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Útdráttur 
Markmið rannsóknarinnar er að kanna hver sé staða kynfræðslu barna í 1.- 4. bekk 

í grunnskólum á Íslandi þar sem svarað er rannsóknarspurningunni: „Á að veita 

börnum í 1.- 4. bekk kynfræðslu?“. Einnig miðar rannsóknin að því að skoða hvort 

kennarar séu sérstaklega undirbúnir fyrir það að veita börnum kynfræðslu eða séu 

fræddir um einkenni kynferðislegar misnotkunar. Könnuð eru viðhorf og aðkoma 

foreldra í kynfræðslu barna þeirra. Tekin voru fimm eigindleg viðtöl við skólastjóra í 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu til þess að fá svör við ofangreindum 

spurningum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu það í ljós að misjafnt er á milli 

skóla hvernig kynfræðslu er háttað og þyrfti að samræma áherslur með skýrari 

markmiðum til skólanna. Þá er talið mikilvægt að kennarar þekki til einkenna 

kynferðislegrar misnotkunar og geti brugðist rétt við. Flestir skólar eru viðbúnir því 

að börn sýni kynferðislega hegðun innan skólans og hafa ákveðna verkferla til þess 

að taka á því. Foreldrar sýna kynfræðslu barna sinna almennt lítinn áhuga, skortir 

sjálfa þekkingu og þyrftu einnig fræðslu.  
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Tafla 1: Aldurstengd kynferðisleg hegðun 
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Inngangur 

Eðlilegur hluti barnæskunnar er að upplifa kynferðislegar tilfinningar og tengist það 

kynþroska barna. Skilningur barna á þessum tilfinningum er takmarkaður sem og 

geta þeirra til þess að tjá sig um þær (Standfort og Rademakers, 2003). Þessar 

tilfinningar eru spennandi og kanna börnin þær frekar til dæmis í kynferðislegum 

leikjum (Gagnon og Simon, 2005). Slíkir leikir geta leiðst út í neikvæða 

kynferðislega reynslu og er þá mikilvægt að umhverfið sé tilbúið að taka á móti 

barninu og hjálpa því til þess að skilja tilfinningar sínar og vinna úr þeim (Friedrich, 

2003).  

Með því að veita börnum kynfræðslu fá þau meðal annars tækifæri til þess 

að skilja og þekkja eigin tilfinningar og líkama. Þau læra hvað telst eðlileg 

kynferðisleg hegðun og hvað er óeðlilegt. Kynfræðslan gefur þeim sjálfstraust, þau 

læra að virða og þekkja eigin mörk og annarra og vera ábyrgari fyrir eigin hegðun 

(Halstead og Reiss, 2004; Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007; 

Siecus, e.d.). Hún hjálpar einnig börnum sem hafa orðið fyrir óviðeigandi 

kynferðislegri hegðun sem og misnotkun. Kynfræðsla getur haft forvarnargildi og 

hjálpað börnum og foreldrum að fyrirbyggja kynferðislega misnotkun á börnum 

(Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007). 

Mitt álit er það að kynferðislegt ofbeldi sé ein sú neikvæðasta reynsla sem 

börn geta orðið fyrir. Því geri ég mitt besta til þess að hindra að mín börn verði fyrir 

slíkri reynslu. Hluti af þeirri vernd er að veita þeim ákveðna forvarnarfræðslu sem 

hjálpar þeim til þess að skilja það að þau ráða yfir líkama sínum og þau eigi ekki að 

látast til leiðast í neina þá athöfn eða leiki sem þeim líður illa með. Mín von er sú 

að sem flest börn fái slíka forvarnarfræðslu, því hún hjálpar til við það að draga úr 

kynferðislegu ofbeldi og þá sérstaklega á milli barna.  

Þegar sonur minn byrjaði í skóla varð ég vör við mikla umræðu á milli barna 

í 1.- 4. bekk um kynferðisleg málefni, þar sem hinir eldri stærðu sig af mikilli 

þekkingu kynferðislegra orða við þau yngri. Þar kviknaði frekari áhugi minn á því að 

skoða hvort börn á þessum aldri fengju kynfræðslu. Mér fannst þá að mikil þörf 

væri á því að börn fengju slíka fræðslu og styrktist sú tilfinning mín enn frekar 

þegar ég var í frístundagæslu og kom að kynferðislegum leik tveggja sex ára 

drengja á salerni, þar sem hópur drengja á aldrinum sjö til átta ára fylgdist með.  
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Samkvæmt því sem sonur minn og vinir hans sögðu, þá var þetta ekki eina 

tilfellið þar sem krakkar í yngstu bekkjunum stunduðu það að „ríða“ inni á 

salernum skólans. Í kjölfarið ræddi ég við skólastjórann sem sagðist ætla að ganga í 

málið þegar tími gæfist til. Aðspurður um það hvort þau fengju einhverja fræðslu í 

kjölfarið sagði hann að hjúkrunarfræðingur myndi kannski ræða við þá tvo drengi 

sem tóku þátt í leiknum.  

Mér fannst svörin ekki fullnægjandi svo ég fór af stað með þessa rannsókn 

til þess að kanna hvort börn í 1.- 4. bekk grunnskóla séu almennt að fá kynfræðslu 

og hvað sé gert þegar börn sýna kynferðislega hegðun í skólanum. Ákveðið var að 

framkvæma eigindlega rannsókn þar sem rætt var við fimm skólastjóra af 

höfuðborgarsvæðinu.  

Rannsóknarspurning mín er þessi: Á að veita nemendum í 1.- 4. bekk 

kynfræðslu? 

Undirspurningar mínar eru: Fá nemendur í 1.- 4. bekk kynfræðslu? Fær 

starfsfólk skólans fræðslu um kynfræðslu og kynferðislegt ofbeldi? Hvað er gert 

þegar nemendur sýna kynferðislega hegðun í skólanum? Hvert er viðhorf foreldra 

til kynfræðslu? 

Ritgerðin skiptist í fræðilegan hluta og rannsóknarhluta. Rannsóknarhlutinn 

segir frá rannsókninni og niðurstöðum hennar. Fræðilegi hlutinn skiptist í þrjá 

yfirkafla þar sem rætt er um kynfræðslu, kynhegðun barna og kynferðislegt ofbeldi. 

Í kynfræðsluhlutanum er skoðað hvað felst í kynfræðslu, hver staða 

kynfræðslunnar er á Íslandi í gegnum lög og námsskrár og hvernig kynfræðslu er 

háttað erlendis. Athugað er hvaða viðhorf kennarar og foreldrar hafa til kynfræðslu 

fyrir þennan aldurshóp.  

Í öðrum kafla er skoðað hvort börn hafi kynferðislega hegðun og hvort 

þátttaka þeirra í kynferðislegum leikjum sé þannig háttað að það þurfi að veita 

öllum börnum fræðslu um líkama sinn og tilfinningar hans.  

Í þriðja kafla er skoðað hvenær slíkir leikir verða að misnotkun og hver er 

munurinn þar á milli. Á tímum tæknivæðingar hafa komið upp spurningar um áhrif 

kláms og annarra kynferðislegra birtingarmynda á veraldarvefnum og í fjölmiðlum 

á börn. Skoðað er hvort veita þyrfti börnum forvörn með kynfræðslu varðandi 

þessa þætti. Í lok ritgerðarinnar er umræðukafli þar sem helstu niðurstöður 
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rannsóknarinnar eru teknar saman, með fræðilegum hluta þar sem 

rannsóknarspurningu er svarað og gerðar eru tillögur að fleiri rannsóknum á þessu 

sviði.  

 

1. Kynfræðsla 
Kynfræðsla er ævilangt lærdómsferli sem felst í upplýsingagjöf og mótun viðhorfa, 

skoðana og gilda. Hún nær yfir kynheilbrigði og æxlun, náin sambönd, 

væntumþykju, nánd, líkamsímynd, kynhlutverk og kynþroska. Frá fæðingu fáum við 

kynfræðslu frá foreldrum okkar og síðar meir frá vinum, samfélaginu, 

veraldarvefnum, bókum, tónlist og sjónvarpinu, ásamt því að fá fræðslu í skólum. 

Við lærum meðal annars um ást, snertingu, sambönd, kynímyndir og kynhneigð. 

Þegar við eldumst höldum við áfram að fá skilaboð um kynferðislega hegðun, 

viðhorf og gildi (Halstead og Reiss, 2004; Siecus, e.d.).  

Markmið með kynfræðslu í skólum er að byggja grunn að kynheilbrigði 

einstaklinganna (Halstead og Reiss, 2004; Siecus, e.d). Kynheilbrigði stuðlar að 

vellíðan fólks varðandi kynlíf og frjósemi og er samspil félagslegra, andlegra, 

líkamlegra og tilfinningalegra þátta (Sóley S. Bender, 2006). Kynheilbrigði skiptist í 

jákvæðan og neikvæðan þátt. Jákvæði þátturinn leggur áherslu á öryggi, umhyggju, 

traust og jafnræði, en í neikvæða þættinum er kynheilbrigði ógnað þar sem ekki er 

hugað að tilfinningum, þroska eða öryggi einstaklingsins og einkennist hann af 

svikum, sársauka og veldur neikvæðri reynslu (Sóley S. Bender, 2008).  

Fræðslan á að bæta upp og auka við þá kynfræðslu sem börn fá frá 

foreldrum og umhverfinu og leiðrétta ranghugmyndir þegar það á við. Kynfræðsla 

er tæki til þess að veita börnum réttar upplýsingar um kynferði mannsins, hjálpar 

börnum að þróa með sér og skilja eigin gildi, viðhorf og skilning á eigin líkama. 

Fræðslan hjálpar börnum við það að þróa sambönd og persónulega hæfileika og 

gefur þeim tæki til þess að taka ábyrgð á eigin hegðun (Halstead og Reiss, 2004; 

Siecus, e.d).  

Kynfræðslan fjallar þannig um persónulega sjálfsstjórn, mannleg samskipti 

og siðferðisleg mál. Hún fjallar um persónulegt líf nemandans og er ætlað sem 

innlegg í hans persónulega þroska. Kynfræðsla snýst um innilegar tilfinningar um 
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nánd, nautn og ástúð, en einnig um kvíða, sektarkennd og skömm. Hún kennir 

nemendum að þekkja líkama sinn og tilfinningar. Kynfræðsla kennir nemendum að 

þekkja eigin mörk og það að virða og þekkja mörk annarra. Hún hjálpar börnum 

sem hafa orðið fyrir óviðeigandi kynferðislegri hegðun eins og misnotkun (Halstead 

og Reiss, 2004).  

Kynfræðslan hjálpar þeim við það að efla sjálfsálit, læra hvað er eðlileg og 

óeðlileg kynferðisleg hegðun, skýrir fyrir þeim hvað þeim líkar og hvað ekki og 

hjálpar þeim að þróa sambönd við jafningja og fullorðna á þann hátt sem hæfir 

þeirra aldri (Halstead og Reiss, 2004). 

 

1.1 Forvarnarfræðsla 

Þegar talað er um þá kynfræðslu sem er sérstaklega ætluð til þess að fyrirbyggja 

kynferðislega misnotkun, þá er notast við orðið forvarnarfræðsla. Hún veitir 

börnum og foreldrum tæki til þess að þekkja einkenni kynferðislegrar misnotkunar, 

hvernig eigi að bregðast við þegar slíkt kemur upp á og hvað eigi að gera í kjölfar 

kynferðislegrar misnotkunar. Kennslan beinir einnig sjónum að kennurum og 

starfsfólki sem vinnur með börn (Finkelhor, 2007).  

Forvarnarfræðslan byggir á því sama og kynfræðsla, þar sem lögð er áhersla 

á það að börnin læri persónuleg mörk, viti muninn á góðum og slæmum 

leyndarmálum, að þau þekki líkamann sinn og viti mikilvægi þess að segja 

fullorðnum frá því sem þeim líður illa út af eða skilja ekki. Þeim er kennt að bera 

virðingu fyrir öðrum, en einnig þeim sjálfum og að setja mörk varðandi eigin 

líkama. Þeim er kennt um einkastaði sína og hvað er góð snerting og hvað er slæm 

snerting (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007).  

Á Íslandi hafa frjálsu félagasamtökin Blátt áfram séð um slíka kennslu í 

formi brúðuleikhúss í skólum og í leikskólum (Blátt áfram, e.d.). Einnig hefur 

bókinni Líkaminn minn verið dreift til barna í þriggja og hálfs árs skoðun en í þeirri 

bók er þeim kennt að vernda einkastaði sína. 
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1.1.1 Gagnsemi forvarnarfræðslu  

Forvarnarfræðsla fyrir ung börn hefur verið gagnrýnd af ýmsum ástæðum eins og 

rakið er hér að neðan. Rannsóknir hafa ekki rennt stoðum undir þá gagnrýni og 

reyndar sýnt fram á hið gagnstæða. Kynferðisbrotum gegn börnum hefur fækkað 

um 49% í Bandaríkjunum á árunum 1993-2004 eftir að forvarnarfræðsla varð 

útbreidd í þarlendum skólum (Finkelhor, 2007).  

Deilt hefur verið um það hvort að börnin skilji innihald fræðslunnar en 

rannsóknir hafa sýnt að ung börn nái lykilhugtökum kennslunnar og flest öllu sem 

kennt er. Eftir slíka fræðslu segja börn frekar frá því sem þeim finnst óviðeigandi og 

þau læra að standast þrýsting frá öðrum, sem í mörgum tilfellum eru valdameiri. 

Þau koma frekar upp um kynferðislega misnotkun þar sem fræðslan hefur eflt getu 

þeirra til þess að skilgreina hvað þau eru að upplifa (Finkelhor, 2007).  

Fræðslan minnkar líkur á sjálfsásökunum, sekt og skömm í kjölfar hennar, 

en slíkt hefur mikil áhrif á það hvernig börn vinna úr reynslunni (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007). Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að þær 

konur sem ekki fá kynfræðslu í æsku eru tvisvar sinnum líklegri til þess að upplifa 

misnotkun en þær sem fá fræðslu (Finkelhor, 2007).  

Neikvæð viðbrögð hafa ekki sýnt sig í kjölfar forvarnarfræðslu en þau börn 

sem sýna streitu eftir slíka fræðslu hafa fyrri reynslu af kynferðislegri misnotkun og 

þurfa aðstoð. Fræðslan hefur jákvæð áhrif á samskipti barna við foreldra og gefur 

betri árangur í þeirri viðleitni að stöðva kynferðislega misnotkun (Finkelhor, 2007). 

Börn þekkja frekar rétt orð yfir líkamshluta sína eftir fræðsluna sem eykur líkurnar 

á að þau geti sagt frá ef þau verða fyrir kynferðislegri misnotkun (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007).  

Rannsóknir á fullorðnum, sem fengu kynfræðslu í æsku, hafa ekki sýnt fram 

á það að þeir hafi strítt við kynferðisleg vandamál. Miðað við það efni sem sýnt er í 

fréttum og öðrum fjölmiðlum, þá bendir flest til þess að kynfræðslan sé ekki fyrsti 

vettvangurinn þar sem börn heyra um efnið og alls ekki hræðilegasta upplifun 

barna á því sem þau heyra í umhverfinu (Finkelhor, 2007).  
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Deilt hefur verið um það hvort börn geti stöðvað kynferðislega misnotkun. 

Fangelsaðir kynferðisafbrotamenn sem hafa framið alvarleg og síendurtekin brot 

segja að börn geti ekkert gert til þess að stöðva þá. Af þeim stafar þó ekki mesta 

hættan heldur af þeim sem engan grunar, hafa aldrei verið gripnir við verknað eða 

af hálfu þeirra sem eru búsettir á heimili barnsins (Finkelhor, 2007).  

Gerendur og aðstæður eru af öllum toga og ýmis úrræði eru möguleg. Í allt 

að einum þriðja tilfella á kynferðisleg misnotkun sér stað óvænt og óundirbúið af 

hálfu eldri barna og jafnaldra og í slíkum tilfellum getur fræðslan komið að gagni. 

Margir gerendur velja fórnarlömb sín eftir því hversu ólíkleg þau eru til þess að 

segja frá og hversu auðvelt er að leika á þau og þar ætti fræðslan að koma að góðu 

gagni (Finkelhor, 2007).  

 

1.2 Kynfræðsla erlendis 

Misjafnt er hvernig kennslu er háttað á milli landa. Kynfræðsla í skólum er oftast 

tvíþætt og er kennslan og kennsluefnið er miðað við þarfir hvers aldurshóps. Í 

Bandaríkjunum er börnum frá leikskólaaldri veitt kynfræðsla sem hæfir þeirra aldri 

og fjallar meðal annars um sambönd, ákvarðanatöku og mannslíkamann (Siecus, 

e.d.).   

Þegar börnin verða eldri, eða um tólf ára gömul, er þeim veitt kynfræðsla 

sem miðar að því að þau ástundi skírlífi upp að vissum aldri. Sú fræðsla á að 

fyrirbyggja þunganir, kenna mikilvægi getnaðarvarna og um kynsjúkdóma (Siecus, 

e.d.).  

Mismunandi getur verið á milli skólahverfa hvernig kennslu er háttað. 

Víðsvegar um Bandaríkin er kynfræðsla fyrir sex til níu ára nemendur byggð upp 

sem forvarnarfræðsla. Misjafnt er hverjir standa að henni en ýmist er fræðslunni 

miðlað í skólum eða á öðrum dagvistarstofnunum fyrir börn. Það geta verið aðilar 

frá frjálsum félagasamtökum, sem vinna að því að beita sér gegn kynferðislegu 

ofbeldi, en einnig er kennslan í skólum á vegum kennara eða annarra fagaðila með 

sérþekkingu á málefninu (Finkelhor, 2007). 
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Í portúgölskum skólum er kennslan skipulögð með lögum frá 1990 og er 

henni stigskipt í gegnum 1.- 4. bekk. Á fyrsta ári er börnum kennd kynvitund. Á 

öðru ári fá börnin fræðslu um líkamann, fjölskyldubönd og félagsleg hlutverk. 

Þriðja árs nemar fá fræðslu um æxlunar- og kynhlutverk. Á fjórða ári er fræðsla um 

líkamlegt öryggi (Anastácio, Carvalho og Clément, 2008).   

Kynfræðsla 6-9 ára barna hefur það að markmiði að virkja börn í því að 

byggja upp sjálfsvitund með þekkingu á eigin líkama, með skilningi á uppruna, 

áhrifum birtingar og mikilvægi speglunar á félagsleg hlutverk kynja (Anastácio, 

Carvalho og Clément, 2008).  

1.3 Lög og námsskrár 

Í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 er reynt að sporna við því með 

viðurlögum að börn stundi eða séu notuð í kynferðislegum athöfnum og jafnvel að 

systkini stundi samræði eða önnur kynferðismök sín á milli. Í íslenskum lögum er 

ekki refsing við kynferðislegum leikjum barna en almennt eru vestræn lönd framar 

á því sviði en önnur lönd. Þau lög sem sett hafa verið um slíkar athafnir benda til 

þeirra þarfa að börn þurfi vernd gegn kynferðislegu áreiti (Jenkins, 2003). Þessi 

vernd getur verið fólgin í kynfræðslunni, þar sem börn eru meðal annars frædd um 

hættur í nánasta umhverfi, ásamt því að þau læra hvað eru viðeigandi samskipti og 

hvað ekki. 

 Árið 2008 voru gerðar breytingar á grunnskólalögum til þess að gefa 

skólum meiri sveigjanleika í skipulagi náms og kennslu. Skólunum er þar ætlað að 

sjá börnum fyrir formlegri kennslu en einnig að taka þátt í félagsmótun þeirra. Í 

lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er ekki að finna neina beina tilvísun um að skylt 

sé að veita börnum kynfræðslu.  

Skólarnir hafa ákveðið uppeldishlutverk sem er listað í aðalnámskrá, 

samkvæmt 24 gr. laganna og má þar sjá að ákveðnar áherslur eiga vel við 

kynfræðsluhlutverkið. Áherslurnar eru á heilbrigða lífshætti og ábyrgra umgengni 

við líf og umhverfi, andlega og líkamlega velferð ásamt sjálfsvitund, félagsvitund og 

siðgæðisvitund, undirbúning fyrir þátttöku í samfélagi og fjölskyldulífi 

(Menntamálaráðuneytið 2007a).  



 13

 Kynfræðsla er hvergi talin upp sem kennsluáfangi í námsskránni en 

fræðslan fellur undir áfangann lífsleikni sem tekur til þeirra fræðslu sem stendur 

utan hefðbundinna námsgreina. Þar skal meðal annars huga að ákvæðum 

barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Menntamálaráðuneytið, 2007b). Í 1mgr. 19 

gr. barnasáttmálans segir að gera eigi ráðstafanir á sviði löggjafar, stjórnsýslu, 

félags- og menntunarmála til þess að vernda börn gegn kynferðislegri misnotkun 

(Samningur Sameinuðu Þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992).  

Lífsleiknihluta grunnskólanáms er ætlað að undirstrika uppeldishlutverk 

grunnskóla. Ekki er verið að kenna börnum fræðilega hluta námsefnisins heldur að 

nýta hann til þess að fjalla á uppbyggilegan og markvissan hátt um reynslu, lífsýn 

og hugmyndir nemenda. Lífsleiknin á meðal annars að efla félagsþroska nemenda 

og temja þeim gagnrýna hugsun og tjáningu. Hún býður einnig upp á tækifæri til 

þess að taka á þeim málefnum sem koma upp hverju sinni og snerta líðan og 

velferð nemenda (Menntamálaráðuneytið, 2007b).  

Markmiðssetningar í líksleikni fyrir 1.- 4. bekk geta tengst kynfræðslu með 

þeim markmiðum sem felast í því að geta greint tilfinningar og þekkt mun á þeim, 

gera sér grein fyrir margvíslegum áreitum frá umhverfi og gera greinarmun á því 

hvort þau eru jákvæð eða neikvæð. Börn eiga að geta tjáð skoðanir sínar og komið 

þeim á framfæri (Menntamálaráðuneytið, 2007b). Þessi markmið eru mjög opin og 

hafa ekki beina tilvísun í kynfræðslu. Þetta er í samræmi við stefnu aðalnámskrár 

um það að gefa skólum meira vald til kennsluþróunar. Það getur því verið misjafnt 

eftir skólum hvort notuð sé kynfræðsla til þess að ná ofangreindum markmiðum.  

 Þau íslensku lög sem taka beint á kynfræðslu eru lög um ráðgjöf og fræðslu 

varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, nr. 

25/1975. Í 7.gr. laganna segir að fræðsluyfirvöld skuli í samráði við skólayfirlækni 

veita fræðslu um kynlíf og siðfræði kynlífsins á skyldunámsstigum í skólum landsins 

og einnig á öðrum námsstigum. Engin ákvæði eru um það hver á að sjá um slíka 

fræðslu né eru tilgreind nokkur aldursmörk.  Um almenna ráðgjöf segir þó að hún 

skuli meðal annars veitt í tengslum við fjölskyldu- og félagsráðgjafaþjónustu (Lög 

um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975). 
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1.4 Viðhorf kennara  

Engar rannsóknir hafa farið fram á Íslandi um viðhorf kennara til kynfræðslu ungra 

barna og því var ekki hægt að birta íslenskar upplýsingar varðandi efnið. Það getur 

veitt góða innsýn að horfa til annarra landa sem hafa langa reynslu af 

kynfræðslu þegar kemur að þróun kynfræðslu hérlendis. Viðhorf kennara til 

kynfræðslu geta haft áhrif á það hvernig henni er háttað.  

Í Portúgal hafa verið til lög um kynfræðslu í þrjá áratugi. Árið 2000 kom ný 

löggjöf þar sem kynfræðsla var efld í 1.- 4. bekk. Þrátt fyrir þessa löggjöf er henni 

ekki fylgt nægilega vel eftir og meirihluti kennara sinnir ekki kynfræðslu. 

Grunnskólakennarar eru ekki hrifnir af því að sjá sjálfir um kynfræðsluna. Efnið er 

erfitt í kennslu og þeir vilja fá fagaðila sem hefur betri þekkingu á efninu og veit 

hvernig á að nálgast það á árangursríkan hátt (Anastácio, Carvalho og Clément, 

2008).  

Portúgölskum kennurum finnst sérstaklega erfitt að svara spurningum 

barnanna sem snúast um kynferðislega ánægju og kynferðislegar tilfinningar. Efni 

eins og klám, erótík og samfarir eru spurningar sem kennurum þykir óþægilegt að 

svara. Kennarar eru frekar tilbúnir til þess að veita eldri börnum kynfræðslu og vilja 

fá aðstoð með þau yngri. Þeir kennarar sem höfðu sótt námskeið um efnið áttu 

auðveldara með að veita fræðsluna (Anastácio, Carvalho og Clément, 2008).  

Almennt vilja kennarar fá fræðslu um kynferðislegar tilfinningar barna en 

ekki líffræðilegar staðreyndir. Þannig eru þeir betur búnir undir það að svara 

óvæntum spurningum nemenda. Kennararnir vilja fá fræðslu um kynferðislegt 

ofbeldi til þess að þekkja einkenni þess (Anastácio, Carvalho og Clément, 2008). 

 Ýmsir þættir í bakgrunni kennara, eins og trúarskoðanir og 

stjórnmálaviðhorf, geta haft áhrif á vilja þeirra til þess að veita ungum börnum 

kynfræðslu. Fyrri mótun kennarana og persónuleg reynsla þeirra á kynfræðslu 

getur haft áhrif á vilja þeirra til þess að kenna efnið. Kennsluefnið skiptir þá 

töluverðu máli og er mikilvægt að vera með áreiðanlegt kennsluefni (Anastácio, 

Carvalho og Clément, 2008).  
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Kennararnir geta einnig mætt félagslegum hindrunum. Þeir vilja ekki raska 

stöðu sinni og framamöguleikum með því að kenna jafn viðkvæmt efni og þeim 

finnst kynfræðslan vera. Þeir upplifa það að viðhorf samfélagsins til kynfræðslu séu 

neikvæð og finnst það hafa áhrif á önnur samskipti þeirra við foreldra, því þetta 

efni geti skaðað trúverðugleika þeirra (Anastácio, Carvalho og Clément, 2008). 

Þegar slíkir hindranaþættir eru til staðar getur lausnin falist í því að fá 

utanaðkomandi aðila með reynslu í málefninu, annað hvort til þess að veita 

fræðsluna eða til þess að styðja kennarana.  

 

1.5 Viðhorf, þekking og hlutverk foreldra 

Almennt eru foreldrar mjög opnir þegar rætt er um kynferðisvitund barna og þá 

forvarnafræðslu sem börnin fá. Þó getur verið menningarmunur á viðhorfum til 

kynferðislegrar hegðunar barna og kynfræðslu (Larson og Svedin, 2001). Í 

kynfræðslu getur virk þátttaka foreldra skipt sköpum í því að hindra kynferðislegt 

ofbeldi (Budin og Johnson, 1989).  

Dæmdir kynferðisafbrotamenn í Bandaríkjunum voru fengnir til þess að 

meta hvort forvarnarfræðsla skilaði tilætluðum árangri og sögðu þeir að mikilvægt 

væri að foreldrar fylgdu slíkri fræðslu eftir, þar sem slíkt gæti komið í veg fyrir 

misnotkun barna (Budin og Johnson, 1989).  

Þó mikill meirihluti foreldra sé hlynntur forvarnarfræðslu er þátttöku þeirra 

ábótavant. Í Kína eru 80-95% foreldra hlynntir forvarnarfræðslu en aðeins 4,2% 

útvega börnum sínum námsefni af fyrra bragði. Þó kennir rúmlega helmingur 

kínverskra foreldra börnum sínum að snerta ekki kynfæri sín og að segja „nei“ við 

því sem þau vilja ekki. Kínverskir foreldrar eru ólíklegir til þess að ræða við börnin 

sín um kynferðislegt ofbeldi þó slíkt sé ekki óalgengt í Kína (Chen og Chen, 2005; 

Chen, Dunne, og Han, 2007).   

Þrátt fyrir hið opna viðhorf til forvarnarfræðslu sýndi kínversk rannsókn að 

þekking foreldra er ófullnægjandi. Þeir höfðu hvorki þekkingu á einkennum né 

afleiðingum kynferðislegrar misnotkunar. Einnig var þekking um gerendur 

kynferðisafbrota í lágmarki. Slík vanþekking þykir sýna að efla þarf fræðslu fyrir 
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foreldra svo þau geti tekið virkari þátt í kynfræðslu barna sinna. Foreldrar hafa 

mismikla þekkingu á efninu og þau sem veita börnum sínum forvarnarfræðslu eru 

líklegri til þess að hafa orðið sjálf fyrir kynferðislegri misnotkun, þekkja einhvern 

sem hefur orðið fyrir henni eða hafa mikla trú á því að slík fræðsla virki (Chen og 

Chen, 2005; Chen, Dunne, og Han, 2007).   

Vestrænar rannsóknir sýna að börn sem fá forvarnarfræðslu frá foreldrum 

sínum hafa ekki meiri þekkingu á kynlífi heldur en börn sem fá ekki fræðslu frá 

foreldrum, þrátt fyrir áhyggjur sumra foreldra af slíku.  

Ekki ætti þó forvarnarfræðsla eingöngu að vera í höndum foreldra, þar sem 

þekking þeirra er mismikil, fjölskyldunet og samskipti foreldra og barna eru ólík og 

svo á kynferðislegt ofbeldi sér oft stað inni á heimilum. Við gerð kennsluefnis fyrir 

forvarnarfræðslu barna ætti að hafa það í huga að gera kennsluefni samhliða fyrir 

foreldra, þar sem þekkingu þeirra getur verið ábótavant (Chen og Chen, 2005; 

Chen, Dunne, og Han, 2007).  

Kynferðisleg hegðun barna er almennt viðurkennd af foreldrum en þeir eru 

flestir sammála um það að með henni þurfi að fylgjast og það þurfa að stýra henni. 

Börn fara frekar í kynferðislega könnunarleiki heima hjá sér, þar sem að daglegar 

athafnir fara fram, heldur en í skipulögðu umhverfi og þá getur þekking foreldra 

skipt sköpum þegar takast þarf á við slíka hegðun (Larson og Svedin, 2002).  

Þó að foreldrar séu opnir fyrir slíkri hegðun, þá sýndi vestræn rannsókn að 

67% foreldra tala aldrei við börnin sín um kynferðisleg málefni. Einn fimmti 

fullorðinna notaði aldrei orð yfir kynfæri og enn færri yfir kynfæri stúlkna (Larson 

og Svedin, 2002). Engar íslenskar rannsóknir hafa skoðað viðhorf og þekkingu 

foreldra ungra barna á kynfræðslu.  

Viðhorf foreldra geta skipt sköpum þegar börn lenda í kynferðislegri 

misnotkun eða taka þátt í kynferðislegum leikjum. Oft gera foreldrar illt verra, þar 

sem vanþekking þeirra er mikil og viðbrögðin þannig að börnin upplifa neikvæðari 

tilfinningar en þau þurfa að glíma við annars. Þegar að kemur að kynferðislegum 

leikjum þurfa foreldrar að vita hvað telst eðlilegt og hvað ekki, til þess að framkalla 

ekki aukna sektarkennd og skömm hjá barni sem tekur þátt í slíku og hefur jafnvel 

haft ánægju af (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007).  
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2. Kynhegðun barna 

Kynhegðun barna getur verið einstaklingsbundin en að öllu jöfnu ganga börn í 

gegnum svipaða þróun kynhegðunar. Kynhegðun verður hér skoðuð í ljósi þeirra 

þátta sem hafa áhrif á hana og hvernig hún kemur fram hjá ungum börnum.  

 

2.1 Kynþroski barna 

Kynþroski er sú þróun sem verður hjá manninum allt frá fæðingu fram á 

fullorðinsár. Hann snýst um þær tilfinningar sem maðurinn þróar með sér og eru 

kallaðar kynferðiskennd. Erikson og Freud voru sammála um það að maðurinn 

verði ekki kynvera við það eitt að verða líkamlega kynþroska. Það á sér stað 

samfellt í æsku (Gagnon, og Simon, 2005).   

Kynþroski þróast frá fæðingu á jafneðlilegan hátt og við þróum með okkur 

tungumál. Þó geta áföll haft þau áhrif að við þróum með okkur brenglaða 

kynhegðun. Við upplifum ákveðnar tilfinningar sem hjálpa okkur að þróa með 

okkur líkamsmeðvitund og sem börn lærum við að þekkja mun á góðum og 

slæmum tilfinningum. Við upplifum góðar tilfinningar eins og ánægju og þægindi 

sem hægt er að tengja við getu barns til þess að samsvara sig við aðra líkama 

(Gagnon, og Simon, 2005).   

Samkvæmt kenningu Freud getur reynsla af ánægju og þægindum í æsku 

mótað aðrar tilfinningar. Það að upplifa ánægju og þægindi aðskilur reynsluna frá 

óþægindum og afneitun ánægjunnar. Til þess að geta upplifað ást þarf að byrja á 

því að skilgreina ánægju og þægindi og aðskilja það frá tilfinningum eins og reiði og 

pirringi. Tenging á milli tilfinninga og kynvitundar hjá Freud var sú; að til þess að 

upplifa kynvitund, þá þyrfti einstaklingurinn að þróa með sér tilfinningar eins og 

reiði, samvisku, kvíða og tvíbendni og með blöndu af þessu er kominn grunnur að 

kynferðislegri vitund (Gagnon, og Simon, 2005).  

Fram til tveggja ára aldurs þróar maðurinn með sér kynhegðun og tilfinning 

fyrir eigin kyni mótast af umhverfinu. Ef komið er fram við stelpu eins og hún sé 
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strákur og hún upplifir sig sem strák, þá er erfitt að breyta þeirri hegðun eftir 

tveggja ára aldur án þess að það hafi neikvæðar sálrænar afleiðingar (Gagnon, og 

Simon, 2005).   

Foreldrar gefa börnum skýr skilaboð allt frá upphafi lífsins um það hvoru 

kyninu þau tilheyra og hvaða hegðun þau eigi að móta með sér til samræmis við 

það. Slík þróun er í samhengi við félagslegar námskenningar. Frá því að barnið 

byrjar að tala og fram á unglingsár, þá mótar umhverfið kyneðli barnsins með 

viðbrögðum í samskiptum. Barnið skilur það í gegnum samfélagið hvað telst 

kynferðislegt og hvað ekki (Gagnon, og Simon, 2005).   

Foreldrar gefa börnum sínum leiðbeiningar í uppeldinu með því að hvetja 

æskilega hegðun og letja hegðun sem telst kynferðisleg og óæskileg. Þegar 

fullorðnir letja börn í hegðun sem þeir telja vera kynferðislegs eðlis, þá geta þeir 

sent börnunum ákveðin skilaboð um að hegðunin sé röng, án þess að gera sér 

grein fyrir því að slík hegðun er eðlileg hjá börnum og þarfnast frekar útskýringar 

(Gagnon, og Simon, 2005).  

Í vestrænum ríkjum læra börnin það snemma að það er ekki leyfilegt að 

ræða opinskátt um kynferðisleg málefni þar sem það telst skammarlegt. Foreldrar 

vilja ekki að börnin sín ræði um kynlíf og á það sérstaklega við í Bandaríkjunum 

(O´Sullivan, 2003). Þessi viðbrögð móta kynferðisleg viðhorf og gildi hjá börnum í 

framtíðinni. Ef börnum er ekki gefin útskýring á hegðuninni heldur dæmd, þá eru 

þau líklegri til þess að kynna sér hana án þess að þau séu dæmd. Það gera þau í 

kynferðislegum leikjum með öðrum börnum sem oftast eru kallaðir læknisleikir 

(Gagnon, og Simon, 2005).  

Annar þáttur kynþroska barna er orðaforði. Á unga aldri vilja börn fara að 

prófa sig áfram með orð sem hafa kynferðislega merkingu en fyrir þau ekkert 

innihald. Þau vilja nota þessi orð svo þau þrói með sér merkingu í huga þeirra. 

Þetta eru orð eins og „fuck“ eða „ríða“, „totta“, „hommi“ og „lessa“ og önnur orð 

sem innihalda kynferðislega merkingu (Gagnon, og Simon, 2005).  
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2.2 Kynferðisleg hegðun barna  

Þekking á kynferðislegri hegðun barna undir 12 ára aldri er lítil og takmörkuð. 

Rannsóknir sem hafa verið gerðar eru bundnar ýmsum takmörkunum og er hluti 

þeirra nefndur hér á eftir (Rademakers, Laan og Straver, 2001). Foreldrar óttast að 

þátttaka í slíkum rannsóknum kveiki kynferðislega forvitni hjá börnum og ýti undir 

ótímabærar tilraunir. Þó hafa engar niðurstöður rannsókna sýnt að slíkt gæti gerst 

(O´Sullivan, 2003).  

Kynferðisleg hegðun er mjög persónuleg og skilningur barna á henni og 

tengdum tilfinningum er takmarkaður. Því getur verið erfitt að spyrja börn út í 

kynferðislega hegðun þeirra (Standfort og Rademakers, 2003).  

Algengast er að rannsóknir á kynferðislegri hegðun snúi að foreldrum og 

umönnunaraðilum, sem skrá hegðunina eftir stöðluðum spurningalista, en þó hafa 

einhverjar rannsóknir verið gerðar með börnum (Rademakers, Laan og Straver, 

2001; Friedrich, Fisher, Broughton, Houston og Shafran, 1998).  

Börnum er kennt snemma að sýna ekki ákveðna hegðun á almannafæri eða 

fyrir framan foreldra og því geta verið takmarkanir á því þegar foreldrar fylgjast 

með kynferðislegri hegðun barna sinna. Þeir geta ekki fylgst stöðugt með börnum 

sínum, þó þau séu þeir aðilar sem komast næst því og sjá þeir því ekki fulla mynd af 

kynferðislegri hegðun barnanna (Larson og Svedin, 2001).  

Í rannsókn Larson og Svedin (2001) urðu foreldrar vitni að mun meiri 

kynferðislegri hegðun barna sinna en þeir muna sjálfir eftir að hafa iðkað á 

barnsaldri. Það getur verið vegna þess að minningar fullorðinna af kynferðislegum 

leikjum hafi gleymst með tímanum og þá sérstaklega ef þeir hafa sætt þvingunum 

eða ráðskast hafi verið með þau sem börn (Larson og Svedin, 2001).  

 Mikilvægt er fyrir foreldra að þekkja muninn á eðlilegri kynferðislegri 

hegðun og hegðun sem komin er til vegna kynferðislegrar misnotkunar. Þekkingin 

getur hjálpað foreldrum við það að takast á við kynferðislega hegðun og auðveldað 

þeim að styðja börnin sín í gegnum tilfinningar í tengslum við kynferðislegar 

upplifanir og hegðun (Standfort og Rademakers, 2003).  



 20

Nauðsynlegt er að skilgreina hvað telst til eðlilegrar kynferðislegrar 

hegðunar og hvað ekki, þar sem foreldar bregðast oft illa við þegar börn fara 

sjálfviljug í kynferðislega leiki sín á milli. Athyglinni hefur verið beint að hinum 

neikvæðu hliðum í stað þeirra jákvæðu vegna vakningar varðandi kynferðislegt 

ofbeldi og kynferðislega vitund (Larson og Svedin, 2001).  

Vegna þess hversu lítið er vitað um þarfir barna fyrir líkamlega snertingu og 

hvernig kynferðislegar upplifanir eru fléttaðar inn í kynþroska þeirra, þá getur verið 

erfitt að segja til um það hvað telst til eðlilegrar kynferðislegrar hegðunar á hverju 

aldursskeiði. Þá er ekki vitað um það hvað orsakar slæmar upplifanir og hvað 

jákvæðar upplifanir eða hvaða hegðun leiðir til kynferðislegrar brenglunar 

(Rademakers, Laan og Straver, 2001).  

2.3 Áhrifaþættir kynferðislegar hegðunar  

Rannsóknir hafa sýnt að eðlilegt er að börn sýni kynferðislega hegðun, hún fylgir 

þroska þeirra og getur verið fjölbreytileg. Utanaðkomandi þættir geta haft áhrif á 

það hversu mikil hún er. Horfa verður á bæði innri og ytri þætti, þar sem 

kynferðisleg hegðun tengist bæði einstaklings- og fjölskylduþáttum. Slíkir þættir 

geta verið aldur, kyn, streita, fjölskylduofbeldi, samband við jafningja, fjöldi 

vikustunda í daggæslu, að fjölskyldan baðist saman og ef allir gangi naktir um á 

heimilinu (Larson og Svedin, 2001).  

Kynferðisleg hegðun barna tengist annarri hegðun þeirra, viðhorfi 

fjölskyldunnar til kynferðislegrar hegðunar, félagsvelferð foreldra og opnum 

fjölskylduvenjum. Fleiri þættir geta komið að kynferðislegri hegðun á meðan aðrir 

hafa verið útilokaðir eins og að fjölskyldan sofi í sama rúmi (Friedrich, 2003). Þá eru 

skilgreiningar á kynferðislegri hegðun barna breytilegar eftir félags-, menningar- og 

fjölskylduaðstæðum (Larson og Svedin, 2001).  

Á sama hátt og með skilgreiningar á kynferðislegri hegðun barna, þá er 

einnig menningamunur á viðhorfi til hennar. Rannsókn Larson og Svedin (2001) 

sýnir til dæmis fram á mun sænskra og amerískra barna, þar sem viðhorf til nektar 

eru mun frjálslegri í Svíþjóð en í Ameríku. Þá ganga börn í Svíþjóð meira um nakin 

en eðlilegt þykir í öðrum löndum (Larson og Svedin, 2001). Börn verða fyrir miklu 
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kynferðislegu áreiti frá fjölmiðlum og í samfélaginu í heild sem getur verið misjafnt 

á milli menningarheima (Rademakers, Laan og Straver, 2001).  

Aukið aðgengi að kynferðislegum ímyndum í samfélaginu hefur áhrif á 

viðhorf barna og fullorðinna á það hvað telst heilbrigður kynferðislegur þroski, 

ásamt því að hafa áhrif á viðbrögð fullorðinna við kynferðislegri hegðun barna 

(Rademakers, Laan og Straver, 2001). 

William Friedrich (2003) hefur rannsakað mun á kynferðislegri hegðun 

barna sem hafa verið kynferðislegra misnotuð og öðrum börnum. Ágeng 

kynferðisleg hegðun er frekar hjá börnum sem eru ung, mjög virk, þeim sem vilja 

rasa út frekar en fara inn í sig og hjá börnum sem lifa fjölskyldulífi þar sem að 

frjálsari viðhorf eru til kynlífs. Börn sem hafa verið misnotuð kynferðislega sýna þó 

meiri kynferðislega virkni en börn sem ekki hafa verið misnotuð. Slík hegðun getur 

verið allt frá alvarlegri hegðun, eins og að setja dót upp í leggöng sín og í það að 

vilja vera í sundfötum í hvert skipti sem karlmaður kemur í heimsókn (Friedrich, 

2003).  

Börn sem ganga of langt í kynferðislegri hegðun og vilja prófa sig áfram í 

kynferðislegum leikjum og jafnvel misnota önnur börn, virðast oft hafa aðra 

hegðunarerfiðleika samhliða. Börn sem eru ofvirk eða hafa önnur álíka 

hegðunarvandkvæði eru líklegri til þess að þekkja ekki mörk sín eða annarra og 

einkennist kynferðisleg forvitni þeirra af hömluleysi. Því mætti veita þeim börnum, 

sem búa yfir slíkum hegðunarvandkvæðum, kynfræðslu í auknum mæli. Slíkt gæti 

komið í veg fyrir fjölda tilfelli þar sem kynferðislegir leikir ganga of langt eða jafnvel 

misnotkun (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007).  

2.4 Aldurstengd kynferðisleg hegðun 

Rannsóknir hafa sýnt að eðlilegt er að börn undir kynþroskaaldri sýni kynferðislega 

hegðun. Með tímanum hefur orðið meiri meðvitund um það að börn sýni hvort 

öðru kynferðislegan áhuga, eins og með því að snerta kynfæri hvors annars. Sú 

hegðun er mismikil og tengist bæði aldri og umhverfisþáttum. Sú hegðun sem 

flokkuð er sem kynferðisleg hegðun af foreldrum, þarf ekki endilega að hafa 

kynferðislega merkingu af hálfu barna. Ung börn þurfa að læra hvað er góð og 
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hvað er slæm hegðun í því samfélagi sem þau búa (Friedrich, Fisher, Broughton, 

Houston og Shafran, 1998).  

Misjafnt getur verið hvar persónuleg mörk liggja og hvað telst óviðeigandi 

nekt, en slík mörk eru sett af fullorðnum. Á meðan þau eru enn að læra þessi mörk 

getur það gerst að börnin standi of nálægt fólki eða nuddist við það eða jafnvel 

snerti brjóst móður eða kynfæri föður þó svo að það sé ekki á áberandi hátt. Þau 

sýna öðrum börnum eða fullorðnum óviðeigandi líkamshluta í sakleysi sínu og er 

það gjarnan kallað læknisleikur (Friedrich, Fisher, Broughton, Houston og Shafran, 

1998). 

Í rannsókn frá árinu 1991 á 2-12 ára börnum sáust fleiri tilvik 

kynferðislegrar hegðunar hjá yngri börnum (2-6 ára) heldur en þeim eldri (7-12 

ára). Yngri börnin voru meira í kynferðislegum leikjum á meðan eldri börn sýndu 

kynferðislega uppáþrengjandi hegðun við fullorðna (Friedrich, Fisher, Broughton, 

Houston og Shafran, 1998). Kynferðisleg hegðun barna breytist eftir því sem börnin 

eldast, eins og taflan hér að neðan sýnir.  

 

Tafla 1: Aldurstengd kynferðisleg hegðun. 

Aldursflokkur Kynferðisleg hegðun Hlutfall 

2-5 ára strákar Snerta kynfæri heima 60,2% 

 Reyna að snerta brjóst móður sinnar eða annarra 

kvenna 

42,4% 

 Standa of nálægt fólki 29,3% 

 Reyna að horfa á fólk þegar það er nakið eða að hátta 

sig 

26,8 

 Snerta kynfæri á almanna færi 26,5% 

   

2-5 ára stelpur Snerta kynfæri heima 43,8% 

 Reyna að snerta brjóst móður sinnar eða annarra 

kvenna 

43,7% 

 Reyna að horfa á fólk þegar það er nakið eða að hátta 

sig 

26,9% 

 Standa of nálægt fólki 25,8% 

   

6-9 ára strákar Snerta kynfæri heima 39,8% 

 Reyna að horfa á fólk þegar það er nakið eða að hátta 

sig 

20.2% 
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6-9 ára stelpur Snerta kynfæri heima 20,7% 

 Reyna að horfa á fólk þegar það er nakið eða að hátta 

sig 

20,5% 

 Standa of nálægt fólki 18,8% 

 Fróa sér með dóti 15,9% 

   

10-12 ára strákar Eru mjög áhugasamir um hitt kynið 24,1% 

   

10-12 ára stelpur Eru mjög áhugasamar um hitt kynið 28.7% 

(Friedrich, Fisher, Broughton, Houston og Shafran, 1998). 

 

Í töflunni má sjá þá kynferðislega hegðun barna sem er algengust eftir aldri. Börn 

sýna fleiri kynferðislega þætti sem ekki komu fram í töflunni og mældust næstu 

þættir hjá um 14% sex til níu ára drengja en þeir fólu í sér áhuga á kynlífi og hinu 

kyninu. Kynferðislegt hegðunarmynstur stúlkna er aðeins frábrugðið mynstri 

drengja en sú hegðun sem var tíðust var sú sama og hjá drengjum en þó ekki eins 

algeng. Á eftir þeim þáttum sem taldir voru upp í töflunni hjá sex til níu ára 

stúlkum, þá komu þættirnir aukin þekking á kynlífi og aukin áhugi á hinu kyninu. 

Stelpur virtust hafa meiri þekkingu á kynlífi á þessum aldri en áhugi á hinu kyninu 

er sambærilegur (Friedrich, Fisher, Broughton, Houston og Shafran, 1998). 

Ákveðnir þættir kynferðislegrar hegðunar aukast eða minnka eftir aldri og 

kyni. Á aldursbilinu sex til níu ára eykst eftirfarandi hegðum hjá drengjum; þeir 

teikna kynfæri, snerta kynfæri annarra barna, gefa frá sér kynferðisleg hljóð, biðja 

aðra um að framkvæma kynferðislegar athafnir, láta sem dót sé að stunda kynlíf, 

reyna að sjá myndir af nöktu fólki, talar um kynferðisathafnir, daðra, vilja horfa á 

nekt í sjónvarpi og vita meira um kynlíf. Úr þessari auknu hegðun dregur aftur eftir 

níu ára aldurinn, fyrir utan það að gefa frá sér kynferðisleg hljóð, reyna að horfa á 

myndir af nöktu fólki og að vilja horfa á nekt í sjónvarpinu. Þessir þrír 

hegðunarþættir halda áfram að aukast (Friedrich, Fisher, Broughton, Houston og 

Shafran, 1998).   

Þeir hegðunarþættir sem aukast hjá sex til níu ára stúlkum eru að nudda 

líkamanum upp að öðru fólki, láta dót vera í kynferðislegum athöfnum, reyna að 

sjá myndir af nöktu fólki, tala um kynferðislegar athafnir, vilja horfa á nekt í 
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sjónvarpi, stinga tungunni upp í fólk þegar þær kyssa það og vita meira um kynlíf. 

Úr þessari hegðun dregur, eins og hjá strákunum, eftir níu ára aldur en ákveðin 

hegðun eykst eins og að tala um kynferðislegar athafnir, vilja horfa á nekt í 

sjónvarpi og vita meira um kynlíf. Börn sýna þessa hegðun á mismunandi hátt og 

mismikið. Í aukinni aðlögun að kynjahlutverkinu sýna bæði stelpur og strákar á 

aldrinum sex til níu ára aukna kynferðislega hegðun í garð eldri barna (Friedrich, 

Fisher, Broughton, Houston og Shafran, 1998).  

Rannsókn á líkamsvitund og reynslu átta til níu ára barna á líkamlegri nánd 

sýndi að meira en helmingur barna á þeim aldri hefur upplifað það að vera 

ástfanginn eða haft dagdrauma um það. Flestum fannst það jákvætt en vildu samt 

ekki segja neinum frá því, þar sem þau bjuggust við stríðni að hálfu foreldra og 

jafningja (Rademakers, Laan og Straver, 2001). 

Börnin skiptust í þrjá hópa, þar sem stærsti hópurinn hafði jákvæða 

tilfinningu fyrir líkamlegri snertingu en hafði ekki áhuga á því að vera ástfanginn en 

fæst þeirra höfðu reynsluna. Annar hópur hafði jákvæð viðhorf til líkamlegrar 

nándar og var virkur í ástarmálum. Minnsti hópurinn vildi forðast að ræða um 

málið. Þeir foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni svöruðu oftar að þeir gerðu 

eitthvað sem börnin sögðust ekki kannast við, eins og að knúsast eða fara saman í 

sturtu (Rademakers, Laan og Straver, 2001). 

 

2.5 Kynferðislegir leikir 

Kynferðislegir leikir barna eru athafnir, þar sem tvö eða fleiri börn taka þátt í 

leikjum sín á milli sem fullorðnir skilgreina sem kynferðislega. Þau ýmist bera sig 

fyrir hvort öðru eða snerta kynfæri hvors annars. Þessir leikir eiga sér stað áður en 

börn ná kynþroska unglings. Áhugi barna hvort á öðru byrjar þegar þau eru sex til 

tólf mánaða. Þau sýna það með augnagotum og snertingum sem virka 

handahófskenndar vegna ósamhæfðra hreyfinga (Martinson, 1994).  

Kinsey sá að áhugi tveggja ára barna hvort á öðru birtist í því að þau vildu 

kyssa og knúsa hvort annað mikið. Samkvæmt Freud velja þriggja til fimm ára börn 

sér einn eða tvo leikfélaga úr hópi þeirra barna sem þeim þykir vænst um og vilja 
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leika mest við. Kynferðisleg ást byrjar um þriggja ára aldurinn að mati Bell. Það 

kemur fram þegar þau sýna hvort öðru ástúð með því að faðma, kyssa, lyfta hvort 

öðru, fara í gamnislag, sitja nálægt hvort öðru, segja sumum leyndarmál á meðan 

þau útiloka aðra, sýna sorg þegar þau eru aðskilin, gefa hvort öðru gjafir, sýna 

ákveðnum börnum kurteisi en ekki öðrum, færa fórnir eins og að láta frá sér dót 

sem þeim þykir vænt um og þau verða afbrýðissöm. Þessi byrjendaást er hvatvís, 

takmarkalaus og óheft. Um fimm ára aldur para sum börn sig og sum ákveða að 

gifta sig (Martinson, 1994).  

Kynferðislegir leikir barna fara í flestum tilfellum fram án vitundar 

fullorðinna. Áhugi á eigin kynfærum og hvors annars eykst með aldrinum. Þar sem 

kynfæri drengja eru sjáanlegri virðast þau vekja meiri áhuga barna og svo fá þeir 

standpínu þegar þeir örvast. Ung börn eru mjög heilluð af því að sjá hvort annað án 

klæða og fá að kanna hvort annað. Slíkt er gert af hvatvísi og í sakleysi með það í 

huga að kanna hvort annað, frekar en það sé gert með eitthvað markmið í huga. 

Það er ekki hið kynferðislega sem gerir þau spennt, heldur meira að þau séu að 

uppgötva eitthvað nýtt eða þau séu að gera eitthvað sem þau vita að þau mega 

ekki (Martinson, 1994).  

Rannsókn sem gerð var á níunda áratugnum sýndi að vinsælt var á meðal 

fjögurra ára barna í Svíþjóð að loka sig af á afviknum stöðum í leikskólanum til þess 

að taka þátt í kynferðislegum leikjum eða til þess að tala um kynlíf. Eftir fimm ára 

aldur eru líkurnar á því að þátttaka í kynferðislegum leikjum minnki, eftir því sem 

sjálfsvitund barna eykst. Með aldrinum eykst samfélagsleg vitund barna og 

kynferðislegar kannanir minnka. Áhugi á kynlífi eykst þess í stað. Þegar börn eru 

komin í grunnskóla eykst spennan á milli þeirra þó að snertingaleikir minnki. Kossar 

verða meira sem hótun frá stelpum til stráka og þau fara einnig að nota kynlífsorð 

sín á milli (Martinson, 1994).  

Tjáning kynferðislegra tilfinninga, örvun og líkamskönnun er eitthvað sem 

telst eðlileg hegðun á tímaskeiðum barnæskunnar. Kynferðislegra samskipta á milli 

ungra jafnaldra er einnig að vænta og munu verða fólgin í hugmyndum þeirra 

barna sem að koma að tilraununum (Larson og Svedin, 2002). Börn nota leik til 

þess að endurleika liðna atburði og einnig til þess að sjá fyrir atburði sem gerast í 
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náinni framtíð. Leikurinn getur haft lærdómsgildi og þjónað sem æfing fyrir 

fullorðinsárin (Friedrich, Fisher, Broughton, Houston og Shafran, 1998).  

Börn reyna að komast að því hvað telst eðlilegt og hvað ekki í margs konar 

umhverfi sem er mikilvægt fyrir félagslegan þroska. Í kynferðislegum leikjum geta 

börn upplifað vafasama kynferðislega hegðun ef leikurinn gengur of langt. Börn 

geta verið að endurleika atburði sem þau upplifa eða verða vitni að einhverju sem 

getur flokkast undir kynferðislega misnotkun (Friedrich, Fisher, Broughton, 

Houston og Shafran, 1998).  

Börn láta oft ekki uppi í leikjunum að þeim líki ekki það sem þau sjá. Það 

getur meðal annars verið vegna forvitni barnanna en áður en þau vita af eru þau á 

kafi í leiknum og erfitt er að draga sig út. Viðbrögð foreldra geta haft sterk áhrif á 

það hvernig börnin upplifa reynsluna og geta ýkt viðbrögð frá foreldrum aukið 

sektarkennd, skömm og vanlíðan (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 

2007). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á kynferðislegum upplifunum í æsku. Í 

rannsókn á ómenntuðum konum sögðust 85% þeirra hafa tekið þátt í 

kynferðislegum leikjum í æsku. 76% þeirra upplifðu þetta með venjubundnum 

leikfélögum. Fjórðungur þeirra hafði berað sig, 15% höfðu snert kynfæri 

utanklæða, 17% höfðu snert kynfæri innanklæða, 6% höfðu notað dót við kynfæri 

eða stungið þeim inn í kynfærin, 4% sögðust hafa haft snert kynfæri með munni. 

Þátttakendur töldu að komist hafi upp um þessa hegðun í innan við helmingi tilfella 

og þá voru það foreldrar sem komu að þeim (Friedrich, Fisher, Broughton, Houston 

og Shafran, 1998).  

Í rannsóknum þar sem foreldrar eru látnir svara til um hegðun barna sinna, 

hafa tölur sýnt að kynferðislegar upplifanir eru töluvert fleiri. Ástæða þess að 

foreldrar barna sjá áberandi meiri kynferðislega hegðun en fullorðnir muna eftir að 

hafa iðkað, eru þær að minningar af kynferðislegum leikjum geta hafa gleymst með 

tímanum og þá sérstaklega ef þeir hafa verið með þvingunum eða þar sem var 

ráðskast með annan aðilann. Ef að kynferðislegir leikir voru með börnum af hinu 

kyninu voru meiri líkur á því að leikirnir hafi verið þvingaðir eða ráðskast hafi verið 

með annan aðilann (Friedrich, Fisher, Broughton, Houston og Shafran, 1998).  
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Í bandarískri rannsókn sögðust 57% karlmanna og 48% kvenna hafa farið í 

félagslega kynferðislega leiki áður en þau urðu líkamlega kynþroska. Flestir þeirra 

áttu sér stað á milli 8 og 13 ára aldurs (Gagnon og Simon, 2005). Drengir sem tekið 

var viðtal við áður en þeir urðu líkamlega kynþroska, gáfu það í skyn að 

kynferðislegar kannanir væru algengari en áðurnefndar tölur gefa til kynna. Oftast 

var það eldra barn sem átti upptök að leiknum. Algengast var að hegðunin 

endurtæki sig ekki. Erfitt var að fá fram hvað olli því að börn tæku þátt í slíkri 

hegðun en almenn upplifun var sú að þau vildu ekki að neinn kæmist að þessu. Það 

sem dró flest börn í þetta var spennan yfir því að þetta væri eitthvað sem þau ættu 

ekki að vera að gera (Larson og Svedin, 2002).  

 Lítið er vitað um fjölda kynferðislegra leikja á Íslandi. Engar rannsóknir hafa 

verið gerðar og þeir leikir sem komast upp eru yfirleitt hvergi skráðir. Þegar 

foreldrar eða aðrir umönnunaraðilar verða vitni að kynferðislegri hegðun barna 

sem þeim finnst óeðlileg, þá er mikilvægt að komast að því hvaðan sú hegðun er 

upprunnin. Þó börnin hafi ekki orðið fyrir kynferðislegri misnotkun geta þau verið 

að endurleika upplýsingar sem þau hafa komist yfir, til dæmis í gegnum 

veraldarvefinn eða aðra fjölmiðla, sem hæfir ekki aldri þeirra og þroska (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007). 

 

3. Kynferðisleg misnotkun 

Fimmta hver stúlka og tíundi hver drengur hafa verið kynferðislega misnotuð fyrir 

18 ára aldur á Íslandi, sem er ívið meira en á öðrum Norðurlöndum (Guðrún 

Agnarsdóttir, 2005). Þeir sem fremja kynferðisafbrot gegn börnum eru ekki nein 

staðalímynd af gömlum ókunnugum manni. Kynferðisafbrotamenn eru misjafnir og 

nota margar aðferðir til þess að nálgast börn og því þarf kynfræðsla til barna að 

taka á mörgum þáttum (Budin og Johnson, 1989). Fyrirtækið Rannsókn og 

greining gerði rannsókn fyrir Barnaverndarstofu á kynhegðun unglinga. Þar kom í 

ljós að 4,7% drengja og 2,6% stúlkna höfðu þvingað einhvern, sannfært eða neytt 

til kynferðislegra athafna. En 12,5% stúlkna og 2,4% drengja sögðust hafa orðið 

fyrir slíku. Þá höfðu 13,8% stúlkna og 2,8% drengja orðið fyrir kynferðislegri 
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misnotkun sem eru þó ívið lægri tölur en hafa áður komið fram (Rannsóknir og 

greining, 2007).  

Í lok níunda áratug síðustu aldar varð mjög vinsælt á meðal bandarískra 

meðferðaraðila að tileinka sér þá hugmyndafræði um hættur er fylgja því að börn 

misnotuðu önnur börn kynferðislega. Þessi hugmyndafræði kallaði börn sem að 

sýndu öðrum börnum kynferðislegan áhuga, kynferðisafbrotamenn og staðfestu 

unglingadómstólar það með að dæma fjölda barna undir 12 ára aldri fyrir 

kynferðisafbrot. Níu ára drengir voru kærðir fyrir að kíkja undir pils skólasystra 

sinna og fyrir að snerta systur sínar á kynferðislegan hátt. Fleiri hundruð stofnanir 

fóru að bjóða upp á meðferð fyrir slík kynferðislega hugsandi börn. Sérfræðingar 

buðu foreldrum ráð til þess að fá börn sín til þess að hætta að fróa sér og predikað 

var að börn sem hugsuðu ekki kynferðislega væru góð börn (O’Sullivan, 2003).  

Á Íslandi myndi það ekki tíðkast að dæma börn fyrir slíka hegðun og yrði 

hún að öllum líkindum flokkuð undir kynferðislega leiki en ekki misnotkun. Þó er 

það líðan þeirra sem taka þátt í athöfninni sem skiptir máli og verður að horfa til 

þess hvort einhver upplifi sig sem fórnarlamb í athöfninni. Þó hvert tilfelli sé metið 

fyrir sig, þá eru ákveðin viðmið notuð til þess að meta hvenær kynferðislegir leikir 

verða að misnotkun.  

Taka verður nokkra þætti til athugunar og er eitt viðmið ekki nóg eitt og sér 

til þess að flokka athöfn sem kynferðislega misnotkun. Aldursmörk eru fyrsta 

vísbendingin og eru mörkin sett við 12 ára aldur. Ef barn er orðið tólf ára og fer í 

kynferðislegan leik með yngra barni, þá þykir það varhugavert en einnig þarf að 

vera aldursmunur upp á tvö til þrjú ár svo hægt sé að tala um misnotkun. Þó er 

alvarleiki málsins stærsti þátturinn. Ef um þukl og káf er að ræða á milli barna er 

það líklegra til þess að flokkast sem kynferðislegur leikur en ef um alvarlegri 

atburði er að ræða, eins og það að sleikja kynfæri eða setja typpi í rass eða 

leggöng, þá er hægt að líta á málið sem misnotkun. Þessi þríþætting, aldursmörk – 

aldursmunur – alvarleiki brotsins, er þó einnig með hliðsjón af upplifun barnanna 

og þroska þeirra (Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007).  

Samkvæmt Braga Guðbrandssyni, forstjóra Barnaverndarstofu, fremja ungir 

gerendur oft grófari brot en þeir fullorðnu og geta fórnarlömbin verið allt niður í 

kornabörn. Í 80-90% tilfella eru fórnarlömbin kunnug gerendunum og í þriðjungi 
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tilfella hafa gerendurnir ekki náð sakhæfisaldri og hljóta því enga dóma. Líklegra er 

að svo ungir gerendur noti ofbeldi, hótanir og afl til þess að fá sínu framgengt og 

mjög árásargjarnar athafnir geta átt sér stað. Það er vegna þess að þeir gerendur 

hafa ekki þá tælingarhæfni sem eldri gerendur hafa og grípa því til fyrrnefndra 

aðferða (Vísir, 2009).  

Hegðunin getur aukist ef ekkert er gert. Yngstu afbrotamennirnir sem vitað 

er um eru allt niður í 9-10 ára aldur og eru brotin sem þeir fremja jafnvel gróf 

kynferðisbrot. Aukning ungra geranda hefur verið 65% á síðustu þremur árum. Árið 

2006 voru málin 37, árið 2007 voru þau 45 og 2008 voru þau 61 (Vísir, 2009).  

Ástæðurnar fyrir þessari aukningu má ef til vill finna í þeirri klámvæðingu 

sem hefur orðið ásamt aðgengi að grófu efni, í tölvuleikjum og á netinu, sem er 

með beinum hætti talið ýta undir óeðlilegar kynferðislegar hvatir drengja sem 

eykur kynferðisafbrot hjá yngri börnum. Nýverið var auglýst eftir sérfræðingi sem á 

að annast meðferð fyrir unga gerendur til þess að minnka líkurnar á því að 

kynferðisafbrotaferill þeirra haldi áfram (Vísir, 2009).  

Samkvæmt Braga Guðbrandssyni er vitað til þess að fullorðnir 

ofbeldismenn hafi byrjað mjög ungir sem gerendur. Einnig er mikilvægt að virkja 

umhverfi þeirra til þess að þeir fái leiðbeiningar og hjálp til þess að glíma við þessa 

hegðun (Vísir, 2009). Ungir gerendur hafa oft slæman félagslegan bakgrunn. Oft 

eru þeir með athyglisbrest með ofvirkni, sem eykur hvatvísa hegðun þeirra, en þeir 

geta einnig verið félaslega einangraðir. Báðir þessir hópar sækja mikið í klám þar 

sem þá vantar hömlur. Oft verður ákveðin klámfíkn sem gefur þessum börnum 

brenglaða ímynd og oft hafa þeir lítil úrræði til þess að leysa úr þessum 

ranghugmyndum. Slíkt væri hægt að gera með aukinni fræðslu (Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir, 2007).  

 

3.1 Veraldarvefurinn og fjölmiðlar 

Börn verða fyrir miklu kynferðislegu áreiti frá fjölmiðlum og samfélaginu í heild 

(Rademakers, Laan og Straver, 2001). Rannsóknir sýna að börn sækja klámsíður á 

netinu, hvort sem er af slysni eða ásetningi og þau fá einnig sent óumbeðið 

klámefni í gegnum samskiptaform veraldarvefsins (Mitchell, Finkelhor og Wolak, 
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2001). Algengt er að þeir sem hafa kynferðislegan áhuga á börnum noti 

veraldarvefinn til þess að nálgast þau (Quayle og Taylor, 2003). Þá eru yngri börn 

og þau sem eru í tölvum fjarri heimili sínu í sérstökum áhættuhópi (Mitchell, 

Finkelhor og Wolak, 2001).  

Rannsóknir sýna að af börnum sem upplifa kynferðislega áreitni í gegnum 

veraldarvefinn, þá upplifa 25% þeirra neikvæð einkenni eins og streitu (Mitchell, 

Finkelhor og Wolak, 2001). Snertilaus misnotkun getur átt sér stað með 

tækninotkun og eru dæmi um það að unglingar láti yngri systkini sín afklæða sig 

fyrir framan vefmyndavélar í þeim tilgangi að fá fíkniefni í staðinn. Mikilvægt er að 

börn þekki sín mörk þar og viti að þau eigi ekki að sýna sína einkastaði fyrir framan 

tölvur eða myndavélar (Þorbjörg Sveinsdóttir munnleg heimild, 31. mars 2009).  

Til þess að börn geti unnið úr þessu kynferðislega áreiti og verndað sig gegn 

því, þyrfti að skýra fyrir þeim hvað þau eru að upplifa. Það væri hægt að gera með 

kynfræðslu fyrir ung börn og þar með leggja línurnar fyrir foreldra og þá sem vinna 

með þeim varðandi það hvernig eigi að taka á kynferðislegum málefnum 

(Rademakers, Laan og Straver, 2001).  

Nú þegar er starfandi vakningarátak á Íslandi sem stuðlar að öruggri 

tækninotkun barna og unglinga. Átakið er nefnt SAFT og stendur fyrir samfélag, 

fjölskylda og tækni (SAFT, e.d. a). Meðal annars er reynt að miðla markvissri 

fræðslu og upplýsingum fyrir foreldra svo þeir séu í stakk búnir til þess að fræða 

börnin sín um veraldarvefinn (SAFT, e.d. b).  

4. Framkvæmd rannsóknar 

Hér verður kynnt aðferðafræði rannsóknarinnar, þar sem farið verður í 

framkvæmd hennar í nokkrum liðum. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hver 

sé staða kynfræðslu barna í 1.- 4. bekk í grunnskólum á Íslandi. Þá eru nokkrir 

þættir í því samhengi skoðaðir. Kannað er hvort kynfræðsla sé í skólum fyrir 

þennan aldurshóp og þá með hvaða hætti. Einnig er skoðað hvort kennarar séu 

undirbúnir sérstaklega fyrir það að veita börnum kynfræðslu og hvort þeir þekki til 

einkenna og séu fræddir um kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Þá er reynt að fá 

upplýsingar um viðhorf og aðkomu foreldra í kynfræðslu barna sinna.  
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Rannsóknarspurningin sem höfð var að leiðarljósi er: Á að veita nemendum 

í 1.- 4. bekk kynfræðslu? 

 

4.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðir í félagsvísindum skiptast í eigindlegar og megindlegar 

rannsóknir. Í megindlegum rannsóknum er reynt að magnbinda félagslegan 

veruleika þar sem hann er listaður í tölum. Rannsakandinn byrjar með kenningu 

sem hann reynir að sannprófa með gagnaöflun í formi kannanna, greininga og 

tilrauna. Úrtök megindlegra rannsókna eru stór, öfugt við eigindlegar rannsóknir 

þar sem úrtökin eru smærri (Neuman, 2006).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir skiptast í nokkrar aðferðir, eins og 

viðtalsrannsóknir, vettvangskannanir og rýnihópa. Áherslan er lögð á það að 

einstaklingurinn geti túlkað veruleikann út frá reynslu sinni, upplifunum og 

aðstæðum. Sá veruleiki getur verið breytilegur eftir hópum og frá einu tímabili til 

annars. Meðal annars er hægt að taka viðtöl við fólk í þeim til þess að afla gagna 

um upplifun þess á veruleikanum. Gögnin eru svo greind og fundin sameiginleg 

hugtök eða þemu hópa og einstaklinga og eru þau borin saman til þess að fá mynd 

af veruleika þeirra. Þannig byrja eigindlegir rannsakendur ekki með kenningu í 

byrjun rannsóknarinnar, heldur spretta þær úr gögnunum sjálfum (Esterberg, 

2002).  

Sú rannsóknaraðferð sem varð hér fyrir valinu var eigindleg 

rannsóknaraðferð. Í byrjun rannsóknarinnar var lagt upp með það að gera 

megindlega rannsókn en að lokum varð eigindleg viðtalsrannsókn fyrir valinu, þar 

sem hún þótti best til fallinn að ná fram þeim upplýsingum sem rannsóknin miðaði 

að. Með aðferðinni er hægt að kafa djúpt í þau atriði sem eru talin mikilvæg og 

skoðun viðmælenda fengin á þeim atriðum (Esterberg, 2002).  

Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn mikill þátttakandi í 

rannsókninni, þar sem hann reynir með aðferðum sínum að skilja tilgang 

félagslegra atburða út frá upplifun viðmælenda. Helsti kostur aðferðarinnar fyrir 
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þessa rannsókn er sá að hægt er að nálgast viðmælendur á opnari hátt og 

auðveldara er að fá fram sjónarmið þeirra (Esterberg, 2002).  

4.2 Val á þátttakendum og aðgengi 

Tekið var viðtal við fimm skólastjóra á höfuðborgarsvæðinu og notast var við 

markvisst úrtak, þar sem þátttakendur eru valdir vegna stöðu þeirra. 

Þátttakendurnir voru valdir eftir skólum þar sem reynt var að hafa þá fimm skóla, 

sem urðu fyrir valinu, með sem ólíkastar skólastefnur. Þannig er hægt að sjá hvort 

misræmi sé á milli skólastefna í kynfræðsluáherslum skólanna. Einnig voru 

skólarnir valdir eftir því hvað þeir höfðu starfað lengi til þess að sjá hvort munur 

væri á eldri skólum og þeim yngri.  

Skólarnir höfðu starfað frá fáeinum árum upp í nokkra áratugi. Miðað var 

við það að hafa ólíkan bekkjarárgangsfjölda á milli skóla en þeir eru frá fjórum upp 

í tíu. Tveir af skólunum voru einkareknir skólar og þrír voru almennir grunnskólar. 

Allir skólarnir höfðu ólíka sérstöðu vegna þeirrar skólastefnu sem þeir fylgdu. Allir 

viðmælendur tóku vel í þátttöku í rannsókninni en trúnaði var heitið og því eru 

tilbúin nöfn notuð á þátttakendur. Tveir skólastjórar voru konur, þær Sólveig Arna 

Jónsdóttir og Hafrún Gyða Óskarsdóttir. Þrír skólastjórar voru karlar, þeir Jakob 

Eyfjörð, Brjánn Harðarson og Guðmundur Ingvarsson. 

 Kostur þess að taka viðtöl við skólastjóra er sá að þeir eiga að hafa yfirsýn 

yfir þá stefnu sem skólinn hefur og ættu að vita hvaða áherslur eru lagðar við 

kennslu nemenda. Skólastjórar ættu þannig að hafa yfirsýn yfir alla þá 

bekkjarárganga sem rannsóknin tekur til. Einnig búa skólastjórar yfir upplýsingum 

um þá fræðslu sem skólinn veitir kennurum og þá stoðþjónustu sem þeim býðst.  

Gallarnir eru að skólastjórarnir eru ekki í eins miklum beinum samskiptum 

við börnin og kennararnir og hafa ekki eins mikla yfirsýn á því hvað fer fram á milli 

nemenda og kennara frá degi til dags.  

 

4.3 Gagnasöfnun  

Við gagnaöflun var notast við opin viðtöl, þar sem tími og staðsetning voru 

fyrirfram ákveðin. Ákveðnar grunnspurningar voru hafðar til hliðsjónar í viðtalinu 
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og má sjá þær í viðauka. Lögð var áhersla á það að þátttakendur lýstu skoðunum 

sínum, reynslu og aðstæðum. Rannsakandinn beitti virkri hlustun til þess að fylgja 

eftir áhugaverðum punktum sem komu fram í viðtölunum og verður það því meira 

eins og samtalsvettvangur (Esterberg, 2002).  

Gagnaöflun fór fram í júní 2009. Fjögur viðtöl fóru fram á skrifstofum 

skólastjóranna og eitt fór fram í herbergi einkarekins leikskóla. Viðtölin fóru fram á 

mismunandi dögum og var tímalengd þeirra misjöfn eftir viðmælendum, en þau 

voru frá hálfri klukkustund og upp í eina klukkustund. Öllum viðmælendum var 

kynnt rannsóknin, markmið hennar og aðferð með tölvupósti áður en viðtölin fóru 

fram og fullum trúnaði var heitið. Einnig var farið yfir þessi atriði áður en viðtölin 

hófust. Áður en viðtölin byrjuðu var beðið um leyfi til þess að taka viðtölin upp á 

hljóðupptökutæki og var það samþykkt af öllum viðmælendum.  

 

4.4 Skráning og úrvinnsla gagna 

Öll viðtölin voru hljóðrituð á stafrænt hljóðupptökutæki og síðan afrituð á tölvu, 

orð fyrir orð. Í einu viðtalinu var ég beðin um að slökkva á upptökutækinu, þar sem 

skólastjóranum fannst umræðuefnið viðkvæmt og erfitt að ræða það með kveikt á 

upptökutækinu. Samt sem áður vildi hann koma efninu á framfæri og var það því 

ritað eftir minni strax eftir viðtalið. Þrír skólastjórar höfðu einhverju við að bæta 

eftir að slökkt hafði verið á upptökutækinu og voru helstu punktar þeirra samtala 

hljóðrituð strax eftir viðtalið. Engar glósur voru teknar í viðtölunum sjálfum og 

athugasemdir eftir viðtöl voru hljóðrituð og svo rituð samdægurs í tölvu.  

 Þegar gagnaöflun og skráningu var lokið fór fram úrvinnsla gagna. Hún var 

með þeim hætti að gögn voru marglesin og skoðuð og þau svo greind niður í 

meginþemu sem kynnt verða í niðurstöðukaflanum.  

5. Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Við greiningu gagna mátti 

finna fimm þemu sem skiptast þannig: 

 

1. Kynfræðsla nemenda í 1.- 4. bekk 
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2. Kynhegðun nemenda og viðbragðsverkferlar 

3. Öryggi í notkun nemenda á veraldarvefnum 

4. Fræðsla starfsfólks grunnskóla um kynfræðslu og kynferðislegt ofbeldi 

5. Foreldrar – aðkoma og viðhorf 

 

5.1 Kynfræðsla nemenda í 1. -4. bekk 

Mjög misjafnt er á milli þeirra skóla sem tóku þátt í rannsókninni hvernig staðið er 

að kynfræðslu. Enginn skóli hafði skráða stefnu í kynfræðslumálum og enginn 

þeirra hafði neinar fyrirmyndir eða leiðbeiningar um það hvernig standa ætti að 

skýrri kynfræðslustefnu. Kynfræðslan hélst í hendur við skólastefnur að því leyti að 

kynfræðslan var meiri ef þættir hennar voru taldir mikilvægir uppeldisþættir 

samkvæmt stefnu skólans. Ekki skipti máli hver fjöldi bekkja var innan skólanna 

varðandi það hvernig kynfræðslu var háttað.  

Aðeins tveir skólar af fimm voru með skýra stefnu í kynfræðslumálum og þar 

var bæði tekið á þáttum kynfræðslu og forvarnarfræðslu. Það voru skólar Sólveigar 

Örnu og Guðmunds Ingvarssonar. Þessir skólar höfðu starfað lengst og það mátti 

sjá að því lengur sem skólar höfðu starfað því skýrari kynfræðslustefnu höfðu þeir.  

Skóli Hafrúnar Gyðu var að móta sér skýra stefnu í forvarnarfræðslu og hafði 

mótað sér stefnu fyrir kynfræðslu að einhverju leyti. Forvarnarfræðslan átti að vera 

hluti af forvarnarstefnu skólans og myndi hún koma til með að vera afmörkuð 

stefna þar og að öllum líkindum yrði komin drög haustið 2009. Hafrún Gyða telur 

nauðsynlegt að veita börnum kynfræðslu. Skólahjúkrunarfræðingur ræðir við 

börnin um líkama sinn en hvað varðar aðra þætti kynfræðslu segir Hafrún Gyða:  

 

Hvað varðar góða og jákvæða snertingu og persónuleg mörk þá er 

það partur sem fellur inn í lífsleiknina. 

 

Varðandi forvarnarfræðslu, þá var settur vinnuhópur við skólann, við lok 

skólaársins 2008-2009, sem samanstendur af námsráðgjafa, skólasálfræðingi, 

skólahjúkrunarfræðingi og aðstoðarskólastjóra. Hlutverk vinnuhópsins er að fara 



 35

yfir þráðinn hvað varðar alla árganga innan skólans og ætla ákveða vörður þar 

sem hnykkt verður á ákveðnum þáttum kynfræðslunnar frá fyrsta bekk, en eins 

og Hafrún Gyða segir: 

 

Þetta er málaflokkur sem þarf að huga vel að svo það þarf að setja 

vörður, eða þannig að það fá allir ákveðna fræðslu á vissum aldri.  

 

Brjánn skólastjóri taldi að nemendur í sínum skóla fengju einhverja 

kynfræðslu en ekki skipulagða. Brjánn starfaði við yngsta skólann og hafði hann 

minnstu áherslurnar í kynfræðslu. Eldri börn við skólann fá kynfræðslu frá 

hjúkrunarfræðingi sem kemur frá heilsugæslunni en hann fræðir ekki yngri 

bekkina. Brjánn taldi að fjallað væri um lífið og tilveruna í 1.- 4. bekk í áfanganum 

lífsleikni, þar sem kennarinn fræðir börnin um eigin líkama og að þau ráði yfir 

honum sjálf. Einnig fræðir kennarinn börnin um hættur í umhverfinu. Þetta er ekki 

skilgreind kynfræðsla innan skólans en eins og Brjánn segir: 

 

Við erum ekki með beintengda kynfræðslu þannig séð en kynfræðslan 

kemur óbeint á mörgum stöðum.  

 

Brjánn segir skólann meðvitaðan um þær utanaðkomandi hættur sem steðja 

að börnum og þegar það sé búin að vera umræða um ókunnuga menn sem halda 

sig til við grunnskóla, þá séu kennarar látnir ræða við börnin. Brjánn telur börnin í 

skólanum mjög meðvituð og þau segi frá ef upp koma atvik sem þeim finnist 

eitthvað skrítin og öðru sem þau upplifa á hverjum degi. Þau upplifa sig kannski 

ekki í hættu en þau segja frá ef einhver ókunnugur talar við þau sem þeim finnst á 

einhvern hátt skrítinn. Oft sé þó hætta á því að úlfaldi sé gerður úr mýflugu og 

gæta verði þess að hræða ekki börnin, þannig að þau haldi að allir séu slæmir sem 

tala við þau. Skólinn hefur þurft að taka á slíkum málum.  

Í skóla Jakobs Eyfjörð fellur það ekki að skólastefnunni að vera með beina 

kynfræðslu. Það er litið þannig á að best sé að klæða slíka fræðslu í leiki, frásagnir 

og ævintýri í stað beinnar félagsmótunar. Þá er það hugsjón skólans að ekki eigi að 
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gefa börnum fyrirfram upplýsingar um þessi mál, þar sem það geti verið of snemmt 

fyrir sum börn. Þeim eru þó veittar þessar upplýsingar ef þau leita eftir þeim.  

Jakob telur að mikilvægt sé að leyfa börnum á þessum aldri að tjá sig áður en 

þeim eru lögð orð í munn, þar sem þau hafi skoðanir sem þau vilja fá að koma á 

framfæri áður en þau eru leiðrétt. Þetta er í samræmi við stefnu skólans sem telur 

að með því að nýta 80% af hug nemenda, þá finni þau sjálfstraust hjá sjálfum sér til 

þess að geta toppað sjálf sig og bætt við þekkingu.  

Jakob telur innri þroska hefjast á þessum aldri og þau byrji að aðgreina sig í 

kyni, sjá að heimurinn er bæði góður og slæmur og glíma við það hvað sé rétt og 

hvað sé rangt. Einnig fer vitsmunaþroskinn af stað og þau átta sig á því að þau geti 

átt leyndarmál frá foreldrunum. Jakob telur að skólinn hafi mörg falleg markmið en 

í uppeldisstarfinu þá þurfi oft að mæta ýmsum þörfum nemenda og hópa. Hann 

telur mikilvægt fyrir skóla að búa til ákveðnar hindranir og verkefni þar sem að 

börnum er hjálpað yfir. Þeirri kynfræðslu sem skólinn býður upp á lýsir Jakob 

þannig: 

 

Við erum bæði að vekja þau til virðingar og gangvart öðrum og líka að auka 

næmni þeirra fyrir lífinu í kring ... rýmisskynjun, félagslega skynjun, 

raunskynjun og skynjun þeirra hvert á öðru og allir þessir hlutir, við klæðum 

það inn í leiki. 

 

Í skóla Sólveigar Örnu var stefnan mjög skýr, þó hún væri ekki skráð 

kynfræðslustefna. Skólastefnan tekur tillit til þess að kynin búa yfir ólíkum 

eiginleikum og er börnunum kennt sérstaklega að eiga samskipti sín á milli með 

tilliti til þessa. Ákveðið lotukerfi er svo viðhaft.  

Í fyrstu lotunni er sérstaklega tekið á þáttum eins og aga og er þá fjallað um 

eiginleika eins og virðingu, hegðun, kurteisi og framkomu.  

Önnur lotan fjallar um sjálfsstyrkingu, þar sem tekið er á sjálfstæði, 

sjálfstrausti, öryggi og tjáningu.  

Þriðja lotan fjallar um samskipti, þar sem kennd er umburðarlyndi, 

hjálpsemi, víðsýni og samstaða.  
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Fjórða lotan er um jákvæðni og er þá kennd gleði, bjartsýni, ákveðni og 

hreinskipti.  

Fimmta lotan er um vináttu, þar sem fjallað er um félagsskap, umhyggju, 

nálægð og kærleika og svo er endað á áræðni, þar sem tekið er á kjarki, krafti, 

frumkvæði og framtaki.  

Þessar lotur fara inn á marga þætti kynfræðslunnar og kallast þetta 

kynjastefna innan skólans. Þá er farið í þessa þætti á ólíkan hátt hjá drengjum og 

stúlkum.  

Sólveig Arna segir að farið sé sérstaklega í aðra þætti kynfræðslu með sex til 

sjö ára börnum. Þar er fjallað um það hvernig líkamar kynjanna eru ólíkir, um börn 

í móðurkviði og hvernig börnin verða til. Það er gert í samvinnu við 

skólahjúkrunarfræðing. Sum börn eru þó alltaf forvitnari en önnur og fá þau þá 

svör við þeirri forvitni. Sólveig nefnir aðra hluti kynfræðslu sem farið er í: 

 

Við kennum þeim meðal annars svona hvar er mitt svæði og hvernig 

getur maður sýnt hlýju og blíðu með snertingu og hitt eins og með 

hvenær það er orðið ofbeldi og hvenær snerting gengur of langt.   

 

Sólveig Arna taldi mikilvægt að kenna börnum umhyggju með jákvæðum 

snertingum. Hún taldi að í dag sé of mikil hræðsla við snertingar: 

 

Það er munur á jákvæðum snertingum og svo ofbeldi. Við verðum að 

sýna börnunum ástúð og umhyggju með snertingum. Þetta er bara 

hluti af lífinu. Það er alltof mikil hræðsla við snertingar í dag. Það er 

alveg út í hött að kennari sem er með barninu í allt að átta tíma á 

dag megi ekki koma við það eða sýna því jákvæða athygli með 

snertingu. Hvað kennir það barninu?  

 

Í skóla Guðmundar Ingvarssonar skólastjóra voru skýrar áherslur í 

kynfræðslumálum og höfðu verið í þó nokkurn tíma. Kynfræðslustefna skólans 

hefur verið í stöðugri þróun og hefur utanaðkomandi aðili annast 

forvarnarfræðsluna samhliða almennri kynfræðslu sem kennarar sjá um. 
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Kynfræðslustefnan er í höndum skólafélagsráðgjafa sem sér um að þróa stefnuna 

og vera í samstarfi við þá aðila sem þurfa þykir, bæði innan skólans og utan.  

Nemendur skólans fá fræðslu um líkamann með aðstoð kennslubókar á fyrstu 

árunum og í þriðja bekk er samstarf við Blátt áfram um það að sýna nemendum 

brúðuleikhús sem er forvarnarfræðsla á þeirra vegum. Guðmundur var ánægður 

með þá þjónustu og fræðslu sem Blátt áfram veitti og sagði hann fræðsluna 

gagnlega. Áður var brúðuleikhúsið sýnt í öðrum bekk en eftir fengna reynslu voru 

þau talin of ung.  

Guðmundi fannst mikilvægt að nemendur væru fræddir um þessi mál, þar 

sem þetta hvetti þá til þess að segja frá ef þeir lentu í vafasömum aðstæðum. 

Skólinn hefur skipulagt forvarnarfræðsluna þannig að foreldrar voru látnir vita 

þegar hún átti að fara fram en ákveðið var að breyta þessu eins og Guðmundur 

segir: 

 

Foreldrar fá að vita að fræðslan fari fram en ekki nákvæmlega 

hvenær, svo þeir komi því ekki þannig fyrir að barn sem verður fyrir 

einhverju vafasömu heima hjá sér mæti ekki þann dag sem að 

fræðslan fer fram.  

 

Áherslur kynfræðslunnar eru misjafnar eftir skólum og er misjafnt eftir 

skólastjórum hvort þeim finnst þurfa að leggja áherslu á hana eða ekki. Hafrún 

Gyða segir:  

 

Það er nauðsynlegt að veita börnum kynfræðslu. Þetta með 

líkamann og virðinguna og að átta sig hvað er í lagi og hvað er 

ekki í lagi.  

 

Hafrún Gyða telur að eitt mikilvægasta hlutverk kynfræðslunnar 

sé að fyrirbyggja óæskilega hegðun barna áður en þau komast á 

unglingsár. Það sé mikilvægt að ræða snemma við börnin um hlutina. Þá 

þurfi sérstaklega að veita stelpum miklar upplýsingar þar sem þær eru 

oft með slaka sjálfsmynd og leyfa allt of mikið, eru mikið málaðar og í 
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efnislitlum klæðnaði. Þá telur hún að börn með hegðunarraskanir þurfi 

sérstaka fræðslu.  

Skólastjórnendur voru ekki meðvitaðir um það hvar aðrir skólar voru staddir 

hvað kynfræðslu varðar og voru ekki með það á hreinu hvað almennt þætti rétt að 

veita mikla kynfræðslu. Það lýsir sér í eftirfarandi ummælum Brjáns: 

  

Já, ég er ekki viss um að margir séu að gera mikið í þessum málum. 

Ekki margir sem að eru með niðurnjörvað en margir eru meðvitaðir 

um ofbeldi á börnum og margir fylgjast með og fylgja því eftir ef að 

svo ber undir. En þetta að sé beint inni í námsskránni, ég bara er ekki 

nógu vel inni í því að eitthvað sérstakt komi fram.  

 

Hafrún Gyða nefnir einnig aðalnámskrána varðandi kynfræðslu- og 

forvarnarstefnur skólanna: 

 

Hér eru krakkarnir í 10 ár stóran part af deginum, þannig að 

auðvitað eigum við að ræða þetta og vera vakandi fyrir þessu. Það 

er í lagi að hnykkja á þessu í aðalnámskrá til að sýna að það er 

þörf á að ræða þessa hluti en auðvitað er þetta eitthvað sem við 

eigum að bjóða upp á í okkar stoðþjónustu. 

 

5.2 Kynhegðun nemenda 

Misjafnt var á milli skóla hvernig tekið var á málum þegar nemendur sýndu 

kynferðislega hegðun sín á milli. Það má segja að allur skalinn hafi verið notaður í 

því hvernig verkferlar voru. Einn skjólastjórinn taldi að best væri að eiga við slíkt 

innanhúss, á milli skóla og foreldra. Brjánn skólastjóri lýsti verkferlum í sínum 

skóla á eftirfarandi hátt:  

 

Ef það koma upp einstök tilfelli að þá er rætt við foreldrana og 

viðkomandi ef slík mál koma uppá. 
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Það getur haft áhrif að þetta var skólinn sem hefur starfað styst, en þessi 

skóli var með hvað minnst mótuðu stefnuna í kynfræðslu.  

 

Einn skóli vildi tilkynna strax til barnaverndar- eða félagsmálayfirvalda öll 

þau mál sem upp kæmu er snertu kynferðislega tilburði nemendanna. Sá skóli var 

með eina skýrustu stefnuna í kynfræðslu og þá sérstaklega í forvarnarfræðslu, en 

það var jafnframt elsti skólinn. Aðrir skólar voru með ákveðið ferli innan skólans 

áður en mál voru tilkynnt til barnaverndaryfirvalda.  

Verkferlar voru mjög svipaðir innan skólanna. Þar sem upp komu mál þar 

sem börn þóttu sýna kynferðislega hegðun, þá var málið ýmist borið undir 

skólasálfræðing eða nemendaráð. Í slíkum ráðum sátu skólasálfræðingur, 

námsráðgjafar, skólafélagsráðgjafi, skólahjúkrunarfræðingar, skólastjóri og 

deildarstjóri sérkennslu. Samsetning ráðanna var misjöfn á milli skóla en að jafnaði 

sátu fjórir til fimm í ráðinu. Einn úr ráðinu ræddi við foreldra barnsins en ef málið 

taldist alvarlegt var ekki beðið með það að funda og var þá málið tilkynnt strax 

barnaverndaryfirvöldum eða þjónustumiðstöð. Slíkt var þó ekki algengt. Hafrún 

Gyða sagði eftirfarandi um slíkar tilkynningar:  

 

Við erum með svona ... hvenær á að tilkynna, hvenær höfum við 

áhyggjur og hvenær ekki. Þetta er vandmeðfarin lína og það þarf 

góða handleiðslu.  

 

5.3 Öryggi í notkun nemenda á veraldarvefnum 

Allir skólar voru meðvitaðir um þær hættur sem steðja að börnum á 

veraldarvefnum. Enginn skóli leyfði börnum að vera eftirlitslausum í tölvunum og 

höfðu allir skólarnir mjög sterka síu sem átti ekki að hleypa neinu í gegn sem ekki 

hæfði börnum. Guðmundur skólastjóri lýsti aðstæðum í sínum skóla þannig:  
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Börnin komast ekki óhindrað á Internetið. Þau eru frædd um hættur 

Internetsins og einkunnarorð SAFT eru höfð á áberandi stað. 

Kennararnir taka líka reglulega upp að fjalla um þessi atriði. Það er 

sérstaklega á miðstigi sem þarf að fræða börnin, þar sem samskipti 

þeirra eru orðin mikil í gegnum veraldarvefinn og upp hafa komið 

eineltistilfelli og önnur óæskileg hegðun. 

 

Einn skólinn stóð upp úr hvað varðaði strangt öryggi á netinu, þar sem 

heimasíða skólans var jafnvel læst og gátu foreldrar komist inn á bekkjarsíður með 

sérstöku lykilorði. Þar voru engar myndir sýnilegar almenningi af börnum í 

skólanum og jafnvel ekki af skólanum sjálfum. Brjánn skólastjóri sagði ástæðuna 

vera:  

Hægt er að klippa myndirnar af börnunum þannig að hausinn er 

tekinn og færður yfir á eitthvað kynferðislegt. Við erum meðvituð um 

að menn geri svoleiðis. 

 

5.4 Fræðsla starfsfólks grunnskóla um kynfræðslu og kynferðislegt ofbeldi 

Aðeins einn skóli var með sérstaka fræðslu fyrir kennara og starfsfólk um það 

hvernig kenna ætti börnum um þætti kynfræðslu. Tengdist það þá stefnu skólans 

og voru námskeiðin haldin reglulega.  

Einn skóli veitti starfsfólki sína enga fræðslu, hvorki um það hvernig ætti að 

tala við börn um efni kynfræðslu né heldur um einkenni kynferðislegs ofbeldis. Þar 

var skólahjúkrunarfræðingur til staðar sem gat komið og rætt við börnin ef þess 

þurfti. Samt sem áður var ætlast til þess að kennarar þekktu til einkenna 

kynferðislegs ofbeldis eða annars ofbeldis. Í þeim skóla voru verklagsreglur um 

tilkynningarskyldur og ferla sem sérstaklega var farið í að hausti og fær starfsfólkið 

leiðbeinandi gögn í hendurnar. Skólastjórinn taldi starfsfólk almennt mjög 

meðvitað um þessa hluti.  

Skólarnir virtust almennt brýna fyrir starfsfólki mikilvægi þess að þekkja til 

einkenna kynferðislegs ofbeldis og töldu skólastjórarnir það vera hlutverk sitt að 
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vera vakandi fyrir þessum þáttum. Misjafnt var hversu oft slíkir fundir voru en 

oftast var það í byrjun haustsins. Einn skólinn er þó með reglulega mánaðarlega 

fundi, þar sem skerpt er á því hvað eigi að hafa í huga og einnig er látið vita ef 

sérstaklega þarf að fylgjast með einhverjum börnum. Á þessum fundum er brýnt 

fyrir starfsfólki að hafa þétta gæslu svo hægt sé að grípa strax í taumana ef 

eitthvað kemur upp á.  

Fjórir skólar af fimm höfðu keimlíkar aðferðir við það að fræða starfsfólk sitt 

um kynferðislegt ofbeldi og töldu allir skólastjórarnir að svipað væri í öðrum 

skólum landsins, eða í það minnsta þar sem þeir þekktu til. Á tveggja til þriggja ára 

fresti er fengin utanaðkomandi fræðsla, ýmist frá Stígamótum eða Blátt áfram, til 

þess að fræða starfsfólk um kynferðislegt ofbeldi og um það hvaða einkenni geta 

mögulega komið fram hjá börnum.  

Allir skólarnir voru mjög ánægðir með þá fræðslu sem þeir höfðu fengið og 

var talað um það að hún skildi eftir tilfinningu um að það væri mögulega hægt að 

gera eitthvað fyrir börnin, þrátt fyrir slæmar og erfiðar aðstæður. Þeir fjórir skólar 

sem höfðu fengið fræðslu fyrir starfsfólk skólans töluðu allir um að reynt hefði á 

þekkinguna. Allir voru þó sammála um það að sú þekking kæmi að litlu gagni ef 

barnið segði ekki frá því sem væri að gerast hjá því. Jakob lýsti máli sem hafði 

komið upp í skólanum þungur á brún:  

 

Við höfum sótt þrjú námskeið sem voru mjög góð en þegar á 

hólminn var komið, þá gátum við ekkert gert. Þetta gengur allt út á 

að barnið segi frá því sem er að gerast. Það er hægt að ganga á 

barnið endalaust og fá marga til að tala við barnið, en ef barnið 

segir ekkert, þá er grunur starfsfólks skólans engin rök fyrir því að 

gera eitthvað. Það kom upp mál hérna í skólanum þar sem það 

vissu allir hvað var að gerast hjá einni stúlkunni. Barnavernd var 

komin í málið og það var mikil samvinna í gangi en ekkert hægt að 

sanna. Málið lagðist þungt á starfsfólk skólans að vita og geta 

ekkert gert og á endanum var barnið tekið úr skólanum af 

foreldrum. Það fékkst enginn „closure“ á málið. Þetta var mjög 
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erfitt. Við hefðum hreinlega þurft áfallahjálp því þetta var allt svo 

erfitt.  

 

Skólastjórarnir töluðu almennt um að gott stuðningsnet væri í kringum 

skólana og skólasálfræðingar væru til staðar í skólanum ef starfsfólk þarf á því að 

halda að leita til þeirra með einhver mál. Einnig hafa skólarnir aðgang að 

þjónustumiðstöð ef þeim vantar stuðning eða upplýsingar um einhver mál.  

 

5.5 Foreldrar – aðkoma og viðhorf 

Almennt sýndu foreldrar lítinn áhuga á kynfræðslu barna sinna. Sólveig Arna segir:  

 

Foreldrar eru almennt ekki að spá í kynfræðslu barna eða þess 

háttar fræðslu. Þeir hafa meira áhuga á að barnið fái almennilega 

stærðfræðikennslu eða íslenskukennslu. 

 

Foreldrar sýna ekki andstöðu við kynfræðslu barna þó þeir sýni almennt 

ekki mikinn áhuga á þessum málaflokki. Skólastjórarnir sögðu að þegar rætt væri 

kynfræðslu, persónuleg mörk, virðingu og samskipti, þá væri fólk almennt mjög 

opið. Þó hefur myndast andstaða þegar ræða á samkynhneigð á unglingastigi og 

má finna fyrir fordómum þar.  

Misræmi getur verið á því þegar upp kemur grunur um kynferðislegt 

ofbeldi. Ef skólinn kemur fyrst með gruninn til foreldrana, þá geta þeir verið mjög 

lokaðir og sýnt lítinn vilja til samvinnu, sem gerir málin erfiðari þó grunurinn sé 

sterkur. Foreldrar eru þó almennt mjög meðvitaðir um það sem er að gerast í 

samfélaginu og oft eru þeir full fljótir af fara af stað með einhvern grun sem 

ekkert liggur á bak við.  

Sá skóli sem hafði minnstu kynfræðslustefnuna, taldi foreldra almennt mjög 

meðvitaða um börnin sín og þessi mál, á meðan öðrum skólum fannst að foreldrar 

þyrftu að sækja sér meiri þekkingu.  
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Tveir skólar höfðu boðið foreldrum á námskeið um kynferðislegt ofbeldi 

gegn börnum á vegum Blátt áfram. Í báðum tilfellum var áhuginn lítill. Annar 

skólinn hélt námskeiðið í samvinnu við tvo aðra skóla og var þá foreldrum yfir 

þúsund barna boðið frítt á námskeiðið sem haldið var með góðum fyrirvara og var 

vel auglýst. Hinn skólinn bauð foreldrum 450 nemenda einnig á námskeiðið 

endurgjaldslaust. Báðir skólastjórarnir töluðu um að 20-30 foreldrar hefðu mætt. 

Báðir skólastjórarnir voru sammála um að það þyrfti að fræða foreldrana meira. 

Hafrún Gyða segir:  

 

Það þarf að fræða foreldrana sérstaklega þegar kemur að mæðrum. 

Þær eru mjög óöruggar þegar kemur að krökkunum. Eins og hvað er 

í lagi þegar kemur að klæðaburði hjá stelpum.  

 

Guðmundur skólastjóri telur vandann liggja hjá samfélaginu og yfirvöldum: 

 

Í Singapore eru stuttar auglýsingar í fjölmiðlum eins og þessar sem 

auglýsa að maður eigi að líta tvisvar ef maður sér mótorhjól á 

götunni, nema þeir eru með auglýsingar fyrir uppeldi. Þá eru lítil 

innskot í fjölmiðlum sem að minna fólk á uppeldisleg gildi og hvað 

sé æskilegt að vera vakandi fyrir í uppeldi á börnum. Það vantar 

eitthvað slíkt á Íslandi. Foreldrar vilja fá meiri stuðning frá 

samfélaginu og samstöðu frá ríkisvaldinu. 

 

Þó almennt séu foreldrar áhugalausir um kynfræðslu barna sinna, 

þá eru til foreldrar sem vilja hafa áhrif á þessi mál. Hafrún Gyða 

skólastjóri fékk tölvupóst í vetur frá föður sem hafði verið í námskeiði hjá 

samtökunum Blátt áfram. Faðirinn vildi vita hvað skólinn væri að gera til 

þess að veita börnum bæði kynfræðslu og forvarnarfræðslu. Þessi 

fyrirspurn varð til þess að skólinn fór af stað til þess að móta sér skýra 

stefnu í kynfræðslu. Foreldrar geta þannig haft áhrif á þá fræðslu sem 

börnin þeirra fá.  
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Umræða  
Í þessari rannsókn var lagt upp með þá rannsóknarspurningu hvort veita ætti 

börnum í 1.- 4. bekk kynfræðslu. Í ljósi þeirra upplýsinga sem fram hafa komið í 

ritgerðinni má draga þær ályktanir að kynfræðsla eigi vel heima í grunnskólum fyrir 

börn í 1.- 4. bekk. Börn byrja ung að upplifa kynferðislegar tilfinningar sem þeim 

leikur forvitni á að kanna nánar og nota þau meðal annars kynferðislega leiki til 

þessa. Slíkt gera þau jafnvel áður en þau hefja skólagöngu í grunnskóla. Börn verða 

einnig fyrir miklu kynferðislegu áreiti úr umhverfinu og þá er það áreiti að stórum 

hluta frá fjölmiðlum komið. Kynfræðsla getur hjálpað börnum við það að vinna úr 

þeim kynferðislegum tilfinningum og áreiti sem þau upplifa. Þá hjálpar kynfræðsla 

börnum við það að byggja upp jákvætt kynheilbrigði svo kynferðislegir leikir og 

áreiti hafi ekki neikvæð áhrif á þroska þeirra.  

 Eins og niðurstöðurnar sýna, þá fá börnin kynfræðslu að einhverju leyti í 

skólum. Þó er ekki neitt samræmi í kynfræðslu á milli skóla. Til þess að koma slíku 

samræmi á, þyrfti að koma með skýrari leiðbeiningar um kynfræðslu fyrir skólana 

frá yfirvöldum.  

Aðalnámskrá grunnskólanna veitir skólum ekki þær skýru leiðbeiningar um 

það að kynfræðslu eigi að kenna í skólum, eins og segir til um í lögum um ráðgjöf 

og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir nr. 22/1975. Þar kemur fram að kynfræðsla eigi að vera á öllum 

skyldunámstigum skólanna. Þarna kemur fram ákveðið ósamræmi á milli laga og 

reglna, þar sem Menntamálaráðuneytið miðlar ekki áfram þeim lögum sem skólar 

ættu að fylgja.  

 Þrátt fyrir óskýra stefnu virðast skólar almennt vera að vakna til vitundar 

um mikilvægi forvarnarfræðslu á yngri stigum grunnskóla. Þó var misjafnt á milli 

þeirra skóla sem rannsóknin skoðaði hvernig kynfræðslu var háttað og þá hvað hún 

er kennd í margar kennslustundir yfir skólaárið. Þá er spurning hvort vegið sé að 

jafnrétti nemenda, því börnin fá ekki öll sama tækifærið til þess að vernda sig gegn 

kynferðislegu ofbeldi.  
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 Niðurstöður sýna að mikilvægt þykir að kennarar séu búnir undir það að 

takast á við mál sem tengjast óviðeigandi kynferðislegri hegðun og þekki til 

einkenna kynferðislegs ofbeldis gegn börnum. Misjafnt er á milli skóla hvort þeir 

taki þátt í því að undirbúa kennara og starfsfólk, þó flestir þeirra sendi starfsfólk 

sitt á námskeið hjá frjálsum félagasamtökum. Hægt væri að undirbúa kennara og 

starfsfólk á markvissari hátt til þess að takast á við og veita ungum nemendum 

kynfræðslu, sem og að eiga við óviðeigandi kynferðislega hegðun, eða að takast á 

við einkenni kynferðislegrar misnotkunar. Þá ætti að vera hægt að undirbúa 

leiðbeininga- eða fræðsluhefti fyrir skóla handa kennurum og starfsfólki svo allir 

hefðu aðgang að sömu upplýsingum þegar kemur að því að tala við börn um 

málefni sem tengjast kynfræðslu og einnig hvernig æskilegast sé að takast á við 

kynferðislega hegðun eða kynferðislega misnotkun. Það væri svo í höndum hvers 

skóla ef þeir kysu að gefa út frekari leiðbeiningar eða hefja námskeið í samræmi við 

skólastefnu sína.  

 Foreldrar sýna almennt lítinn áhuga á þeirri kynfræðslu sem börn þeirra fá í 

skólum. Viðmælendur benda þó réttilega á að fræða þyrfti foreldra frekar, þar sem 

þekking þeirra á kynfræðslu og kynhegðun barna virðist vera í lágmarki. Aukin 

þekking foreldra gæti stuðlað að betri sjálfsmynd barna og gæti aukið 

fyrirbyggjandi áhrif kynfræðslunnar ef þau hefðu þekkingu á því hvernig hægt er að 

fylgja kynfræðslunni eftir heima fyrir.  

Hægt væri að þróa kennsluefni fyrir foreldrana samhliða námsefni fyrir 

börnin. Þá væri einnig hægt að láta foreldra vera þátttakendur í því að leysa 

heimaverkefni í tengslum við kynfræðslu með börnunum eða hafa námskeið í 

tengslum við kynfræðslu barna, þar sem foreldrar fái þá grunnþekkingu sem 

börnunum er kennd.  

Mikilvægt er fyrir foreldra að þekkja hvernig bregðast á við kynferðislegri 

hegðun barna sinna svo hún leiði ekki til frekari neikvæðrar reynslu. Með því að 

fræða foreldra eru þeir betur í stakk búnir til þess að ræða tilfinningaleg málefni 

varðandi kynferðislegar upplifanir við börnin sem getur hjálpað börnunum frekar 

að skilja þær kynferðislegu tilfinningar sem þau upplifa. Ef foreldrar eru opinskáir 

varðandi þessi mál getur það aukið líkurnar á því að hægt sé að fyrirbyggja eða 
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stöðva kynferðislega misnotkun, þar sem börnin eru líklegri að segja frá því sem 

þau upplifa.  

 Börn sýna kynferðislega hegðun og staðfestu nokkrir viðmælendur að upp 

hefðu komið mál innan skóla sem taka hefði þurft á. Einnig sögðu þeir að ef frekari 

grunur er um það að slík hegðun sé komin til vegna kynferðislegrar misnotkunar, 

þá gæfist oft ekki tími til þess að taka á málinu innan skólans, heldur þyrfti strax að 

grípa til aðgerða. Misjafnt var á milli skóla hvernig var staðið að slíkum málum. 

Æskilegt getur verið að hafa staðlaða verkferla sem taka á slíkum tilfellum, þar sem 

hægt væri að grípa strax inn í ákveðið ferli, þar sem hagsmunir barnsins væru 

hafðir í fyrirrúmi.  

 Niðurstöður sýna að skólarnir eru almennt meðvitaðir um þær hættur sem 

leynast á veraldarvefnum og því kynferðislega áreiti sem börn geta orðið fyrir þar. 

Það kemur á óvart að þar sem ekki var fyrir skýr kynfræðslustefna, þá var samt sem 

áður skýr stefna varðandi örugga veraldarvefsnotkun. Það sýnir að skólarnir eru 

meðvitaðir um það áreiti sem börn geta orðið fyrir á veraldarvefnum. En í stað þess 

að byggja börnin upp til þess að takast á við það áreiti, þá er aðeins reynt að 

fyrirbyggja að þau verði fyrir þessu áreiti í skólanum. Það er þó líklegt að þau geti 

orðið fyrir þessu áreiti annars staðar, eins og til dæmis heima fyrir.  

Þrátt fyrir að börn geti lært örugga vefnotkun, þá kemur það ekki í veg fyrir 

það að þau fái sent kynferðislegt efni eða að þau fari óvart inn á vefsíður sem særa 

blygðunarkennd þeirra. Skynsamlegt væri því að kenna börnum það að takast á við 

slíkt áreiti og búa til vettvang þar sem þau geti rætt eða leitað til einhvers með 

spurningar varðandi það sem þau upplifa. Slíkt myndi minnka líkurnar á því að 

reynslan hefði neikvæðar afleiðingar í för með sér.  

Engar rannsóknir hafa farið fram á Íslandi hvað varðar kynfræðslu barna í 

1.- 4. bekk. Því var ekki hægt að skoða íslenskar tölur varðandi efni ritgerðarinnar.  

Með þeirri vakningu sem hefur orðið á síðustu árum væri hægt að gera 

margar rannsóknir á þessu sviði, ekki eingöngu hvað varðar börnin heldur einnig á 

viðhorfi foreldra, kennara og samfélagsins til almennrar kynfræðslu og 

forvarnarfræðslu. Slíkt væri mjög forvitnilegt að sjá í ljósi þess að grunnskólar hafa 

eflt forvarnarfræðslu á síðustu árum og ef þróunin heldur áfram á þessum nótum, 

þá tel ég að hún muni verða talin sjálfsagður liður í skólastarfi á komandi árum.  



 48

Ef kynfræðslu verður komið á sem föstum lið í kennslu barna í 1.- 4. bekk 

þarf að huga að því að málefnið er viðkvæmt og þarf að nálgast það á faglegan hátt 

og kennsluefnið þarf að hæfa aldri og þroska barna. Þá þarf að kynna efnið vel fyrir 

foreldrum til þess að gefa þeim tækifæri á að fylgja námsefninu eftir. Ef 

undirbúningur er réttur getur fræðslan skilað góðum árangri og eflt sjálfsmat barna 

og skilning þeirra á tilfinningum sínum og líkama.  
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Viðauki 1 

Rannsóknarspurningar  

Farið var af stað í viðtölin með rannsóknarspurningu og ákveðnar undirspurningar 

sem eru eftirfarandi: 

Rannsóknarspurning:  

1. Á að veita nemendum í 1.- 4. bekk kynfræðslu? 

Undirspurningar:  

2. Með hvaða hætti veitið þið nemendum, í 1.- 4. bekk, kynfræðslu? 

3. Hafið þið sérstaka kynfræðslustefnu innan skólans? 

4. Með hvaða hætti veitið þið kennurum fræðslu og stuðning í því hvernig 

veita eigi ungum börnum kynfræðslu? 

5. Hversu mikilvægt teljið þið að kennarar þekki til einkenna kynferðislegs 

ofbeldis? 

6. Hverjir eru verkferlar ef upp koma mál innan skólans þar sem börn sýna 

óviðeigandi kynferðislega hegðun? 

7. Hver er afstaða og áhugi foreldra til kynfræðslu? 

8. Veitið þið foreldrum sérstaka fræðslu samhliða kynfræðslu nemenda? 

9. Hvernig er forvörnum gegn notkun barna á veraldarvefnum í 1.- 4. bekk 

háttað innan skólans? 

 


