta sig sem virkir 

þjóðfélagsþegnar í samfélaginu. Það felur í sér að hjálpa þeim að þróa með sér gildi 

sem falla betur að þeim gildum sem eru samfélagslega samþykkt, auka sjálfsskilning, 
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hjálpa þeim í að byggja upp heilbrigða sjálfsmynd og auka sjálfstraust ásamt því að 

aðstoða þá við að gera sér grein fyrir eigin styrkleikum og hvernig þeir geti nýtt þá í 

lífinu (Farley, Smith og Boyle, 2011).  

Með því að kynna sér vel meðferðarþarfir og þjónustu sem skiptir máli fyrir 

einstaklinga með barnagirnd, geta félagsráðgjafar aukið hæfni sína til þess að veita 

áhrifaríka, siðferðislega ráðgjöf, sem þeir nálgast með samkennd, til þessa stimplaða 

hóps sem alla jafna er erfitt að ná til. Nálgun og aðstoð félagsráðgjafa er mikilvægur 

þáttur í forvörnum við kynferðisofbeldi gegn börnum.   
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6 Umræða 

Þegar orðin barnagirnd eða barnaníðingur koma upp í þjóðfélagsumræðu vekur það 

gjarnan upp tilfinningaleg viðbrögð hjá einstaklingum og margar spurningar vakna. 

Fólk veltir því fyrir sér hvernig einhver geti gert barni svo hryllilega hluti og afhverju. 

Skiljanlega er þetta viðfangsefni sem fólki finnst erfitt að hugsa um, margir vilja loka 

augunum fyrir þessu vandamáli og sjá jafnvel enga aðra lausn en að loka þessa menn 

inni að eilífu. Þessi tegund af ofbeldi er til staðar og  það er nauðsynlegt að horfast í 

augu við þetta vandamál, til þess að vernda öll börn sem geta orðið á vegi þessara 

manna í lífinu.  

Mikilvægi þess að hlúa vel að þessum málaflokki sést best í rannsóknum á 

þolendum en þær sýna að alvarleg áföll í æsku geti haft mjög slæm áhrif á þroska og 

líðan barna og getur kynferðislegt ofbeldi meðal annars leitt til þunglyndis, kvíða, 

fíknivanda og áfallastreituröskunar. Það er mikilvægt að fyrir félagsráðgjafa og alla 

sem starfa með börnum að þekkja einkenni kynferðisofbelsis því alls ekki öll börn 

segja frá og fræðimenn telja að fyrir hvert kynferðisbrot sem sé kært séu fimm sem 

aldrei séu kærð ((Hall og Hall, 2007; Hrefna Friðriksdóttir og Anni G. Haugen, 2015).  

Orsakir þess að einstaklingar eru haldnir barnagirnd geta verið fjölmargar. 

Þar velta fræðimenn helst fyrir sér tengslamyndun í bernsku ásamt líffræðilegum og 

hugrænum þáttum (Hall og Hall, 2007). Rannsóknir sýna að margir gerendur hafi 

ekki myndað heilbrigð tengsl í bernsku og þá er algengast að þeirra tengslahegðun 

samræmist óreiðutengslum. Þeir standa gjarnan höllum fæti félagslega og eiga erfitt 

samband við fjölskyldu (Beech og Mitchell, 2005). Í rannsóknum á heila barnaníðinga 

hefur komið í ljós að það er oft munur á milli þeirra og heilbrigðra einstaklinga á 

ýmsum svæðum heilans. Það er talið að þessi munur á heila þeirra hafi í sumum 

tilfellum sérstaklega áhrif á hegðun þeirra, ekki endilega hvatirnar sjálfar (Tenbergen 

o.fl., 2015). Þekking og skilningur á þessum orsakaþáttum er gríðarlega mikilvægur 

fyrir alla fagaðila til þess að geta fundið viðeigandi meðferðarúrræði og metið 

hættuna sem af stafar af þeim (Hanson og Thornton, 2007).  

Einstaklingar sem brjóta á börnum eru ekki einsleitur hópur og margar 

ástæður geta legið að baki brotanna. Rúmur helmingur þeirra  sem brjóta á börnum 

eru haldnir barnagirnd og var áhersla lögð á þann hóp í þessari ritgerð.  Einstaklingar 
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með barnagirnd nota ákveðnar aðferðir til þess að tæla börn, og er oft langur 

undirbúningstími þar sem þeir eru að ná trausti barnsins og foreldra þess (Clemente, 

2013). Þetta er mikilvæg þekking fyrir alla sem umgangast börn, að þekkja einkenni 

tælingar til þess að geta gripið strax inn í. Karlkyns gerendur eru í miklum meirihluta 

þó það þekkist einnig að konur brjóti kynferðislega á börnum (Chow og Choy, 2002). 

Erfitt er að fá einstaklinga til þess að viðurkenna kynferðislegar langanir til barna og 

er það viðfangsefni sem væri áhugavert að leggja áherslu á, að búa til umhverfi þar 

sem þeir ættu ekki á hættu að vera dæmdir og gætuð leitað til þess að fá aðstoð. 

Ekkert sérhæft úrræði stendur til boða hér á landi fyrir þá sem vilja fá hjálp við 

barnagirnd.  

Miklar framfarir hafa verið á meðferð á einstaklingum með barnagirnd í 

gegnum árin og er hugræn atferlismeðferð einna mest notuð nú til dags ásamt 

lyfjameðferð í mörgum tilfellum. Í hugrænni atferlismeðferð er leitast við að 

leiðrétta hugsanaskekkjur og fá einstaklinginn til þess að hætta að gera lítið úr og 

réttlæta hegðun sína. Þá er hættan metin með ýmsum leiðum og reynt að vinna með 

þá þætti sem taldir eru líklegastir til þess að verða til þess að einstaklingurinn brjóti 

af sér. Hugræn atferlismeðferð er sú meðferð sem hefur verið að skila hvað bestum 

árangri (Anna Kristín Newton og Þórarinn Viðar Hjaltason, 2011; Hanson o.fl., 2002). 

Lyfjameðferðir eru auk þess nokkuð algengar og hafa sýnt af sér góðan árangur auk 

þess sem barnaníðingar hafa reynst viljugri til þess að hefja viðtalsmeðferð eftir að 

lyfjameðferð (Rice og Harris, 2011). 

Í ljósi þess að meðferðir skila árangri hjá hluta þessa hóps, er mikilvægt að 

öllum standi til boða viðeigandi meðferð og stuðningur eins fljótt og mögulegt er. 

Að það séu viðeigandi meðferðarúrræði í boði til þess að bæla niður annarlegar 

hvatir, hvort sem það er með lyfjagjöf eða einhvers konar viðtalsmeðferð, hlýtur að 

teljast gríðarlega mikilvægt til þess að þessir einstaklingar geti verið virkir 

þjóðfélagsþegnar án þess að brjóta af sér.  Það er einnig áríðandi að halda áfram að 

gera rannsóknir á þessu sviði til þess að komast betur að því hvaða meðferðir virka, 

og halda áfram að þróa þær. Það sem er þó mikilvægast af öllu er að vernda börn 

frá þessum einstaklingum. Það er sérstaklega mikilvægt fyrir félagsráðgjafa og alla 

þá sem vinna með þessum hópi, að hafa þekkingu og skilning á þessum málaflokki. 
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Félagsráðgjáfar geta beitt sér í þessari baráttu með því að þekkja einkenni og áhættu 

og hvetja til meðferðar. Í ljósi þess að forvarnir hafa sýnt að þær borgi sig, gætu 

félagsráðgjafar auk þess lagt áherslu á fræðslu til ungmenna til þess að stuðla að 

auknu kynheilbrigði og draga úr kynferðisbrotum á börnum og fólki almennt.  
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Ragnheiður Guðmundsdóttir 
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