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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hverjar starfsaðferðir fjögurra 
leikskólastjóra væru þegar grunur vaknar um kynferðislegt ofbeldi á 
leikskólabörnum. Kannað var hvort lífsgildi og stjórnunarstíll hefðu áhrif 
á hvernig þeir tækju á slíkum málum. Jafnframt var kannað hvort munur 
væri á þekkingu starfsfólks eftir því hvort leikskólarnir gæfu sig út fyrir 
að hafa sérþekkingu á málefninu eða ekki. 

Þátttakendur voru fjórir leikskólastjórar með rúmlega 20 ára 
starfsreynslu ásamt 85 starfsmönnum þeirra. Um er að ræða 
tilviksrannsókn þar sem beitt var eigindlegri rannsóknaraðferð til að 
kanna þekkingu og aðferðir leikskólastjóra. Einnig var megindlegri 
aðferð beitt þar sem gátlisti var lagður fyrir starfsfólk til að kanna 
þekkingu þeirra á kynferðisofbeldi. 

Helstu niðurstöður sýndu að leikskólastjórarnir höfðu allir skýrar reglur 
um hvað ætti að gera þegar grunur um kynferðislegt ofbeldi kæmi upp og 
töldu að ábyrgðin væri þeirra að taka á málinu. Þeir lögðu mikla áherslu á að 
nýta reynslu starfsfólks síns og dreifa ábyrgðinni á fleiri eftir því sem við átti. 
Leikskólastjórarnir töldu gildi og stjórnunarstíla sína hafa áhrif á hvernig þeir 
tækjust á við þessi mál. Niðurstöður sýndu að marktækur munur var á 
grunnþekkingu starfsfólks á kynferðisofbeldi eftir því hvort leikskólarnir 
gáfu sig út fyrir að hafa sérþekkingu á málefninu eða ekki. 

Þótt ekki sé hægt að alhæfa um þekkingu og nálgun leikskólastjóra 
almennt út frá þessari rannsókn þá sýndu niðurstöður að 
leikskólastjórarnir voru vel upplýstir og tóku ábyrgð á þeim málum sem 
upp komu. Hins vegar kom einnig fram að nauðsynlegt væri fyrir þá að 
treysta á starfsfólk sitt til þess að bera kennsl á þau börn sem hugsanlega 
væru þolendur kynferðisofbeldis. Því má ætla að ekki sé nægilegt að 
leikskólastjórar séu þeir einu sem sérþekkingu hafi á málefninu. Öflug 
fræðsla á meðal leikskólastarfsmanna er því nauðsynleg í þeim tilgangi 
að bera kennsl á þau leikskólabörn sem verða fyrir kynferðislegu ofbeldi. 
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Abstract 

Identifying victims of sexual abuse among Icelandic preschoolers: 
How do principals react? 

The purpose of this study was to examine how four preschool principals 
respond to a suspicion that a child in their preschool has been sexually 
abused. Also, the goal was to examine whether or not values and 
leadership style of the principals affected how they respond to such 
matters. Finally, the goal was to examine if staff members at a preschool 
who defined themselves as having special knowledge of child sexual 
abuse had more knowledge on the topic than staff members at a preschool 
without such specialization.   

Participants were four preschool principals with over 20 year work 
experience and 85 staff members of their preschools. The study used a 
qualitative research method (semi-structured interviews) to examine the 
methods and knowledge of the preschool principals. A quantitative 
research method (self-report questionnaire) was used to examine the 
knowledge among the preschool staff of child sexual abuse.   

The main finding showed that all four preschool principals had clear 
rules on how to respond when suspicion arises that a child within their 
school has been sexual abused. They considered it their responsibility to 
respond to such suspicion but also emphasized utilizing their staff and 
distributing responsibility as appropriate for each case. The preschool 
principals considered their own values and leadership style influenced 
how they reacted to such matters. Results showed significant differences 
between the knowledge of staff members at a preschool that had 
specialized in the topic and those who had not. 

The current study offers a unique opportunity to examine how preschool 
principals respond to suspicion of sexual abuse against a child. Although the 
current findings should be interpreted with caution it offers information in a 
field that has significantly been lacking scientific attention. In particular, it 
shows that preschool principals were well informed and took responsibility 
for the incidences that occurred in their preschools. However, the current 
findings showed that the principals need to rely on their staff members to 
identify the children that may have been sexually abused. Thus, it can be 
argued that it is not enough for the principals to be well informed on the 
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topic, preschool staff members need to be as well to be able to identify 
children who have been sexually abused. 
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1 Inngangur 

Mikil vakning hefur orðið í samfélaginu undanfarin ár um alvarleika og 
tíðni kynferðislegs ofbeldis á Íslandi. Nýlega kom út bók eftir Þórdísi 
Elfu Þorvaldsdóttur, Á mannamáli, þar sem hún fjallar um kynbundið 
ofbeldi, dómskerfið og ekki síst alvarlegar afleiðingar kynferðisofbeldis. 
Umfjöllun um kynferðislegt ofbeldi í bókinni minnir okkur á mjög 
beinskeyttan hátt á að slíkt ofbeldi á sér stað hérlendis meðal fólks á 
öllum aldri. Kynferðislegt ofbeldi er ekki endilega það sem fólki langar 
til að tala um. Málefnið er viðkvæmt og miðað við háa tíðni berast of fáar 
tilkynningar frá leikskólastiginu til barnaverndaryfirvalda.  

Í þessari ritgerð er ætlunin að skoða hvaða aðferðum leikskólastjórar 
beita þegar upp kemur grunur um kynferðisofbeldi gegn barni í 
leikskólanum. Áherslan er á hver reynsla og þekking leikskólastjóra sé til 
þess að takast á við slík mál og mat hans á því hve vel hann telur sig og 
starfsfólk sitt vera undirbúið til þess að mæta þeirri áskorun sem slík mál 
hafa í för með sér. Skoðað verður hvort stjórnunarstíll og lífsgildi 
leikskólastjóra hafi áhrif á hvernig tekið sé á kynferðislegu ofbeldi. 
Jafnframt verður reynt að varpa ljósi á það hvort ólíkum aðferðum sé 
beitt við að takast á við þessi mál eftir því hvort sérþekking sé til staðar í 
leikskólanum eða ekki. 

Í ritgerðinni eru hugtökin kynferðislegt ofbeldi og kynferðisofbeldi 
notuð jöfnum höndum í sömu merkingu. Þetta á einnig við um hugtökin 
stjórnandi, skólastjóri og leikskólastjóri. 

1.1 Val á viðfangsefni 

Rannsóknir sýna að börn verða fyrir ofbeldi á hverjum degi um allan 
heim. Ofbeldið á sér stað í öllum stéttum og menningarheimum og ekkert 
bendir til þess að það muni heyra sögunni til (Skýrsla Sameinuðu 
þjóðanna, 2007). Ég tel að verndun barna sé sameiginleg ábyrgð 
fullorðinna í samfélaginu. Mér finnst málið koma mér við, sem stjórnandi 
í leikskóla, fagmaður og foreldri. Ég vil að það sé hægt að tala opinskátt 
um málefnið, að það opni leiðir til þess að fólk geti talað saman og um 
leið komið í veg fyrir það. Engar rannsóknir hafa mér vitandi verið gerðar 
á Íslandi sem kanna hvernig leikskólastjórar taka á því þegar 
kynferðisofbeldi kemur upp eða hve vel þeir séu í stakk búnir til þess að 
takast á við slík verkefni. Í samtölum mínum við leikskólastjóra hef ég oft 
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fundið fyrir vanmætti þeirra gagnvart svona erfiðum málum. Oft eru þau 
verkferli óljós sem nota á ef kynferðislegt ofbeldi kemur upp eða 
leikskólastjórar óöruggir við framkvæmd þeirra. Ég tel því mjög 
mikilvægt að þeir átti sig á því að þeir þurfa ekki að vita allt en kunni þó 
að leita sér aðstoðar og leiða til þess að takast á við slík mál. Fræðimenn 
telja að meðvitund stjórnenda um eigin lífsgildi og stjórnunarstíl geri þá 
betur í stakk búna til þess að takast á við ólík verkefni sem upp koma í 
starfi (Goleman, Boyatzis, og McKee, 2004; Branson, 2006). Má því ætla 
að leikskólastjórar sem eru meðvitaðir um lífsgildi sín og þann 
stjórnunarstíl sem þeir aðhyllast séu betur í stakk búnir til þess að takast á 
við kynferðislegt ofbeldi. Það er von mín að verkefnið varpi ljósi á stöðu 
þekkingar á þessu sviði meðal stjórnenda leikskóla, gefi hugmyndir um 
þær breytingar sem þarf að gera til þess að auka hæfni og getu stjórnenda 
í þeim tilgangi að bera kennsl á barn sem hefur orðið fyrir 
kynferðisofbeldi, ásamt því að auka færni stjórnenda í viðeigandi 
viðbrögðum í slíkum málum. Að lokum er það von mín að niðurstöður 
rannsóknarinnar auki skilning okkar á kynferðisofbeldi og hvernig tekið 
er á því á Íslandi. 

1.2 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort lífsgildi og stjórnunarstíll 
leikskólastjóra hefði áhrif á hvernig þeir taka á því þegar grunur um 
kynferðisofbeldi kemur upp. Til þess að ná þessum markmiðum var 
framkvæmd eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við fjóra 
leikskólastjóra og athugað hverjar starfsaðferðir þeirra væru þegar grunur 
um kynferðislegt ofbeldi kemur upp. Leikskólastjórarnir voru valdir út frá 
því hvort þeir hafi aflað sér sérþekkingu á málefninu eða ekki. Þessi 
aðferð var valin til þess að skoða hvort sérþekking á málefninu tryggði 
skipulagðari vinnubrögð eða leiðir til þess að vinna að málefninu. Enn 
fremur var markmiðið að kanna þekkingu leikskólastarfsmanna sem 
störfuðu undir stjórn þessara leikskólastjóra. Til þess voru notaðir 
megindlegir gátlistar. 

Þótt ekki sé hægt að alhæfa niðurstöðurnar yfir á leikskólastjóra 
almennt á Íslandi þá er það von mín að þær gefi vísbendingar um 
núverandi stöðu innan leikskólanna og varpi ljósi á þætti sem þarf að 
bæta við úrvinnslu þessara mála í leikskólum.  
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1.3 Uppbygging ritgerðar 

Uppbygging ritgerðarinnar er með þeim hætti að henni er skipt í fimm 
meginkafla auk lokaorða í sjötta kafla. Hér í inngangi er fjallað um efni 
ritgerðarinnar, ástæðu fyrir vali á viðfangsefninu og markmiðum lýst. Í 
öðrum kafla er greint frá fræðilegum grunni rannsóknarinnar. Í þriðja 
kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar, 
farið yfir markmið hennar og rannsóknarspurningar kynntar og sagt frá 
greiningu gagna og siðferðislegum sjónarmiðum. Í fjórða kafla eru 
þátttakendur rannsóknarinnar tilgreindir og fjallað um niðurstöður 
rannsóknarinnar. Að lokum eru umræður í fimmta kafla ásamt lokaorðum 
í þeim sjötta. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan grundvöll rannsóknarinnar. Í fyrri 
hluta kaflans geri ég grein fyrir helstu stofnunum er koma að 
barnaverndarmálum og skyldum einstaklinga samkvæmt barnaverndar-
lögum. Enn fremur er greint frá umræðu barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna um kynferðislegt ofbeldi og skyldur einstaklinga gagnvart 
börnum. Einnig skilgreini ég hvað felst í kynferðislegu ofbeldi, 
einkennum og afleiðingum þess og hvaða leiðir eru æskilegar þegar barn 
greinir frá kynferðislegu ofbeldi. Í síðari hluta kaflans er greint frá 
kenningum um hvaða eiginleikum góður stjórnandi þarf að búa yfir, 
tilfinningagreind, mismunandi stjórnunarstílum, lífssýn og gildum.  

2.1 Verndun barna 

Í nútíma þjóðfélagi er viðurkennt að ofbeldi gegn börnum á aldrei að 
líðast. Þrátt fyrir það verður gríðarlegur fjöldi barna fyrir kynferðislegu 
ofbeldi. Í skýrslu Alþjóða Heilbrigðisstofnunarinnar (e. World Health 
Organization, WHO; 2002) er áætlað að um 150 milljónir stúlkna og 73 
milljónir drengja í heiminum verði fyrir kynferðislegu ofbeldi fyrir 18 ára 
aldur. Þá sýna tilkynningar til barnaverndaryfirvalda í Evrópu að 7-36% 
kvenna og 3-29% karla hefur orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku. 
Rannsóknir sýna að stúlkur eru 1,5-3 sinnum líklegri en drengir til þess 
að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi og er algengast að gerandinn sé 
karlmaður innan fjölskyldu fórnarlambsins (Sameinuðu þjóðirnar, 2006). 

Ofbeldi getur haft mjög alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir þau 
börn sem í því lenda. Við eigum að leyfa barninu að njóta vafans og láta 
fagfólk um að meta hvort grípa þurfi til aðgerða. Samkvæmt íslenskum 
barnaverndarlögum gegna barnaverndaryfirvöld mikilvægu hlutverki við 
að vernda öll börn þ.e.a.s. einstaklinga yngri en 18 ára. Barnaverndar-
yfirvöld eiga að tryggja þeim vernd gegn vanrækslu, líkamlegu-, andlegu- 
og kynferðislegu ofbeldi í samræmi við lög og alþjóðasáttmála. Jafnframt 
eiga þau að tryggja öryggi barnanna og ummönnun ásamt því að sjá til 
þess að fjölskyldur þeirra skapi þeim góð uppeldisskilyrði. Barnaverndar-
yfirvöldum ber að gæta fyllsta trúnaðar og leggja grunn að góðri 
samvinnu við alla þá sem koma að barnaverndarmálum. Undir 
barnaverndaryfirvöld flokkast þeir aðilar sem vinna í sameiningu að 
hagsmunum barna: félagsmálaráðuneytið, Barnaverndarstofa, kærunefnd 
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barnaverndarmála og um þrjátíu barnaverndarnefndir víðsvegar um 
landið (Barnaverndarstofa, 2000; Barnverndarlög, 2002). 

2.1.1 Barnaverndarstofa  

Barnaverndarstofa er stofnun sem í umboði félags- og tryggingar-
málaráðuneytisins fer með daglega stjórn barnaverndarmála. Hennar 
helsta hlutverk er að samhæfa og styrkja barnaverndarmál hérlendis. 
Barnaverndarstofa hefur tvö meginverkefni sem eru eftirlit með rekstri 
sérhæfðra meðferðarheimila fyrir börn og margvísleg viðfangsefni sem 
lúta að starfsemi barnaverndarnefnda sveitarfélaga. Hún sér um fræðslu, 
eftirlit og ráðgjöf til almennings og fagfólks, ásamt því að sjá um að 
rannsóknar- og þróunarstarf fari fram á sviði barnaverndar. Barnaverndar-
stofa sér einnig um að halda námskeið fyrir verðandi fósturforeldra og 
starfsfólk meðferðaheimila, aðstoða barnaverndarnefndir við að finna 
hæfa fósturforeldra og veita ráðgjöf á því sviði. Þá sér Barnaverndarstofa 
um að afla nýrrar þekkingar erlendis frá og með rannsóknum á sviði 
barnaverndar. Eins og sjá má er hlutverk Barnaverndarstofu margþætt og 
tilgangur hennar að tryggja að íslensk börn fái þá þjónustu og úrræði sem 
lögin tilgreina (Barnaverndarlög, 2002; Barnaverndarstofa, 2000). 

Árið 1998 hóf Barnaverndarstofa rekstur Barnahúss. Hlutverk þess er 
að sinna þeim börnum sem grunur leikur á að hafi sætt kynferðislegri 
áreitni eða ofbeldi. Barnaverndarnefndir bera ábyrgð á slíkum málum og 
geta leitað eftir þjónustu Barnahúss. Með tilvísun barnaverndarnefnda 
geta börn og forráðamenn fengið alla þjónustu (t.d. sálfræðiaðstoð, 
læknisskoðun og viðtöl) á einum stað sér að kostnaðarlausu. Ef um 
lögreglurannsókn er að ræða fer staðsetning skýrslutöku eftir ákvörðun 
dómara en þó geta barnaverndarnefndir óskað eftir þjónustu Barnahúss. Í 
þeim tilfellum tekur sérfræðingur þeirra viðtal við barnið (Barnaverndar-
stofa, 2010a; Barnaverndarlög, 2002). 

2.1.2 Barnaverndarnefndir 

Á Íslandi eru um þrjátíu barnaverndarnefndir og taka þær á móti 
tilkynningum allan sólarhringinn. Tilkynningum til nefndanna má koma 
til skila í gegnum neyðarlínuna 112 eða með því að hafa samband beint 
við starfsmenn nefndar í viðeigandi sveitarfélagi. Sé haft samband við 
neyðarlínu 112 meta starfsmenn hennar alvarleika tilkynningarinnar og 
koma upplýsingum strax áfram til viðkomandi nefndar sé ástæða til. 



 

21 

Þegar ekki er um að ræða neyðartilvik er upplýsingum komið á framfæri 
strax og skrifstofa opnar. Í barnaverndarnefndunum sitja nánast alls 
staðar sérhæft fólk og eru starfsmenn í flestum tilvikum staðsettir hjá 
félagsþjónustu sveitarfélagsins (Barnaverndarstofa, 2010b; Barnaverndar-
lög, 2002). 

2.1.3 Kærunefnd barnaverndarmála 

Kærunefnd barnaverndarmála tekur við málum sem kærð hafa verið og 
ákvarðað um hjá barnaverndarnefnd. Kærunefndinni ber að taka málin til 
meðferðar innan tveggja vikna frá því henni barst kæra. Hún getur metið 
að nýju bæði lagalega hlið máls og sönnunargögn. Nefndin getur ýmist 
staðfest úrskurð barnaverndarnefndar eða hrundið honum að nokkru eða 
öllu leyti. Þá getur kærunefndin einnig vísað málinu til barnaverndar-
nefndar til meðferðar að nýju (Barnaverndarlög, 2002; Félagsmálaráðu-
neytið, 2002). 

2.1.4 Barnasáttmáli 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er réttindasáttmáli sem hefur verið 
staðfestur af fleiri þjóðum en nokkur annar mannréttindasáttmáli eða af 
192 aðildarríkjum Sameinuðu þjóðanna. Barnasáttmálinn fjallar um 
réttindi barna og var samþykktur á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 
þann 20. nóvember 1989 og á Íslandi þann 27. nóvember 1992. Hann 
felur í sér alþjóðlega viðurkenningu á að börn þarfnast sérstakrar verndar 
og að viðurkennt er að þau séu sjálfstæðir einstaklingar með sjálfstæð 
réttindi. Barnasáttmálinn segir til um að aðildarríki eiga að tryggja tiltekin 
grundvallarmannréttindi barnsins, að þau fái allt það sem þarf til þess að 
gera þau að heilsteyptum einstaklingi, eins og réttinn til lífs, friðhelgi 
fjölskyldu- og einkalífs, félaga-, skoðana-, tjáningar- og trúfrelsis. 
Jafnframt ber aðildarríkjunum að grípa til aðgerða til þess að tryggja 
velferð barna, m.a. á sviði mennta-, heilbrigðis- og félagsmála. Barnasátt-
málinn hefur því verið hvatning til breytinga og má segja að hann sé 
lifandi tæki til þess að bæta réttindi barna.  

Í undirgreinum barnasáttmálans er fjallað um mikilvægi þess að 
aðildarríki gæti þess að mannréttindi barna séu ekki brotin á nokkurn hátt. 
Þá má nefna að aðildarríkjum ber að gera alþjóðlega samninga til þess að 
koma í veg fyrir að barn sé þvingað á einhvern hátt til þess að taka þátt í 
hvers kyns ólöglegum kynferðislegum athöfnum og að vernda skuli barn 
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gegn misnotkun í kynferðislegum tilgangi. Barnasáttmálinn miðar að 
frekari framþróun í réttindum barna og má þar nefna að Evrópuráðið 
hefur gert samning um verndun barna gegn kynferðislegri misneytingu og 
kynferðisofbeldi (Skýrsla Sameinuðu þjóðanna, 2007; Umboðsmaður 
barna, 2010). Barnaverndarstofa hefur tekið virkan þátt í þeirri vinnu og 
sem aðili að barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hefur íslenskt 
löggjafarvald stuðlað að því að barnaverndarlög hérlendis þróast í 
samræmi við þær kröfur sem sáttmálinn setur. Því er mikilvægt að skoða 
frekar hvað íslensku lögin sem lúta að kynferðislegu ofbeldi segja um 
verndun barna. 

2.1.5 Barnaverndarlög á Íslandi 

Á Íslandi gengu fyrstu barnaverndarlögin í gildi árið 1932 og núgildandi 
barnaverndarlög voru samþykkt árið 2002. Þar segir meðal annars að öll 
börn eiga rétt á vernd og umönnun í samræmi við aldur og þroska. 
Foreldrum ber að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og leggja 
sig fram við að skapa bestu aðstæður sem henta hag og þörfum þeirra. 
Þeim ber að gæta velfarnaðar þeirra í hvívetna og að aðrir sem koma að 
börnunum sýni þeim virðingu og umhyggju. Foreldrar eru því þeir sem 
bera fyrst og fremst ábyrgð á lífi barna sinna en ef öryggi eða þroska 
barna er ógnað er það ríkið sem sér um að veita nauðsynlega aðstoð til 
þess að styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu eða gera aðrar 
ráðstafanir til að vernda einstök börn (Barnaverndarlög, 2002). Íslensku 
hegningarlögin snúa einnig að verndun barna og í þeim er litið mjög 
alvarlegum augum á kynferðisbrot. Í lögunum er tilgreint hvað flokkast 
undir kynferðisbrot og hve langan tíma gerandi afplánar eftir gerð 
brotsins. Ef brotið er gegn barni af fjölskyldumeðlimi eða einhverjum 
nákomnum er það litið sérstaklega alvarlegum augum og getur þyngt 
refsinguna til muna (Almenn hegningarlög, 2007).  

2.1.6 Tilkynningarskylda 

Í barnaverndarlögum nr. 80/2002 gr. 16 segir meðal annars:  

Hverjum þeim sem hefur ástæðu til þess að ætla að barn búi 
við óviðunandi uppeldisaðstæður, verði fyrir áreitni eða 
ofbeldi eða stofni heilsu sinni og þroska í alvarlega hættu er 
skylt að tilkynna það barnaverndarnefnd. Annars er hverjum 
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manni rétt að gera barnaverndarnefnd viðvart um hvert það 
tilvik sem telja má að hún eigi að láta sig varða. 

Skyldur almennings gagnvart börnum koma hér skýrt fram en í 17. gr. 
laganna eru skyldur þeirra sem koma að börnum sökum atvinnu sinnar 
eða annarra afskipta tilgreindar sérstaklega: 

Hverjum þeim sem stöðu sinnar og starfa vegna hefur 
afskipti af málefnum barna og verður í starfi sínu var við að 
barn búi við óviðunandi uppeldisskilyrði, verði fyrir áreitni 
eða ofbeldi eða að barn stofni heilsu sinni og þroska í 
alvarlega hættu er skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart 
(Barnaverndarlög, 2002). 

Þá kemur jafnframt fram í 17. gr. laganna að fagaðilum eins og leik-
skólastjórum, leikskólakennurum eða öðrum starfsmönnum mennta-
stofnana er skylt að fylgjast með hegðun, uppeldi og aðbúnaði barna. 
Einnig ber þeim að gera barnaverndarnefnd viðvart ef ætla má að 
aðstæður barns séu óviðunandi, það verði fyrir áreiti eða heilsa þess eða 
þroski sé í hættu (Barnaverndarlög, 2002). 

Þessi grein barnaverndarlaganna staðfestir að sérhverjum starfsmanni 
leikskóla ber skylda til þess að tilkynna til barnaverndarnefndar telji hann 
ástæðu til þess að ætla að barn búi við óásættanlegar uppeldisaðstæður, 
það verði fyrir áreitni eða ofbeldi, eða að heilsu þess og þroska sé stefnt í 
alvarlega hættu. Honum ber að tilkynna þótt von sé til þess að aðstæður 
barnsins lagist eða þótt einhver annar sé þegar búinn að tilkynna. Það er 
síðan hlutverk barnaverndarnefndar að kanna málið frekar og ákveða 
hvort þörf sé á íhlutun á grundvelli barnaverndarlaga (Barnaverndarlög, 
2002; Barnaverndarstofa, 2010c). 

Mikill meirihluti íslenskra barna á aldrinum tveggja til sex ára eru í 
leikskóla mestan hluta dagsins (Hagstofa Íslands, 2009) og eru þá á ábyrgð 
leikskólastjóra og annarra starfsmanna leikskólans. Leikskólastjórar og aðrir 
starfsmenn leikskóla eru því í einstakri aðstöðu til þess að bera kennsl á börn 
sem eru í áhættu eða hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi (Hanson, Smith og 
Fricker, 2004). Þeim ber því ekki einungis fagleg og siðferðisleg skylda 
heldur, eins og fram hefur komið, einnig lagaleg skylda til þess að vera 
vakandi fyrir vísbendingum um að barn sé beitt ofbeldi og að tilkynna slíkt 
til yfirvalda ef grunur vaknar. Í verklagsreglum um tilkynningaskyldu 
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starfsmanna leik-, grunn- og framhaldsskóla til barnaverndarnefnda er kveðið 
á um að sérhver skóli skal hafa ákveðið verklag um hvernig tilkynnt er og 
hver gerir það. Fyrirkomulagið þarf að vera þannig að tilkynningin berist 
barnaverndarnefnd eins fljótt og auðið er og verklagið þarf að vera öllum 
starfsmönnum augljóst. Mikilvægt er að einhver einn beri ábyrgð á 
tilkynningunni, leikskólastjóri eða annar starfsmaður. Í verklagsreglunum 
kemur einnig fram að tilkynningin berst barnaverndarnefnd í nafni skólans 
og er á ábyrgð hans. Þó geta einstaka starfsmenn tilkynnt sérstaklega í sínu 
nafni. Hvorki skólar né starfsmenn njóta nafnleyndar samkvæmt 
barnaverndarlögum. Verklagsreglurnar leggja áherslu á það eins og 
barnaverndarlögin að ef grunur er um að barn sæti ofbeldi, hvort sem um er 
að ræða kynferðislegt eða annað ofbeldi, þá er mikilvægt að tilkynna það 
strax án þess að ræða það við barnið. Starfsmenn leikskóla eiga að upplýsa 
foreldra um að tilkynnt verði til barnaverndarnefnda en ef grunur er um 
kynferðisofbeldi á að tilkynna það strax án þess að upplýsa foreldra. 
Mikilvægt er að starfsmenn geri foreldrum ljóst að það sé verið að fylgja eftir 
lagalegum skyldum og hagsmunir barnsins ásamt fjölskyldunnar séu hafðir 
að leiðarljósi og það sé ekki verið að ásaka neinn (Barnaverndarlög, 2002; 
Barnaverndarstofa, 2006; Lög um leikskóla, 2008). 

Í skýrslu Barnaverndarstofu frá 2008 kom fram að 8.201 tilkynning 
barst. Þar af voru 484 mál þar sem grunur var um kynferðislegt ofbeldi 
eða 5,9%. Þegar allar tilkynningar eru skoðaðar er umhugsunarvert að 
tilkynnendurnir voru oftast lögregluyfirvöld eða 55,1%,  því næst komu 
tilkynningarnar frá skólum, sérfræðiþjónustu, fræðslu- eða skólaskrifstofu 
eða 8,9%. Þá bárust 5,7% tilkynninga frá læknum, heilsugæslu eða 
sjúkrahúsi. Einungis 1,2% tilkynninga bárust frá leikskólum og 
gæsluforeldrum (Barnaverndarstofa, 2009). 

En þrátt fyrir tíðni tilkynninga til barnaverndarnefnda um 
kynferðisofbeldi sem berast frá stjórnendum eða starfsmönnum 
menntastofnana þá er almennt talið að ekki sé allur grunur um slíkt 
ofbeldi tilkynntur til viðeigandi yfirvalda (Barnaverndarstofa, 2007; 
Hanson o.fl., 2004). 

Rannsóknir sýna að það eru ýmsar mögulegar skýringar á því hvað 
heldur aftur af leikskólastarfsmönnum við að tilkynna grun um 
kynferðislegt ofbeldi. Meðal þeirra skýringa eru vanþekking á lagalegum 
skyldum og verklagsreglum um hvernig á að tilkynna kynferðisofbeldi, 
vantrú á að tilkynningin leiði til þess að barnið sé verndað, ótti við 
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viðbrögð foreldra og vanþekking á því hvað kynferðisofbeldi er (Hanson 
o.fl., 2004). Í næsta kafla verður fjallað um skilgreiningar á kynferðislegu 
ofbeldi, einkennum og afleiðingum þess meðal annars í þeim tilgangi að 
varpa ljósi á alvarleika og mikilvægi þess að bera kennsl á slíkt ofbeldi.  

2.2 Kynferðislegt ofbeldi 

Kynferðislegt ofbeldi hefur lengi verið mikið feimnismál á Íslandi líkt og í 
öðrum löndum. Þekking á slíku ofbeldi er af skornum skammti hér á landi, 
en rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis benda þó til þess að slíkt 
ofbeldi er ekki síður algengt hér en í nágrannalöndunum. Á undanförnum 
árum hefur umræðan stóraukist og ýmislegt verið gert til þess að veita 
fórnarlömbum kynferðisofbeldis stuðning (Barnaverndarstofa, 2010d) 

Þótt engin ein alþjóðleg skilgreining sé til um hvað kynferðisofbeldi er 
er það engu að síður alþjóðlegt vandamál sem finna má í hvaða samfélagi 
sem er (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi og Lozano, 2002). Kynferðislegt 
ofbeldi er samheiti yfir margs konar atferli. Skilgreining Alþjóða 
heilbrigðisstofnunarinnar frá árinu 2002 sem birt er í skýrslu Krug og 
félaga (2002) er nokkuð víð og í henni segir að kynferðislegt ofbeldi sé: 

…hvers konar kynferðislegt athæfi, tilraun til að koma á 
kynferðislegri athöfn, óvelkomnar kynferðislegar 
athugasemdir eða þreifingar, eða atvik sem fela í sér verslun 
með kynlíf eða aðra háttsemi sem beint er gegn manneskju á 
kynferðislegan og þvingandi hátt af hendi annarrar 
manneskju óháð sambandi hennar við þolandann, í hvaða 
aðstæðum sem er, þar með talið en ekki einskorðað við 
heimili eða vinnustað (Krug o.fl.,2002, bls. 149).  

Í samnefndri skýrslu skilgreina Krug og félagar (2002) 
kynferðisofbeldi nánar og segja að einnig geti það falist í annars konar 
ofbeldi, s.s. að kynfæri snerti leggöng, munn eða endaþarm þolanda. Í 
samræmi við skilgreiningu Krug og félaga (2002) er skilgreining 
Kilpatrick, Saunders og Smith (2003) um kynferðisofbeldi: 

…mismunandi athafnir, svo sem innsetning lims, fingurs eða 
hlutar inn í leggöng eða endaþarm, að munnur annarrar 
manneskju komi við kynfæri þolanda, þau séu snert af 
annarri manneskju eða þolandi sé þvingaður til þess að koma 
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við kynfæri annarrar manneskju; eða þolanda sé þröngvað til 
innsetningar á öðrum (Kilpatrick o.fl., 2003 bls. 3).  

Á Íslandi er gerður greinarmunur á því hvort um er að ræða 
kynferðislegt áreiti eða kynferðislegt ofbeldi. Kynferðislegt ofbeldi gegn 
börnum er samkvæmt lögum þegar samfarir eða kynmök eru höfð við 
barnið en kynferðislegt áreiti er þegar káf, þukl eða strokur innan klæða 
eða utan ásamt kynferðislegu tali er viðhaft (Almenn hegningarlög, 2007). 

Eins og fram hefur komið eru til margar skilgreiningar á kynferðislegu 
ofbeldi. Þótt þær séu að hluta til svipaðar eru þær misítarlegar og lýsandi. 
Þrátt fyrir það að rannsakendur notast við ólíkar skilgreiningar þá sýna 
niðurstöður fjölda rannsókna fram á hve víðtækt vandamál slíkt ofbeldi er 
bæði hér á landi og erlendis. Í næsta kafla er fjallað um rannsóknir á tíðni 
kynferðisofbeldis.  

2.2.1 Tíðni samkvæmt innlendum og erlendum rannsóknum  

Síðustu áratugi hefur vaxandi þekking sýnt að kynferðislegt ofbeldi gegn 
börnum er alvarlegt samfélagslegt vandamál. Í skýrslum frá Stígamótum, 
Barnaverndarstofu og Kvennaathvarfinu hefur þetta komið augljóslega 
fram. Engu að síður eru enn mjög takmarkaðar upplýsingar til um tíðni 
kynferðislegs ofbeldis hér á landi (Barnaverndarstofa, 2008a; 
Kvennaathvarfið, 2010; Stígamót, 2010). Stærsta rannsóknin sem hér hefur 
verið gerð er samnorræn rannsókn sem Wijma o.fl. (2003) gerðu um tíðni 
andlegs, líkamlegs og kynferðislegs ofbeldis hjá 3.641 konu sem leitaði 
til kvensjúkdómalækna á árunum 1999-2001. Á Íslandi var eitt þúsund 
konum á aldrinum 18 ára eða eldri boðin þátttaka og svarhlutfall var 67% 
eða 649 konur sem tóku þátt. Niðurstöður sýndu að 33% þátttakenda á 
Íslandi höfðu orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi á lífsleiðinni. 
Kynferðisofbeldi var skipt í þrjá flokka, vægt (kynfæri ekki snert en 
annars háttar kynferðisleg niðurlæging átti sér stað), miðlungs (kynfæri 
snert) og alvarlegt (innþrenging lims eða einhvers annars í munn, leggöng 
eða endaþarm) og höfðu 10,9% íslenskra kvenna lent í miðlungs eða 
alvarlegu kynferðislegu ofbeldi fyrir 18 ára aldur. Niðurstöður rann-
sóknarinnar sýndu að ástandið væri jafnvel verra á Íslandi en á hinum 
Norðurlöndunum en rannsakendur bentu hins vegar á að alhæfingargildi 
rannsóknarinnar væri takmarkað þar sem þátttakendur voru eingöngu 
konur sem leituðu til kvensjúkdómalækna á tímabilinu. Upplýsingar um 
tíðni kynferðisofbeldis gegn börnum má einnig finna í skýrslum Barna-
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verndarstofu en árið 2004 tók hún ásamt rannsóknamiðstöðinni 
Rannsóknir og greining þátt í alþjóðlegri könnun á tíðni kynferðisofbeldis 
gegn börnum undir 18 ára aldri. Niðurstöður sýndu að meðal 10.472 
framhaldskólanemenda á aldrinum 16-24 ára greindu 13,6% stúlkur og 
2,8% drengja frá því að hafa orðið fyrir kynferðislegri misnotkun fyrir 18 
ára aldur. Jafnframt greindu 2,4% drengja og 12,5% stúlkna frá því að 
hafa verið þvinguð, sannfærð eða neydd til kynferðislegra athafna gegn 
vilja sínum fyrir 8 ára aldur (Barnaverndarstofa, 2007; Barnaverndar-
stofa, 2008b). Að lokum má nefna óbirta rannsókn Hrefnu Ólafsdóttur 
(2002) sem sýndi að um 17% íslenskra barna eða um ein af hverjum 
fimm stelpum og einn af hverjum tíu strákum verða fyrir kynferðis-
ofbeldi. Í rannsókn hennar var lagður fyrir spurningalisti og sendur til 
1.500 einstaklinga á aldrinum 18-60 ára. Svör bárust frá 746 
einstaklingum eða 49,7% og greindu 23% kvenna og 8% karla frá mis-
notkun fyrir 18 ára aldur. Samkvæmt rannsókninni virtist sem stúlkur 
væru yngri en drengir þegar ofbeldið hæfist. Ofbeldið hófst hjá 28% 
stúlkna fyrir 6 ára aldur en hjá 8% drengja. Í rannsókn Hrefnu kemur 
fram töluvert hærri tíðni kynferðisofbeldis á Íslandi en hefur mælst í 
sambærilegum rannsóknum í Danmörku (11%) og Noregi (14%). Á það 
er hins vegar bent í skýrslum Barnaverndarstofu að mismunandi tölur hjá 
Hrefnu og Barnaverndarstofu komi líklega til vegna mismunandi 
skilgreininga á kynferðislegu ofbeldi (Barnaverndarstofa, 2008a).  

Töluvert er til af stórum erlendum rannsóknum um tíðni kynferðislegs 
ofbeldis meðal almennings. Ofangreindar niðurstöður um tíðni kyn-
ferðislegs ofbeldis úr íslensku rannsóknunum eru í samræmi við þær 
erlendu. Erlendu rannsóknirnar sýna að á bilinu 5-13% kvenna og um 3% 
karla verða fyrir kynferðislegu ofbeldi í æsku og á unglingsárum 
(Kilpatrick o.fl., 2003; Norris og Slone, 2007). Rannsókn Kilpatrick og 
félaga (2003) sýndi að 8,1% barna á aldrinum 12-17 ára á landsvísu í 
Bandaríkjunum hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi. Jafnframt kemur þar 
fram að stúlkur virðast vera í meiri hættu á að verða fyrir 
kynferðisofbeldi en drengir (13,0% á móti 3,4%). Margar rannsóknir sem 
hafa verið gerðar á þessu viðfangsefni hafa leitt í ljós að börn eru 
líklegust til þess að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi á aldrinum fimm til 
tíu ára (Kilpatrick o.fl., 2003). Bresk rannsókn frá árinu 2000 gefur 
hugmynd um tíðni kynferðislegs ofbeldis þar í landi (Myhill og Allen, 
2002). Þátttakendur í henni voru 6.944 konur á aldrinum 16-59 ára og 
niðurstöður sýndu að 9,7% kvennanna sögðust hafa orðið fyrir 
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kynferðislegu ofbeldi frá 16 ára aldri. Nýleg rannsókn í Bandaríkjunum á 
tíðni ofbeldis frá 2001-2003 á landsvísu, þar sem úrtakið var 4.877 konur 
og 4.807 karlar 18 ára og eldri, greindi frá því að 10,6% kvenna og 2,1% 
karla höfðu einhvern tímann á ævinni verið þvinguð til kynlífs. Af þeim 
höfðu 60,4% kvenna og 69,2% karla verið þvinguð til kynlífs fyrir 18 ára 
aldur (Basile, Chen, Black og Saltzman, 2007).  

Af ofangreindu er því nokkuð ljóst að tíðni kynferðisofbeldis er há og 
alvarleiki þess mikill. Kynferðislegt ofbeldi er margslungið, vekur 
óhugnað og veldur gjarnan hjálparleysi hjá almenningi sem og fagfólki. 
Auk þess getur verið erfitt að bera kennsl á þau börn sem verða fyrir 
kynferðisofbeldi og því oft erfitt fyrir þá sem vinna með börnum að átta 
sig á hvort þau hafa orðið fyrir slíku ofbeldi.  

2.2.2 Viðbrögð barna við kynferðisofbeldi 

Viðbrögð barna við kynferðislegu ofbeldi eru mismunandi eftir aldri og 
þroska þeirra. Viðbrögð barna við kynferðislegu ofbeldi geta verið mjög 
fjölbreytt. Sum börn sýna engin merki þess að hafa orðið fyrir kynferðis-
ofbeldi en önnur einkenni getur verið erfitt að bera kennsl á án þess að hafa 
öðlast frekari þekkingu á afleiðingum þess. Ekki er hægt að reiða sig á 
líkamleg einkenni eins og til dæmis sár á kynfærum, þar sem slíkar 
vísbendingar eru sjaldgæfar. Mikilvægt er því að geta borið kennsl á önnur 
einkenni því börn eru ekki alltaf líkleg til þess að segja frá þegar þau hafa 
orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi (Yule, 2001; American Psychiatric 
Association, 2000; Salmon og Bryant, 2002; Caffo og Belais, 2003). 

Börn sem beitt hafa verið kynferðislegu ofbeldi sýna gjarnan nokkrar 
lykilbreytingar á hegðun, hugsun og tilfinningum sem hægt er að bera 
kennsl á. Þau geta sýnt öðruvísi hegðun en önnur börn þegar kynferðisleg 
málefni ber á góma. Til dæmis geta þau þekkt ýmis nöfn á kynfærum sem 
ekki er gert ráð fyrir að börn á þessum aldri kunni. Þó ber að hafa í huga 
að þessi börn geta falið þekkingu sína og jafnvel sýnt minni þekkingu en 
eðlilegt getur talist. Þá kann barnið að hafa óeðlilegar hugmyndir um 
kynferðislegar athafnir eða of mikla vitneskju um kynlíf miðað við aldur 
og þroska. Barnið kann að nálgast önnur börn kynferðislega í leik. Þá 
geta börn sýnt sterk viðbrögð við snertingu og til dæmis stífnað upp ef 
þau eru snert, barist um þegar þau eru föðmuð eða brugðið verulega ef 
einhver snertir óvart kynfæri þeirra eða rass. Eins kann að vera að barnið 
sýni ótta gagnvart ákveðnu fólki eða við sérstök tilefni eins og til dæmis 
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að fara í bað, á salernið eða í háttinn (Cohen, Mannarino og Deblinger, 
2006).  

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem sætt hafa kynferðislegu ofbeldi 
sýna gjarnan öðruvísi hegðun í leik en önnur börn, til dæmis með því að 
leika sér á barnalegri hátt, taka síður þátt í leik með öðrum börnum og 
nýta ekki ímyndunaraflið jafn mikið. Eins virðast þau oft leika sér minna 
og eru þá oft hljóðlega ein í leik. Börn sem hafa orðið fyrir kynferðislegu 
ofbeldi dragast stundum aftur úr í námi. Þau eiga oft erfitt með að ljúka 
verkefnum sem þeim eru sett fyrir. Algengt er að börnunum fari aftur í 
andlegum og líkamlegum þroska. Erfiðleikar tengdir svefni eru algengir 
og geta þau byrjað að eiga erfitt með að stjórna þvagláti og hægðum. 
Börnin verða óörugg og leita aftur til hluta er veittu þeim öryggiskennd 
þegar þau voru yngri og aðskilnaðarkvíði getur komið fram. 

Börn sem hafa orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi eiga stundum erfiðara 
með félagsleg samskipti og einangra sig frá jafningjum. Sum börn sýna 
hegðun andstætt þessu og eru gjarnan mjög sjálfstæð, hafa oft mikinn áhuga 
á eldri börnum og reyna að hegða sér eins og eldri einstaklingar. Börn sem 
orðið hafa fyrir kynferðislegu ofbeldi eru undir miklu tilfinningalegu álagi. 
Mörg þeirra hafa miklar áhyggjur, eru hrædd, viðkvæm, pirruð, fýlugjörn, 
reið, þunglynd og í andlegu ójafnvægi. Einnig sýna þau gjarnan sállíkamleg 
einkenni eins og magaverk, höfuðverk og fleiri líkamleg einkenni sem eiga 
sér enga læknisfræðilega útskýringu. Þessi einkenni eru þó algengari hjá 
yngri börnum (Cohen, o.fl., 2006). 

Mikilvægt er þó að hafa í huga að þrátt fyrir að börn sýni þessa 
hegðun og tilfinningaviðbrögð sem lýst er hér að ofan, þá þarf ekki að 
vera að þau séu fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis. Hugsanlegt er að 
einkennin sem lýst var hér að ofan stafi að öðrum ástæðum. Það er því 
hlutverk kennara og aðstandenda að vera vakandi fyrir hegðun sem vekur 
upp spurningar og tilkynna til viðeigandi fagaðila sem rannsaka það 
nánar í víðara samhengi (Cohen o.fl. , 2006). 

2.2.3 Afleiðingar kynferðisofbeldis 

Afleiðingar kynferðislegs ofbeldis eru margar. Rannsóknir hafa ítrekað 
sýnt að kynferðislegt ofbeldi hefur alvarlegar skammtíma afleiðingar og 
langtíma afleiðingar eins og verri námsárangur, vandamál í félagslegum 
samskiptum, árásarhneigð og heilsufarsvanda. Kynferðislegt ofbeldi felur 
í sér líkamlegt og andlegt ofbeldi þar sem líkami barnsins er misnotaður og 
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sálarlíf þess verður fyrir áhrifum. Kynferðisofbeldi hefur áhrif á alhliða 
þroska barnsins, barnið á erfitt með að tjá tilfinningar sínar og er talið að það 
leiti síður eftir félagslegum stuðningi við lausn mála og deyfi þá andlegu 
líðan með því að forðast hana. Reiði, árásargirni, ótti og fjandsemi eru 
tilfinningar og hegðun sem börn sýna í auknum mæli. Sjálfskemmandi 
hegðun getur komið fram og sjálfsálit barna verður gjarnan mjög lítið. Þau 
einangra sig frá öðrum, verða hrædd og kvíðin og eru líklegri til þess að eiga 
erfitt með tengslamyndun við aðra. Líkamleg einkenni er yfirleitt erfitt að 
koma auga á, helst má nefna sár eða blæðingar úr kynfærum, sýkingar, 
kynsjúkdóma eða innvortis blæðingar sem geta leitt þau til dauða. Það fer 
eiginlega alveg eftir valdbeitingu geranda hversu alvarleg líkamleg einkenni 
barns verða (American Psychological Association, 2001; Boney-McCoy og 
Finkelhor, 1996; Kilpatrick o.fl., 1985; Kilpatrick o.fl., 2000; Kilpatrick o.fl., 
2003). Fram hefur komið að kynferðisofbeldi í æsku eykur hættuna á að 
verða aftur fyrir ofbeldi síðar á ævinni. Eins er skilnaðartíðni fullorðinna sem 
lent hafa í kynferðisofbeldi gjarnan hærri, fjárhagsstaða verri, menntunarstig 
lægra og sjálfsvígstilraunir tíðari (Hrefna Ólafsdóttir, 2002; Krug o.fl. 2002). 
Auk þess veldur kynferðislegt ofbeldi oft alvarlegum geðheilsuvanda eins og 
þunglyndi og kvíða. Áfallastreituröskun (e. posttraumatic stress disorder) 
getur verið ein af langvarandi afleiðingum kynferðisofbeldis. Þegar þolandi 
þjáist af áfallastreituröskun endurupplifir hann meðal annars aðstæðurnar og 
forðast svipaðar aðstæður (Kilpatrik o.fl., 2003). Áhrifum kynferðis-
ofbeldisins er því á engan hátt lokið þótt gerandinn sé hættur að beita 
ofbeldinu og í kjölfar þess getur barnið átt við andlega vanlíðan og víðtæk 
vandamál að stríða allt sitt líf (Kilpatrik o.fl., 2003). 

Mikilvægt er að barnið þurfi ekki að hafa áhyggjur af gerandanum því 
algengt er að hann hóti barninu einhverju illu til þess að það segi ekki frá. Ef 
kynferðislegt ofbeldi gegn barni kemst upp skiptir mestu að eitt af því fyrsta 
sem gert er sé að útskýra fyrir barninu hver á sök á ofbeldinu og að sökin sé 
ekki þeirra. Þrátt fyrir háa tíðni kynferðisofbeldis gegn börnum og alvarlegar 
afleiðingar þess þá hafa rannsóknir sýnt að einungis brot þeirra barna sem 
verða fyrir slíku ofbeldi greina frá því (American Psychological Association, 
2001; Barnaverndarstofa, 2008b; Hanson o.fl., 2004).  

2.2.4 Þegar börn segja frá 

Það getur ekki verið auðvelt fyrir nokkuð barn að greina frá kynferðis-
ofbeldi. Líklegt er að barnið hafi þurft að telja í sig kjark í langan tíma en 
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stundum segir barn frá kynferðisofbeldinu án þess í raun að ætla sér það. 
Algengast er að fórnarlömb kynferðislegs ofbeldis hafi brennandi þörf til 
þess að segja frá því sem gerst hefur en gera það þó sjaldnast (Barna-
verndarstofa, 2010a).  

Margar ástæður geta valdið því að barn kjósi að segja ekki frá. Til að 
mynda getur það verið vegna sektarkenndar, skammar, eða sjálfs-
ásökunar. Þau óttast að þeim verði refsað eða að þeim verði ekki trúað og 
jafnvel að sá sem þau trúa fyrir verði reiður. Þá koma yfirleitt fram merki 
um streitu og hræðslu í hegðun barnsins. Þá kann barnið að vilja sýna 
tryggð við gerandann, hlífa öðrum við því sem kom fyrir eða hafa 
áhyggjur af því hvaða álit aðrir hafi á verknaðinum. Sum börn eru 
hreinlega of ung til þess að tjá sig um kynferðisofbeldið eða vita ekki að 
það sé rangt og sýna þá ekki einkenni ótta eða álags. Þetta á sérstaklega 
við um börn undir sex ára aldri (Yule, 2001). Hins vegar eftir því sem 
barnið öðlast þroska til þess að átta sig á eðli ofbeldisins (oft á bilinu 4-7 
ára eða eldra) upplifir það þá gjarnan flókin tilfinningaviðbrögð sem geta 
haft áhrif á hvort það greini frá kynferðisofbeldinu eða ekki (Yule, 2001; 
American Psychological Association, 2000; Salmon og Bryant, 2002; 
Caffo og Belais, 2003). 

Ef barn tekur það skref að segja frá kynferðisofbeldinu er mikilvægt 
að bregðast rétt við. Það eru nokkur atriði sem rétt er að hafa í huga og 
fara eftir: trúðu barninu, tilkynntu málið til barnaverndarnefndar, láttu 
barnið vita að það var rétt að segja frá, fullvissaðu barnið um að ofbeldið 
er ekki því að kenna, hlustaðu á barnið en ekki yfirheyra það, tryggðu 
öryggi barnsins. Ávallt er gott að muna að viðbrögð þess sem barnið 
leitar til skipta máli fyrir framtíðarhorfur barnsins og hvernig það tekst á 
við afleiðingar ofbeldisins (Barnaverndarstofa, 2010a). Það er því 
mikilvægt að finna leiðir til þess að draga úr tíðni kynferðisofbeldis og 
bera kennsl eins fljótt og hægt er á þau börn sem orðið hafa fyrir slíku 
ofbeldi svo ekki þróist langvarandi vandamál í kjölfar þess.  

Eins og fram hefur komið dvelur mikill meirihluti íslenskra barna á 
aldrinum tveggja til sex ára í leikskóla mestan hluta dagsins (Hagstofa 
Íslands, 2009). Leikskólinn er nokkurs konar griðastaður fyrir börn og 
mikilvægt er að leikskólakennarar séu vakandi og þekki einkenni kyn-
ferðislegs ofbeldis. Börn á þessum aldri eru opinská og segja yfirleitt það 
sem þeim liggur á hjarta og því má ætla að þau ljúgi örsjaldan um slíka 
hluti. Barnið verður því að finna að leikskólakennarinn sinn sé ánægður 
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með að það hafi leitað til hans og að því sé sýnd samúð. Leikskóla-
kennarinn verður að hlusta á barnið og taka frásögn þess trúanlega. Hann 
styður barnið með því að sýna því traust. Leikskólakennarinn þarf líka að 
halda ró sinni þrátt fyrir erfiðar upplýsingar og gefa barninu þann tíma 
sem það þarf. Hann þarf að útskýra fyrir barninu hver næstu skref séu án 
þess þó að hræða barnið (Hanson o.fl., 2004; Blátt áfram, 2010). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) kemur skýrt fram leikskólinn er 
viðbót við þá ábyrgð sem foreldrar bera á uppeldi barna sinna. Fram 
kemur að leikskólinn skal rækta alhliða þroska barna, tilfinningaþroska, 
vitsmunaþroska, málþroska, félagsþroska, fagurþroska, líkamsþroska og 
hreyfiþroska, sköpunarhæfni, siðgæðisþroska, félagsvitund og siðgæðis-
vitund. Að framansögðu má því gera ráð fyrir að kynfræðsla eigi að vera 
hluti af almennu námi barna í leikskólanum. Almennt er viðhorf til kyn-
fræðslu, kynlífs og kynhegðunar frekar viðkvæmt mál og slík fræðsla 
talin vera óþörf hjá svo ungum börnum. En raunin er sú að betra er að 
byrja strax í leikskóla því þá verður kynfræðslan eðlilegur hluti af lífinu. 
Hún stuðlar að því að börnin takast á við eigin tilfinningar og kyn-
heilbrigði samhliða því að vera betur í stakk búin til þess að vernda sig 
gegn kynferðislegu ofbeldi. Með því að kenna börnunum að þekkja 
líkama sinn og vita hvað er viðeigandi hegðun gagnvart honum er hægt 
að auka getu þeirra til þess að þekkja þegar einhver reynir að misnota þau 
kynferðislega eða beita þau kynferðislegu ofbeldi. Ef foreldrar og 
leikskólakennarar eru opnir í samskiptum í allri umræðu við börn sín eru 
meiri líkur á að þau treysti þeim og ræði frekar við þau. Í leikskólum eru 
til margar bækur sem leikskólakennarar og foreldrar geta nýtt sér, t.d. er 
bókin Þetta eru mínir einkastaðir (Hansen, 2007) mjög gagnleg og fjallar 
um kynferðislegt ofbeldi á mjög opinskáan hátt. Einnig fjallar bókin Þetta 
er líkami minn (Britain, 2007) um líkama barnsins, líðan þess og hvernig 
barnið á að bregðast við. Margt af þessu er óþægilegt að ræða en engu að 
síður nauðsynlegt því það er gott að hafa í huga að börnunum er ekki 
greiði gerður með því að segja þeim hálfan sannleikann heldur ber að 
fræða þau með tilliti til aldurs og þroska (American Psychological 
Association, 2000). 

Til þess að varpa ljósi á hvernig hægt er að nálgast þetta viðfangsefni í 
leikskólum og skoða hvað má betur fara er mikilvægt að skoða hvaða 
aðferðum stjórnendur menntastofnana eins og leikskólastjórar nota. Leik-
skólastjórar beita mismunandi stjórnunarstíl sem endurspeglar ákveðin 
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gildi og þau kunna að hafa áhrif á það hvernig þeir bregðast við þegar 
grunur vaknar um að barn sé beitt kynferðislegu ofbeldi.  

2.3 Stjórnun 

Starf leikskólastjóra er ábyrgðarmikið stjórnunar- og forystustarf. Það er 
hlutverk hans að tryggja að áðurnefndar faglegar, siðferðislegar og lagalegar 
skyldur eru uppfylltar og felur staða hans innan leikskólans í sér mikla 
ábyrgð. Engri annarri stöðu innan leikskóla fylgir eins mikið vald og 
möguleiki til þess að þróa og bæta þá starfsemi sem þar fer fram. Mikill 
fjöldi rannsókna hefur verið gerður um það hvaða stjórnunarhæfileika 
stjórnandi þarf að hafa, hvaða persónulegum eiginleikum og hæfni hann þarf 
að búa yfir til þess að stofnun hans nái settum markmiðum um aukin gæði og 
þróun innan stofnunarinnar (Erla Kristjánsdóttir, 2003). Hins vegar leiddi 
ítarlega heimildaleit ekki í ljós neinar rannsóknir sem kanna áhrif lífsgilda og 
stjórnunarstíla stjórnenda á hvernig þeir takast á við ef grunur kemur upp um 
að kynferðisofbeldi eigi sér stað.  

Í þessum kafla er leitast við að skoða hvað felst í því að vera góður 
stjórnandi og í því samhengi verður fjallað um lífssýn, gildi, tilfinninga-
greind og stjórnunarstíla. Einnig verður leitast við að varpa ljósi á 
mikilvægi þessara þátta þegar stjórnandi þarf að takast á við þegar grunur 
um kynferðislegt ofbeldi vaknar. 

2.3.1 Stjórnandinn 

Leikskólastjóri þarf að veita faglega forystu og vera naskur á að skapa 
sóknarfæri og tækifæri. Hann þarf alltaf að vera skrefi á undan starfsfólki 
sínu, geta tekið afstöðu til mála og rökstutt vel ígrundaðar ákvarðanir 
sínar. Auk þess þarf leikskólastjórinn að geta sýnt fram á gildishlaðinn 
hugsunarhátt (e. normative rationality). Slíkur hugsunarháttur felur í sér 
að leiðtoginn miðlar þeim ástæðum sem liggja að baki ákvörðunartöku 
hans. Þannig stuðlar stjórnandinn að samstöðu milli stjórnenda og 
kennara um sameiginleg gildi og framtíðarsýn á skólastarfið og er áttaviti 
skólans um það hvert er stefnt og hvaða leiðir er best að fara 
(Sergiovanni, 2006; Rodd, 2006). Sergiovanni álítur jafnframt að starf 
stjórnandans feli í sér að vera í senn bæði stjórnandi og leiðtogi. Að hans 
mati felur það í sér að stjórnandi hafi bæði formlegt vald þar sem hann er 
skipaður í hlutverk með ákveðnum hætti (t.d. ráðinn leikskólastjóri) og 
óformlegt vald þar sem hann leiðir hóp einstaklinga óháð því starfshlut-
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verki sem hann gegnir. Sergiovanni telur sérstöðu hvers skóla mikilvæga 
en leggur áherslu á mikilvægi þess að hjarta, hugur og hönd vinni saman 
og leiði til velgengi í starfi (e. The Head, Hand and Heart of Leadership). 
Hann telur að góður stjórnandi fylgi hjarta sínu, trúi á skoðanir, gildi og 
persónulega sýn sína og sé þeim skuldbundinn. Sergiovanni telur að 
hugur stjórnandans endurspegli þær kenningar sem hann aðhyllist og 
hvernig hann nýtir þær í starfi. Að lokum táknar höndin þær leiðir sem 
stjórnandi fer við forystu og stjórnun (Sergiovanni, 2006). Það sem allir 
stjórnendur þurfa þó að hafa í huga til þess að vel takist til í stjórnun er að 
hæfilegt hlutfall sé til staðar á milli stjórnunar og forystu. Stjórnandi þarf 
að gera sér grein fyrir að hann getur ekki gert allt sjálfur. Hann þarf því 
að treysta og finna styrkleika hjá starfsfólki sínu. Stjórnandi þarf því að 
átta sig á hvar og hvenær viðeigandi hlutverk henta best fyrir sig og 
starfsfólk sitt og leyfa því einnig að njóta sín (Gold, Evans, Early, Halpin, 
og Collarbone, 2003; Höög, Johansson og Olofsson, 2005). Í greininni 
Principled principals? fjalla Anne Gold og félagar (2003) um rannsókn 
sína sem gerð var meðal tíu skólastjórnenda. Þar kemur einmitt fram 
meðal annars að skólastjóri þarf að bera virðingu fyrir viðhorfum annarra, 
til dæmis með því að hvetja til málefnalegra skoðanaskipta. Skólastjórinn 
ætti því að hafa þetta hugfast þegar hann og starfsfólk hans er að móta 
sameiginlega sýn, efla liðsheildina eða skerpa á markmiðum skólans. 

Leikskólastjóri þarf að þekkja styrkleika og veikleika sína og vita hver 
einkenni leikskólans eru. Hann bætir við starfsþekkingu sína til þess að 
vita hvernig hann getur tekist á við ný viðfangsefni. Innan hvers leikskóla 
er fjölbreyttur hópur starfsfólks, barna og foreldra með mismunandi 
þarfir, vandamál og kröfur. Leikskólastjóri þarf því að vera tilbúinn til 
þess að taka á aðstæðum sem geta kallað fram tilfinningaleg viðbrögð. 
Engu að síður er mikilvægt fyrir hann að þekkja og viðurkenna eigin 
tilfinningar og persónuleg viðbrögð við atburðum í faglegu starfi. 
Leikskólastjóri þarf að geta stjórnað þessum viðbrögðum af fagmennsku 
og tilfinningagreind, svo þau hafi ekki áhrif á getu hans til þess að 
bregðast við þörfum annarra starfsmanna sem og börnum og foreldrum 
þeirra (Rodd, 2006). 

Þegar grunur kemur upp um að barn sé beitt kynferðislegu ofbeldi má 
segja að það reyni á þessi ólíku hlutverk stjórnandans. Leikskólastjórinn 
þarf að beita formlegu valdi þar sem það er á ábyrgð hans að taka 
ákvörðun um að takast á við vandann. Einnig er sérstaklega mikilvægt að 
hann hafi óformlegt vald sem endurspeglar það traust og öryggi sem 
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starfsfólk ber til hans sem stjórnanda. Það eykur líkurnar á að starfsmaður 
telji sig geta leitað til hans ef grunur vaknar um að barn sé beitt 
kynferðislegu ofbeldi. Enn fremur er mikilvægt að fagmennska 
stjórnanda sé í fyrirrúmi þegar slík mál koma upp. Ætla má að mikilvægt 
sé að stjórnandinn átti sig á að grunur um að barn sé beitt kynferðis-
ofbeldi geti kallað fram ólíkar tilfinningar hjá öllum þeim sem tengjast 
málinu. Hann þarf því að geta unnið faglega úr þeim verkefnum sem 
tengjast málinu þrátt fyrir þessar tilfinningar og að oft eru ekki allir 
sammála um hvernig best er að takast á við þennan grun. 

Í starfslýsingu leikskólastjóra kemur glöggt fram hvað hann þurfi að gera 
til þess að geta stjórnað leikskóla og fellur lýsingin vel að ofangreindum 
þáttum um hvaða eiginleika góður og hæfur stjórnandi þurfi að hafa. 

2.3.1.1 Starfslýsing leikskólastjóra 
Leikskólastjóri starfar samkvæmt lögum og reglugerðum um leikskóla, 
öðrum lögum er eiga við ásamt aðalnámskrá leikskóla og stefnu við-komandi 
sveitarfélags. Í starfslýsingu hans kemur meðal annars fram að hlutverk hans 
er margþætt og krefjandi, honum ber að stjórna daglegri starfsemi 
leikskólans, bera ábyrgð á rekstri og faglegu starfi hans ásamt því að vera 
faglegur leiðtogi. Leikskólastjóri ber ábyrgð á samstarfi við foreldra og að 
þeir fái upplýsingar um starfsemi leikskólans. Hann sér einnig til þess að 
leitað er aðstoðar sérfræðinga ef þörf er á og ber ábyrgð á því að gefinn er 
skriflegur vitnisburður um stöðu og þroska barns sé þess óskað. 
Leikskólastjóri ber einnig ábyrgð á að unnið er eftir aðalnámskrá leikskóla 
og að deila ábyrgð og verkefnum til starfsmanna í samræmi við námskrá 
(Kjarasamningur FL og Launanefndar sveitarfélaga, 2006). Starfinu getur 
fylgt mikið álag og rekstrarleg ábyrgð hefur aukist á síðari árum. Í 
leikskólastefnu Félags leikskólakennara (2000) kemur einnig fram að 
leikskólastjóra ber að vera í forystu leikskólans, fara vel með almannafé og 
vera íhugull og gæta þess að kröfur rekstraraðila um hagræðingu og sparnað 
rýri ekki gæði leikskólastarfsins. Það er því mikilvægt að þeir leggi sig fram 
um að virkja aðra stjórnendur innan leikskólans til fullrar ábyrgðar og 
þátttöku í rekstrarlegum umræðum og ákvörðunum. 

2.4 Lífssýn 

Óhjákvæmilega standa leikskólastjórar oft frammi fyrir ýmsum ákvörð-
unum sem ekki verða teknar nema með hliðsjón af ákveðinni lífssýn sem 
þeir hafa þróað með sér í gegnum lífið. Lífsýn hvers og eins endurspeglar 
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þau gildi sem koma síðan fram í afstöðu okkar til lífsins og hvernig við 
tökumst á við hlutina (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005, 2008). Því hefur 
verið haldið fram að gildi stjórnandans geti síðan haft áhrif á stjórnunar-
stíl hans (Rodd, 2006; Goleman o.fl., 2004).  

Eins og fram hefur komið leita börn gjarnan fyrst til starfsfólks 
leikskólans til þess að greina frá kynferðislegu ofbeldi. Það er því 
gríðarlega mikilvægt að starfsmaðurinn fylgi slíku eftir og tilkynni til 
yfirvalda. Slíkt krefst ekki einungis mikillar þekkingar á lagalegum 
skyldum og verkferlum heldur einnig sjálfsöryggis, hugrekkis og réttra 
viðhorfa af hálfu starfsmannsins til þess að barnið fái þá vernd sem það 
þarf (Hanson o.fl., 2004). Ætla má að þau gildi sem leikskólastarfs-
maðurinn og leikskólinn í heild hafa að leiðarljósi geti skipti sköpum um 
hvernig brugðist er við í slíkum aðstæðum. Í þessum kafla er fjallað um 
gildi eða lífsgildi okkar. 

2.4.1 Lífsgildi-Gildi 

Samfélagið skilgreinir merkingu orðsins gildi (e. values) á mismunandi 
vegu eftir aðstæðum og málefnum. Til að mynda er talað um 
einstaklingsgildi, persónuleg gildi, alþjóðleg gildi, félagsleg gildi, kynja-
fræðileg gildi og góð og slæm gildi (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2008). Í 
íslenskri orðabók Menningarsjóðs hefur gildi verið skilgreint sem ,,það 
hversu mikið eitthvað gildir“ (Árni Böðvarsson, 1993). Í ensk-íslenskri 
orðabók Orðabókaútgáfunnar er ,,value“ skilgreint sem nytsemi, mat, það 
sem er verðlagt eða eitthvað sem er metið mikils (Ensk-íslensk orðabók, 
2008). Dæmi um fræðilegar skilgreiningar er umfjöllun Gunnars 
Finnbogasonar og Gunnars J. Gunnarsonar (2006) sem segja að gildi 
snúast yfirleitt um málefni sem hafa áhrif á hegðun einstaklingsins og eru 
honum mikilvæg og þess virði að berjast fyrir. Begley (2006) skilgreinir 
gildi einnig sem allt það sem einstaklingurinn telur eftirsóknarvert og 
hefur áhrif á mat hans á réttri og rangri hegðun og samskiptum 
einstaklinga. Samkvæmt honum geta birtingarform gilda verið ólík og 
þau hafa bæði meðvituð eða ómeðvituð áhrif á viðhorf, hegðun og orð 
einstaklingins. (Begley og Stefkovich, 2007). 

Gildi eða lífsgildi okkar er eitthvað sem við ein getum stjórnað og það 
skiptir okkur máli. Velfarnaður okkar, hamingja og sátt tengist þeim 
gildum sem við finnum í lífinu og í samskiptum við aðra. Lífsgildi 
einstaklinga geta verið misjöfn og það sem einum finnst eftirsóknarvert 
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og gott getur öðrum fundist einskis virði. Þá er bakgrunnur fólks oft 
ólíkur og það sem mótað hefur gildi þeirra því mismunandi. Til dæmis 
getur verið mismunandi hvernig fólki finnst það eiga að koma fram við 
aðra. Þessi ólíku gildi geta einnig verið grunnurinn að ýmsu öðru sem 
einstaklingurinn gerir, tekur afstöðu til eða telur vera einhvers virði 
(Gold, 2004; Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005, 2008).  

Í rannsókn sinni könnuðu Anne Gold og félagar (2003) viðhorf tíu 
skólastjórnenda til gilda. Í henni kom fram að skólastjórnendur töldu 
nauðsynlegt fyrir alla að hafa ákveðin gildi. Þeir sögðu að það skipti 
miklu máli hvaða gildi lágu að baki þeirra markmiðum og sýn fyrir 
skólann. Jafnframt kom fram að skólastjórnendurnir töldu að þeir sem 
störfuðu eftir eigin gildum og trú á skólasamfélagið að sameiginlegri sýn 
og áhuga á málefnum skólans um velgengni skipti öllu máli. Þá tóku 
skólastjórnendur eigin gildi fram yfir pólitísk gildi og þeirra hugsjónir 
ásamt sameiginlegri sýn allra í skólanum var mjög mikilvæg fyrir 
skólasamfélagið og áframhaldandi gott starf (Gold o.fl., 2003). 

Fjöldi fræðimanna hefur í vaxandi mæli lagt áherslu á að góður 
stjórnandi þarf að þekkja og skilja eigin gildi og hvernig þau hafa áhrif á 
nálgun þeirra við ólík verkefni í daglegu starfi (Branson, 2005, 2006). 
Rannsókn Branson (2005), sem gerð var meðal sjö skólastjóra í Ástralíu, 
styður þessi viðhorf. Niðurstöður sýndu að aukin þekking á eigin gildum 
og tengsl þeirra við val á stjórnunarstíl gat leitt til aukins sjálfstrausts og 
öryggis gagnvart þeim stjórnunarstíl sem var beitt. Slík þekking á eigin 
gildum og áhrifum þeirra á stjórnunarhegðun eykur líkurnar á að gildin 
nýtist á meðvitaðan hátt í starfi í stað þess að þau hafi ómeðvituð áhrif á 
stjórnunarstíl (Branson, 2005). Í rannsókn sinni árið 2006 kannar Branson 
mikilvægi þess að þekkja eigin gildi og áhrif þeirra á stjórnunarstíl meðal 
skólastjórnenda. Niðurstöður leiddu í ljós að hugsanlegt er að einungis sé 
hægt að skilja eigin gildi og áhrif þeirra á stjórnunarstíl ef unnið er 
meðvitað með að skilja þessi tengsl og að ekki sé nóg að þekkja eigin 
gildi (Branson, 2006).  

Þar sem gildi fólks eru gjarnan ólík er nauðsynlegt að leikskólastjóri 
miðli sínum lífsgildum og að starfsmannahópurinn sameinist um ákveðin 
gildi til þess að stuðla að góðu umhverfi fyrir barnið og starfsmennina. 
Hlutverk leikskólastjóra ásamt öðrum stjórnendum leikskólans er því að 
miðla þeim gildum sem höfð eru að leiðarljósi í starfi en jafnframt að 
stuðla að því að gildi samstarfsmanna fái notið sín. Þannig vinnur 
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leikskólastjórinn og starfsfólk hans að sameiginlegum gildum og þannig 
upplifa sig sem eina heild. Hlutverk hvers og eins þarf að vera skýrt og 
mikilvægt er að starfsmaðurinn upplifi að starf hans þjóni ákveðnum 
tilgangi. Ef allir starfsmenn eru meðvitaðir um hvaða gildi eru höfð að 
leiðarljósi getur það stuðlað að sameiginlegri ábyrgð allra. Slík samvinna 
leikskólastjóra og starfsmanna hans getur leitt til þess að fundnar séu 
leiðir jafnt innan skólans sem utan til þess að bæta starfið og að nýjar 
leiðir séu fundnar til þess að efla nám og bæta líðan barnanna (Gold og 
Evans, 1998; Gold, 2004; Rodd, 2006; Steinunn Helga Lárusdóttir, 
2005). Í þessu samhengi þarf að hafa í huga að vandasamt getur verið að 
skipta um gildi þó svo að flestir geti skipt um skoðun eða viðhorf ef 
mikið liggur við. Almennt getur verið erfitt að hætta að meta það sem 
okkur var áður verðmætt og taka inn ný gildi. Það á sérstaklega við þegar 
um er að ræða eitthvað persónulegt eins og persónugerð og sjálfsmynd. 
Þó þurfa gömul gildi ekki alltaf að vera andsnúin nýjum gildum heldur 
einfaldlega hverfur fólk frá þeim því það hefur fengið aðra sýn eða öðlast 
nýja reynslu. Eins þurfa ný gildi ekki að vera eitthvað stórt heldur geta 
þau verið eitthvað sem einstaklingurinn að öllu jöfnu tekur ekki eftir þó 
það hafi verið til staðar alla tíð (Gold, 2004). 

Fræðimenn hafa skilgreint gildi sem talin eru einkenna stjórnunarlega 
hegðun skólastjóra og flokkað þau eftir kyni stjórnandans. Það sem hefur 
einkennt karllæg gildi er regluveldi, íhaldssemi, stöðlun, samkeppni, mat, 
agi, hlutlægni og formfesta. Stjórnunarstíll sem hefur þessi gildi að 
leiðarljósi hefur verið nefndur karllægur stjórnunarstíll. Það sem hefur 
einkennt kvenlæg gildi er umhyggja, sköpun, innsæi, næmi á 
einstaklingsmun, að vera ekki samkeppnismiðaður, þolinmæði, huglægni 
og óformleiki. Þá hefur stjórnunarstíll sem grundvallast á þessum gildum 
verið nefndur kvenlægur stjórnunarstíll. Rannsóknir hafa sýnt að 
stjórnendur innan menntastofnanna starfa yfirleitt út frá kvenlægum 
stjórnunarstíl. Þeir lýsa gildum sínum á mjög svipaðan hátt en þó má ekki 
gleyma að reynsla þeirra og bakgrunnur er ólíkur vegna mismunandi 
væntinga til hvors kyns fyrir sig (Coleman, 2002 og Anna Guðrún 
Edvardsdóttir, 2004). Enginn stjórnandi getur stjórnað nákvæmlega eins 
því hver og einn hefur misjafna reynslu og þekkingu. Hins vegar getur 
hann unnið að sameiginlegri sýn fyrir stofnun eða skóla þannig að 
starfsmenn hans vinni í takt skólanum til góða.  

Undanfarin ár hefur verið lögð áhersla á að skólastjórnendur hafi stefnu 
skólans og gildi hans sýnileg þ.e.a.s. hvaða kenningar og hugmyndafræði 
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skólinn aðhyllist. Flestir skólar hér á landi kynna þetta vel til dæmis á 
heimasíðum sínum (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005). Ætla má að stefna 
leikskólans og þau gildi sem þar eru kynnt endurspegli að einhverju leyti 
persónuleg gildi leikskólastjórans en þó má ætla að þar komi einnig fram 
áhrif af gildum starfsmanna og annarra hagsmunaraðila. Hugsanlegt er að 
slík framsetning á gildum skólans geti leitt til aukins innsæis 
leikskólastjórnandans á eigin gildum og hvernig þau birtast í starfi hans sem 
stjórnanda. Ef svo er kann að vera að það leiði til aukins sjálfstraust og 
öryggis hjá stjórnandanum, en þessi gildi eru talin skipta sköpum þegar tekist 
er á við erfið mál eins og grun um kynferðisofbeldi. Hins vegar, eins og 
Branson (2006) bendir á, ber að hafa í huga að þekking á eigin gildum er 
ekki nægileg til þess að hún hafi jákvæð áhrif á stjórnandann. Hann þarf líka 
að skilja þau og áhrif þeirra á stjórnunarstíl sinn til þess að þau geti nýst 
honum til þess að styrkja starfsemi leikskólans og stuðla að auknu öryggi 
þeirra barna sem hann ber ábyrgð á (Branson, 2006). Hugsanlegt er að þetta 
eigi sérstaklega við þegar grunur um kynferðislegt ofbeldi vaknar. Líklegt er 
að leikskólastjóri sem leggur áherslu á að tryggja öryggi þeirra barna sem á 
ábyrgð hans eru sé líklegur til þess að líta svo á að vernda börn gegn 
kynferðisofbeldi sé einnig hlutverk hans. Hafi stjórnandinn öðlast skilning á 
eigin styrkleikum og veikleikum og unnið sérstaklega með áhrif þeirra á 
stjórnunarstíl sinn kann að vera að hann búi ekki bara yfir auknu sjálfstrausti 
og öryggi heldur skilji einnig hvernig hann getur nýtt þessa eiginleika 
barninu til góða. 

2.5 Tilfinningagreind 

Eins og fram hefur komið þarf stjórnandi að hafa marga góða eiginleika 
til þess að geta talist hæfur fyrir hlutverk sitt. Margir fræðimenn hafa 
rannsakað og skilgreint hvað einkennir góðan stjórnanda og eitt af því er 
að hafa ríka tilfinningagreind. Edward Lee Thorndike (1874-1949) var 
menntunarsálfræðingur sem varð fyrstur til þess að birta grein í Harper’s 
Magazine, árið 1920, um tilfinningagreind sem hluta af raunverulegri 
greind (e. intelligence). Hann setti fram tilgátu um að raunveruleg greind 
væri ekki eingöngu vitsmunalegs eðlis, heldur sambland af félagslegum 
(e. social), óhlutrænum (e. abstract), og vélrænum (e. mechanical) 
þáttum (Landy, 2005). Í framhaldi af rannsóknum hans var lítið birt af 
rannsóknum um tilfinningagreind en það má segja að þegar Howard 
Gardner gaf út bók sína Frames of Mind árið 1983 hafi orðið þáttaskil og 
þar orðið upphafið að fjölgreindakenningunni (e. Theory of multiple 
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intelligences). Gardner sagði að allar manneskjur byggju yfir mörgum 
greindum sem væru á mismunandi sviðum og ein þeirra nefndist 
tilfinningagreind (Armstrong, 2001). Tveir af leiðandi öflum á sviði 
rannsókna er tengjast tilfinningagreind eru sálfræðingarnir Peter Salovey 
and Jack Mayer. Þeir skilgreindu nokkrum árum síðar orðið 
tilfinningagreind sem ákveðið hugtak innan sálfræðinnar, að það sé 
hæfileikinn til þess að stjórna eigin tilfinningum og greina á milli þeirra 
og tilfinninga annarra. Jafnframt að hæfileikann til þess að safna upp-
lýsingum noti maður til þess að stjórna eigin hugsunum og hegðun 
(Mayer, Salovey og Caruso, 2004). Árið 1995 gaf blaðamaðurinn og 
sálfræðingurinn Daniel Goleman út metsölubókina Emotional 
intelligence: Why it can matter more than IQ. Það má segja að með 
útgáfu hennar hafi hugtakið tilfinningagreind fyrst vakið athygli meðal 
fræðimanna og almennings. Í bókinni vekur hann athygli á mikilvægi 
rannsókna á tilfinningum og byggir umfjöllun sína á rannsóknum annarra 
fræðimanna þar á meðal áðurnefndum Meyer og Saloeys. Goleman fjallar 
um þroska, uppeldi og menntun barna í bók sinni og nær að koma með 
nýtt sjónarhorn á skilgreiningu fræðimanna á merkingu tilfinninga-
greindar. Í nýjustu bók Goleman, Primal Leadership: Realizing the 
Power of Emotional (2002) sem hann skrifar ásamt Annie Mckee og 
Richard Boyatzis, sem þekkt eru úr stjórnunarfræðum, koma þau með 
nýja sýn á hvað einkennir árangursríka leiðtoga. Þau setja fram hugtakið 
frumforysta (e. primal leadership) sem vísar til þess að stjórnandi stuðlar 
að því að undirmönnum sínum líði vel á vinnustaðnum og er uppspretta 
jákvæðni og laðar fram það besta í þeim. Þau segja að í því sambandi 
skiptir tilfinningagreindin og það að vera snjall í tilfinningum gífurlega 
miklu máli í því að geta stjórnað öðrum (Goleman, 1995; Goleman o.fl., 
2004; Erla Kristjánsdóttir, 2003). Goleman og félagar hafa leitt rök að því 
að þeir leiðtogar sem eru of uppteknir af sjálfum sér eru oft utangátta og 
að tilfinningagreind geti skýrt að miklu leyti hversu góð frammistaða 
leiðtogans er. Þau tala jafnframt um að þeir leiðtogar sem skilja eigin sýn 
og gildi og eru færir um að skynja tilfinningar hópsins eru líklegri til þess 
að geta leitt hann. Einnig hafa rannsóknir þeirra sýnt að í 80-90% tilfella 
er hægt að skýra hæfni afburðastjórnenda með ríkri tilfinningagreind 
(Goleman o.fl., 2004).  

Að ofangreindu má því ætla að tilfinningagreind eigi stóran þátt í því 
hvernig stjórnun og forysta fari fram, hvernig stjórnandi vinni með eigin 
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tilfinningar, hvaða áhrif þær hafi á árangur hans og hvernig hann leiði 
annað fólk til þróunar í starfi.  

Niðurstöður í rannsókn Anne Gold (2003) meðal skólastjórnenda 
sýndu að þeir unnu markvisst að því að tengjast starfsfólkinu og eiga góð 
samskipti við það. Þetta gerðu þeir með því að gæta þess að starfsfólkið 
væri alltaf vel upplýst og unnu að skipulagningu með þeim. Enn fremur 
skimuðu þeir eftir breytingum meðal starfsfólks og unnu náið með 
millistjórnendum og stjórnendum teyma innan skólans. Jafnframt lögðu 
þeir áherslu á að þróa forystutækifæri og ábyrgð meðal allra innan 
skólans. Í bók sinni Leadership and management in education nefna 
Coleman og Early (2005) fimm meginþætti tilfinningagreindar þegar 
greina á góða leiðtoga frá hinum og má segja að þeir styðji við þá þætti 
sem koma fram í rannsókn Gold meðal skólastjórnendanna. Þessir þættir 
eru sjálfstjórn, hæfileikinn til þess að stjórna tilfinningum í stað þess að 
láta þær stjórna sér, sjálfsþekking, að lesa í eigin tilfinningar og þekkja 
eigin styrkleika og veikleika, að hvetja sjálfan sig til þess að ná betri 
árangri við að ná markmiðum og standa sig í starfi, vera fær í samskiptum 
og þekkja tilfinningar annarra. Sá stjórnandi sem býr að öllum þessum 
eiginleikum getur miðlað ákveðinni sýn og markmiðum. Hann hefur 
ákveðna stefnu og skoðun á því hvert hann leiðir starfið og hvers vegna. 
Stjórnandinn nær um leið að skapa vilja til þess að framkvæma og sjá 
tilgang með því (Gold, 2004). 

Fram hefur komið að rannsóknir sýni að einstaklingur með sterka 
tilfinningagreind sé hæfari stjórnandi, að hann eigi auðveldara með að sjá 
eigin kosti og galla og nýta sér þá. Að hann geti skynjað, samtvinnað, skilið 
og endurspeglað bæði eigin tilfinningar og annarra. Rannsóknirnar hafa 
jafnframt sýnt að stjórnandi sem þekkir tilfinningar annarra er hæfari til þess 
að leiða starfsmannahóp sinn (Goleman o.fl., 2004; Mandell og Pherwani, 
2003). Að ofansögðu má ætla að tilfinningagreind stjórnanda skipti miklu 
máli fyrir hann og ein af forsendum þess að vel takist til. Ýmsar rannsóknir á 
æskilegum stjórnunarstíl hafa verið framkvæmdar og ein af þeim kenningum 
sem komið hafa fram er að stjórnandi þarf að hafa tilfinningagreind. Sá er 
líklegri til þess að geta skapað það umhverfi sem einkennist af liðsheild, 
samkennd og lýðræðislegum vinnubrögðum. Færir stjórnendur gera sér grein 
fyrir því að tilfinningalegt hlutverk þeirra vegur þyngst í starfinu og að 
stjórnendur innan menntastofnana hafa ávallt gegnt tilfinningalegu hlutverki 
þar sem þeir eru með breiðan hóp starfsmanna (Erla Kristjánsdóttir, 2003; 
Goleman o.fl., 2004). Það má því segja að tilfinningagreind stjórnandans, 
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auk stjórnunarstíls, geti skipt miklu máli þegar kemur að því að stjórna 
menntastofnun. Tilfinningagreindin leggi línurnar og skapi forsendur fyrir 
því að ná sem bestum árangri. 

Þegar grunur vaknar hjá starfsmanni leikskóla um að barn sé beitt 
kynferðislegu ofbeldi má ætla að tilfinningagreind leikskólastjórans skipti 
miklu máli. Ef leikskólastjórinn býr yfir sterkri tilfinningagreind og hefur 
náð að tengjast starfsfólki sínu og eiga við það góð og opin samskipti má 
gera ráð fyrir að starfsmaður sem grunar að barn sé beitt kynferðislegu 
ofbeldi leiti til hans með áhyggjur sínar. Leikskólastjóri með þessa 
eiginleika er þá betur í stakk búinn til þess að safna upplýsingum og 
takast á við vandann án þess að tilfinningar hans stjórni hegðun hans. 
Sterk tilfinningagreind gerir leikskólastjórann því hæfari til þess að leiða 
starfsmenn sína í gegnum þau krefjandi verkefni sem upp geta komið í 
tengslum við grun um kynferðisofbeldi. 

2.6 Stjórnunarstíll 

Hver og einn stjórnandi fer ákveðnar leiðir í samskiptum við starfsfólk, 
börn og foreldra og eru þær í daglegu tali nefndir stjórnunarstílar (e. 
leadership styles). Margir ólíkir stjórnunarstílar eru til og hafa fræðimenn 
reynt að skilgreina góðan stjórnanda út frá stjórnunarstíl. Stjórnunarstíll 
hvers og eins endurspeglar yfirleitt lífssýn og gildi hans og eins getur 
menning stofnunar haft áhrif á hann. Það eru þó ekki allir á sömu skoðun 
um það hvaða stjórnunarstíll sé farsælastur og telja sumir að árangurs-
ríkustu stjórnendurnir skipti á milli stjórnunarstíla eftir aðstæðum (Rodd, 
2006; Goleman o.fl., 2004). 

Goleman og félagar (2004) settu fram kenningar um stjórnunarstíla. 
Fjallað er um kenningar þeirra hér sökum þess að þau leggja áherslu á að 
stjórnandinn notast við ólíkar leiðir við stjórnun eftir aðstæðum og 
þörfum hverju sinni. Jafnframt leggja þeir áherslu á mikilvægi 
tilfinningagreindar til þess að auka getu við val á viðeigandi stjórnunar-
stíl. Sökum þess tel ég kenningar þeirra endurspegla vel þarfir leikskóla-
stjóra sem þarf að takast á við fjölbreytt verkefni í starfi og munu 
stjórnunarstílar leikskólastjóranna sem tóku þátt í rannsókn minni verða 
greindir á grundvelli þeirra. 

Goleman og félagar (2004) gerðu viðamikla rannsókn þar sem fram 
kom að árangursríkir stjórnendur treysta ekki á einn stíl heldur beita 
mismunandi stjórnunarstílum til skiptis, allt eftir einstaklingnum og 
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aðstæðum. Þau tala um sex stjórnunarstíla sem þau telja mest áberandi og 
eru þeir framsýnn (e. visionary leadership style), leiðbeinandi (e. 
coaching leadership style), hvetjandi (e. affiliative leadership style), 
lýðræðislegur (e. democratic leadership style), heimtandi (e. pacesetting 
leadership style), og skipandi (e. commanding leadership style) 
stjórnunarstíll. Hver og einn stjórnunarstíll hefur sínar ákveðnu áherslur, 
þeir sýna hvaða þættir tilfinningagreindar liggja að baki og hvernig þeir 
hafa áhrif á starfsanda annars vegar og árangur starfsmanna hins vegar. Í 
rannsókninni var skoðað hvaða áhrif stjórnunarstílar höfðu á undirmenn 
og hvenær var best að nota viðkomandi stíl. Hér á eftir verður gerð nánari 
grein fyrir hverjum og einum. 

Stjórnandi sem beitir framsýnum stjórnunarstíl hefur sterka sýn og 
tekst að sameina fólk um sameiginleg gildi og markmið. Hann setur 
kröfur, mótar og útskýrir framtíðarsýnina, sannfærir starfsfólkið og 
fylgist með frammistöðu þess. Hann hvetur bæði með styrkjandi og 
uppbyggilegri endurgjöf. Starfsmenn hans finna að þeirra framlag skiptir 
máli. Framsýni stjórnunarstíllinn er árangursríkastur þegar breytingar 
eiga sér stað eða þegar skýr stefna er nauðsynleg. Hann hentar þegar 
leiðtoginn er sérfræðingur á sviðinu eða nýtur sérstakrar virðingar en 
síður þar sem allir eru virkjaðir við ákvarðanatöku eins og algengt er við 
menntastofnanir. Stjórnandi sem beitir leiðbeinandi stjórnunarstíl kennir 
og þjálfar starfsmenn við að bæta frammistöðu sína. Hann hjálpar 
starfsmönnum að leggja mat á styrkleika sína og það sem þeir mættu bæta 
og hvetur þá til þess að setja og ná langtímamarkmiðum sínum. 
Stjórnendur eru tilbúnir að taka mistökum starfsmanna sinna ef það 
hjálpar til lengri tíma litið. Af stjórnendastílunum sex er leiðbeinandi 
stjórnunarstíll síst notaður, hann er ekki eins áhrifaríkur þegar stjórnanda 
skortir þekkingu eða þegar starfsmenn þarfnast mikillar stýringar og 
endurgjafar. Hann hentar líka síður í neyðaraðstæðum. Stjórnandi sem 
beitir hvetjandi stjórnunarstíl leitast við að skapa gott andrúmsloft og að 
hafa fólkið í fyrirrúmi þannig að allir séu ánægðir. Hann fær fólk til þess 
að vinna saman og reynir að koma í veg fyrir ágreining. Hvetjandi 
stjórnunarstíllinn er árangursríkastur við að fá hópa sem eiga í ágreiningi 
til þess að vinna saman eða þegar hann er notaður með öðrum 
stjórnendastílum. Þessi stjórnunarstíll hentar síður þegar starfsmenn eru 
ekki að skila viðeigandi frammistöðu, í neyðaraðstæðum eða í flóknum 
aðstæðum. Hann hentar einnig þar sem starfsmenn hafa lítinn áhuga á 
miklum samskiptum við leiðtogann og leggja meiri áherslu á verkefni. 
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Stjórnandi sem beitir lýðræðislegum stjórnunarstíl lætur rödd starfsmanna 
hljóma og nær þá fram meiri sveigjanleika, árangri og styrkir hollustu. 
Hann hlustar á álit allra og hvetur starfsmenn sína til að taka þátt í 
ákvörðunartöku. Lýðræðislegi stjórnunarstíllinn er talinn árangursríkastur 
við að skapa samstöðu eða til þess að fá starfsmenn til þess að vera virkir 
þátttakendur. Hann hentar vel þegar mikið er af fagfólki, starfsmenn eru 
hæfir og sjálfstæðir.  

Stjórnandi sem beitir heimtandi stjórnunarstíl setur háleit og ögrandi 
markmið og sýnir gott fordæmi. Hann á erfitt með að dreifa valdi og 
ábyrgð, er fljótur að benda á eitthvað sem honum líkar ekki og krefst þess 
að fólk bæti sig. Heimtandi stjórnunarstíll er árangursríkur þegar hann er 
notaður við starfshóp sem er mjög árangursdrifinn og býr yfir mikilli 
hæfni. Hann er miður áhrifaríkur þegar starfsmenn þarfnast stefnu, 
leiðbeininga og þjálfunar. Stjórnandi sem beitir skipandi stjórnunarstíl 
krefst skilyrðislausrar hlýðni. Skipandi stjórnunarstíllinn er áhrifaríkastur 
í neyðaraðstæðum, við störf sem eru frekar einföld í framkvæmd og getur 
einnig skilað árangri við þá starfsmenn sem erfitt er að eiga við. Skipandi 
leiðtogastíllinn er síður áhrifaríkur þegar hann er notaður á löngum tíma, 
við þá sem eru áhugasamir og hæfir í starfi og við störf sem eru frekar 
flókin í framkvæmd.  

Eins og fram hefur komið telja Goleman og félagar (2004) að til þess 
að stjórnandi nái sem bestum árangri noti hann allar ofangreindar aðferðir 
að undanskildum heimtandi og skipandi stjórnunarstílum, allt eftir 
aðstæðum. Athyglisvert er að skoða mikilvægi þess að nota fjölbreytta 
stjórnunarstíla þegar grunur vaknar um að barn sé beitt kynferðisofbeldi í 
þeim tilgangi að gera starfsfólk hæfara til að takast á við slík verkefni. Til 
dæmis má ætla að framsýnn og leiðbeinandi stjórnunarstíll geti stuðlað að 
því að stjórnandinn fræði starfsfólk sitt um kynferðislegt ofbeldi og 
mikilvægi þess að bera kennsl á þau börn sem gætu verið þolendur þess. 
Þá kann lýðræðislegur stjórnunarstíll að henta einnig í þessu samhengi til 
þess að virkja alla starfsmenn og hvetja þá til þess að tjá sig um málefnið, 
taka virkan þátt og láta málefnið sig varða. Þrátt fyrir að skipandi 
stjórnunarstíll sé ekki talinn vænlegur til árangurs getur þó verið að hann 
sé nauðsynlegur í neyðaraðstæðum sem kunna að skapast ef talið er að 
barn sé í bráðri hættu vegna ógnar um kynferðisofbeldi. Þá þarf 
leikskólastjórinn að geta gripið inn í aðstæður og verndað barnið með því 
að hafa samband við barnaverndaryfirvöld. Það er því ljóst að mikilvægt 
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er fyrir leikskólastjórann að beita fjölbreyttum stjórnunarstíl til þess að 
takast á við grun um kynferðislegt ofbeldi á árangursríkan hátt.  

2.7 Samantekt 

Í fræðilegri umfjöllun verkefnisins er meðal annars fjallað um 
kynferðislegt ofbeldi, gildi, ólíka stjórnunarstíla og hugsanleg áhrif þeirra 
á hvernig leikskólastjórar taka á málum ef grunur um kynferðislegt 
ofbeldi kemur upp. Hinar ýmsu rannsóknir og kenningar hafa verið 
kynntar en ítarleg heimildaleit leiddi ekki í ljós neinar rannsóknir sem 
kanna áhrif lífsgilda og stjórnunarstíla stjórnenda á því hvernig þeir takast 
á við ef grunur kemur upp um að kynferðisofbeldi eigi sér stað. 

Sagt er frá viðhorfum Rodd (2006) og Sergiovanni (2006) um að 
góður stjórnandi þarf að búa yfir þeim eiginleikum að veita faglega 
forystu og vera naskur á að skapa sóknarfæri og tækifæri. Hann þarf að 
geta sýnt fram á gildishlaðinn hugsunarhátt og stuðlað að samstöðu á 
milli stjórnenda og kennara um sameiginleg gildi. Enn fremur þarf 
stjórnandinn að þekkja sínar sterku og veiku hliðar og vera tilbúinn til 
þess að taka á aðstæðum sem geta kallað fram tilfinningaleg viðbrögð hjá 
honum. Goleman og félagar (2004) hafa jafnframt komist að þeirri 
niðurstöðu að tilfinningagreind stjórnanda vísar til þess að stjórnandi 
stuðlar að því að starfsmönnum líði vel á vinnustaðnum og er uppspretta 
jákvæðni og laðar fram það besta í þeim. Þau segja jafnframt að 
tilfinningagreindin og það að vera næmur á tilfinningar skiptir miklu máli 
í því að stjórna öðrum og getur skýrt að miklu leyti hversu góð frammi-
staða stjórnandans er. Stjórnandi sem er meðvitaður um eigin sýn og gildi 
og tilfinningar hópsins er talinn vera líklegri til þess að geta leitt hann. 
Branson (2006) talar um að gildi hafi einnig áhrif á stjórnunarstíl og 
leggur áherslu á að það er ekki nóg að þekkja eigin gildi heldur þurfi 
stjórnandinn að vinna markvisst með eigin gildi og átta sig á því hvernig 
þau hafa áhrif á stjórnunarstíl sinn. Einnig kemur fram samkvæmt 
rannsóknum Goleman og félaga (2004) að því fleiri stjórnunarstíla sem 
stjórnandinn nýtir sér því árangursríkara verður starf hans. Mikilvægt er 
að stjórnandinn geti skipt á milli stíla og nýtt sér þann stjórnunarstíl sem 
hentar best aðstæðum hverju sinni. 

Eins og fram hefur komið er kynferðislegt ofbeldi flókið og erfitt 
samfélagslegt vandamál. Einkenni kynferðislegs ofbeldis eru ekki alltaf 
sýnileg og erfitt getur verið að bera kennsl á hvort það hafi átt sér stað. 



 

46 

Að bera kennsl á slíkt ofbeldi krefst ekki aðeins sérþekkingar heldur líka 
vilja og styrks til þess að takast á við það. Því má gera ráð fyrir að æskilegt sé 
að stjórnandi leikskóla hafi góðan skilning á stjórnunarstíl sínum, búi yfir 
sterkri tilfinningagreind og skilningi á eigin gildum. Slíkt kann að stuðla að 
því að hann sé tilbúinn til þess að sjá vandann og geti fylgt málinu eftir. Fram 
hefur komið að lög og reglugerðir eru mjög skýrar um skyldur 
leikskólastjóra þegar grunur kemur upp um að barn sé beitt kynferðislegu 
ofbeldi. Hins vegar þarf miklu meira en lög og reglugerðir til þess að tekið sé 
á málinu. Stjórnandi þarf að hafa hugrekki til þess að takast á við vandann 
því þessum málum fylgja oft miklar og sterkar tilfinningar hjá hlutaðeigandi 
aðilum. Eins getur oft verið erfitt að trúa að barn sé beitt kynferðislegu 
ofbeldi af fjölskyldumeðlimi eða einhverjum sem er því nákominn. Það er 
því vandasamt hlutverk að ákveða hvort grípa eigi inn í og mikilvægt að 
stjórnast ekki einungis af eigin tilfinningum heldur skoða allar hliðar málsins, 
nýta sér þekkingu og vera tilbúinn til þess að fara fjölbreyttar leiðir við að 
takast á við vandann. 
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3 Aðferðarfræði rannsóknar 

Eftirfarandi kafli skiptist í tíu hluta með yfir- og undirköflum og í honum 
er gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar. Í rannsókninni voru tekin 
viðtöl við fjóra leikskólastjóra og gátlisti lagður fyrir starfsmenn leikskóla 
þeirra. Í kaflanum er fyrst fjallað um markmið rannsóknarinnar og 
rannsóknarspurningar, þá rannsóknarsnið og gagnaöflun. Þá er fjallað um 
hvernig leikskólastjórarnir voru valdir og hvernig staðið var að greiningu 
gagna. Gerð er grein fyrir viðtalsrammanum sem notaður var og fjallað 
um viðtölin. Fjallað er um trúverðugleika, áreiðanleika og réttmæti ásamt 
því að segja frá aðgengi og siðferðilegum sjónarmiðum.  

3.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að athuga starfsaðferðir fjögurra leikskóla-
stjóra þegar grunur um kynferðislegt ofbeldi kemur upp. Einnig var 
markmiðið að kanna hvort lífsgildi og stjórnunarstíll þessara 
leikskólastjóra hefðu áhrif á hvernig þeir tækju á þessum málum. Leitast 
var eftir því að kanna hver þekking þeirra og meðvitund um 
kynferðislegu ofbeldi væri og hve vel þeir teldu sig í stakk búna til þess 
að sinna skyldum sínum við að stuðla að öryggi barna í umsjón þeirra. 
Jafnframt var markmiðið að varpa ljósi á það hvort ólíkum aðferðum sé 
beitt við að takast á við þessi erfiðu mál eftir því hvort sérþekking er til 
staðar í leikskólanum eða ekki. Til þess að ná ofangreindum markmiðum 
voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 Hverjar eru starfsaðferðir leikskólastjóra þegar grunur er um 
að barn hafi orðið fyrir kynferðislegu ofbeldi? 

 Hafa lífsgildi leikskólastjóra áhrif á hvernig hann tekur á 
kynferðislegu ofbeldi? 

 Hefur stjórnunarstíll leikskólastjóra áhrif á hvernig hann tekur 
á kynferðislegu ofbeldi? 

 Er munur á þekkingu starfsmanna leikskóla eftir því hvort 
leikskólinn gefur sig út fyrir að vera leikskóli með 
sérþekkingu á málefninu?  
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3.2 Aðferðarfræði 

Rannsóknir eru gerðar með það fyrir augum að skoða veruleikann út frá 
tilteknum sjónarhornum. Til þess eru notaðar mismunandi nálganir og 
tvær þeirra algengustu eru kallaðar megindlegar (e. quantitative) og 
eigindlegar (e. qualitative) rannsóknaraðferðir. Megindleg aðferðarfræði 
byggist á tölum eða því sem hægt er að mæla og telja. Unnið er með 
breytur (e. variables) sem sýna fram á almennt mynstur í gögnum, sé það 
til staðar. Auk þess lýsa þær í grundvallaratriðum hvernig skoða megi 
veruleikann með því að mæla hann og magnbinda, eða skrá með tölum. 
Eigindleg aðferðarfræði byggist hins vegar á upplifun einstaklinganna og 
hægt er að fara margar leiðir þótt mörkin á milli þeirra séu ekki alltaf ljós. 
Það sem einkennir þessar aðferðir er að rannsóknin fer fram á vettvangi 
og þær lýsa og túlka fyrirbæri með það að leiðarljósi að laða fram 
skilning á sjónarhorni þátttakenda og þeirra viðhorfum. Rannsóknar-
aðferðirnar gefa því mismunandi sýn á rannsóknarefnið, megindlegar 
aðferðir gefa yfirleitt víðari sýn en eigindlegar aðferðir gefa dýpri sýn. 
Mikilvægt er að velja þá rannsóknaraðferð sem hentar best fyrir rann-
sóknarspurninguna og viðfangsefnið (Ary,D., Jacobs, L.C., Razavieh, A. 
og Sorensen, C., 2006; Flick, 2006; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Ég 
ákvað því með hliðsjón af viðfangsefni mínu að leggja höfuðáherslu á 
eigindlega rannsóknaraðferð en auk þess að nýta mér megindlega 
rannsóknaraðferð og leggja stuttan gátlista fyrir starfsmenn leikskólanna.  

3.2.1 Rannsóknarsnið 

Í rannsókninni er rannsóknarsniðið túlkandi tilviksrannsókn (e. case 
study) en það er einmitt rannsóknarsnið sem mikið hefur verið notað í 
mennta- og skólarannsóknum. Tilviksrannsókn getur bæði tekið til 
einstaklinga og hópa og er áhersla lögð á að kryfja til mergjar ákveðinn 
atburð eða fyrirbæri til þess að dýpka vitneskju á þeim. Tilviksrannsóknir 
vinna með huglæg atriði til þess að nálgast viðfangsefnið eins vel og unnt 
er. Vert er að taka það fram að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 
þó að hægt sé að draga ákveðnar ályktanir út frá þeim. Í þessari rannsókn 
kannaði ég reynslu leikskólastjóranna á því hvernig þeir tækjust á við 
grun um kynferðisofbeldi. Eins leitaði ég svara varðandi reynslu þeirra, 
skoðanir á efninu, upplifun þeirra og hugmyndir. Þar sem rannsakandinn 
tekur viðtöl við þátttakendur í tilviksrannsóknum þá er mikilvægt að 
safna og geyma upplýsingar sem aflað er á kerfisbundinn og skil-
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merkilegan hátt. Þannig er reynt að tryggja rannsakandinn hafi ekki 
óæskileg áhrif á umfjöllunarefnið heldur að þær upplýsingar sem fást í 
viðtalinu ráði ferðinni og hvert rannsakandinn stefnir í rannsóknum sínum 
í framhaldi (Flick, 2006; Hitchcock og Huges, 1995; Rúnar Helgi 
Andrason, 2003).  

3.2.2 Tölfræði 

Til þess að vinna úr upplýsingum úr gátlista sem kannaði grunnþekkingu 
starfsfólks leikskólans var lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) 
notuð. Hún er til þess fallin að hjálpa okkur að sjá hvað er dæmigert fyrir 
gögnin og hve mikill munur getur verið á einstaklingum í hópnum. Það 
sem ég vildi skoða voru tengslin á milli tveggja nafnbreyta (t.d. kyn og 
leikskóli með/án sérþekkingar á kynferðisofbeldi) en það eru breytur sem 
aðgreina á milli hópa en hafa enga tölulega merkingu. Tölfræðiprófið kí-
kvaðrat (e. chi-square) var notað til þess að skoða tengslin á milli 
breytanna í þeim tilgangi að kanna hvort munur væri á grunnþekkingu 
starfsfólks þeirra leikskóla þar sem leikskólastjórinn hefur ýmist aflað sér 
sérþekkingu um kynferðisofbeldi eða ekki. Úrtak (e. sample) gátlistans er 
sá hópur sem ég valdi í rannsóknina úr stærri hóp leikskóla. Eftir því sem 
úrtakið er stærra þeim mun líklegra er að það endurspegli þýðið (e. 
population), en það er sá hópur sem við viljum álykta um. Ávallt þarf að 
fara varlega í að alhæfa um niðurstöður úr einni rannsókn því rannsóknir 
þarf að endurtaka til þess að fá réttmæta niðurstöðu (Amalía Björnsdóttir, 
2003; Ary o.fl., 2006). 

3.2.3 Val á þátttakendum 

Þátttakendur í rannsókninni voru fjórir leikskólastjórar ásamt starfs-
mönnum í leikskólum þeirra. Ég miðaði við að hver og einn leikskóla-
stjóri hefði að minnsta kosti tíu ára starfsreynslu í leikskólastarfi. Ég 
ákvað að velja leikskólastjóra út frá mismunandi sýn þeirra. Ég hafði 
vitneskju um að tveir þeirra höfðu aflað sér aukinnar þekkingar á 
málaflokknum með námskeiðum og að tveir þeirra töldu sig ekki hafa 
sérþekkingu á málefninu. Þátttakendur voru því valdir með markmiðsúrtaki 
(e. purposive sample) en það gerir rannsakenda mögulegt að velja minni hóp 
eða tilvik. Úrtakið er þá valið út frá ákveðnum þáttum eða ferli sem rann-
sakandi ætlar að skoða og endurspeglar tilgang og gildi rannsóknarinnar. 
Ég vildi reyna að fá ákveðna fjölbreytni í val mitt til þess að fá sem besta 
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mynd af rannsóknarefninu. Einnig vildi ég skoða hvort hinir ýmsu 
áhrifaþættir, til að mynda menntun og aldur þátttakenda, hefðu áhrif á 
þekkingu á málefninu (Silverman, 2005; Þorlákur Karlsson og Þórólfur 
Þórlindsson, 2003). 

3.2.4 Gagnaöflun 

Eins og fram hefur komið var framkvæmd eigindleg rannsókn þar sem 
tekin voru hálfstöðluð einstaklingsviðtöl (e. semi-standardized) en í því 
felst að umræðuefnið er fyrirfram ákveðið en innihald samræðanna ekki. 
Þau eru einnig tilvalin þegar skoða á reynslu, skynjun, viðhorf, væntingar 
og gildismat. Í rannsóknarviðtölum er það rannsakandi sem ber ábyrgð á 
samræðunum og viðmælandinn er sá sem er í brennidepli. Viðtals-
ramminn var ekki í föstum skorðum en var þó ákveðinn, vel undirbúinn 
og skýr rammi settur um umræðuefnið þar sem meginhugmynd rann-
sóknarinnar var höfð að leiðarljósi. Stuðst var við ákveðnar spurningar og 
reynt að dýpka skilning rannsakanda með því að fá nánari útskýringar á 
því sem þurfa þótti. Viðtölin voru því mismunandi frá einum þátttakanda 
til annars þar sem hver og einn sagði frá eigin reynslu tengt viðfangs-
efninu. Þá ber að hafa í huga að virðing, traust, heiðarleiki og einlægni 
eru afar mikilvægir þættir og voru þeir hafðir að leiðarljósi. Einnig var 
lögð áhersla á virka hlustun, að skilja hvað viðmælandi tjáir sig um og að 
hlusta á tilfinningar hans (Flick, 2006; Helga Jónsdóttir, 2003).  

Stuttur gátlisti var notaður til þess að kanna grunnþekkingu á 
kynferðisofbeldi meðal starfsfólks leikskólanna þar sem viðtöl voru tekin 
(sjá viðauka 1). Gátlistinn var byggður á lengri gátlista sem þróaður hefur 
verið af samtökunum Darkness to light sem hafa það markmið að vernda 
börn gegn kynferðisofbeldi (Darkness to light, 2009). 

Gagnaöflun fór fram á tímabilinu desember 2009 til febrúar 2010. Ég 
byrjaði á því að kynna mér heimasíður leikskólanna þar sem finna má 
skólanámskrá, skýrslur og fleiri gögn um starfshætti þeirra. Tilgangurinn 
með því var að kynnast vettvangi áður en ég fór og tók viðtöl við leik-
skólastjórana. 

3.2.5 Viðtöl 

Eins og fram hefur komið eru viðtöl til þess fallin að afla rannsóknar-
gagna með beinum orðaskiptum rannsakanda og viðmælanda. Viðtölin í 
rannsókninni fóru fram á vinnustöðum þátttakenda í öllum tilfellum. Í 
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viðtölunum fjórum notaðist ég við stafrænt upptökutæki (e. digital 
dictation machine) og hljóðritaði viðtölin beint yfir á tölvu. Ég taldi það 
mjög mikilvægt til þess að ég gæti einbeitt mér að virkri hlustun í 
viðtalinu. Viðtölin voru síðan skrásett orðrétt eftir viðmælanda í þeim 
tilgangi að auka áreiðanleika rannsóknarinnar (Kvale, 1996). Viðtölin 
tóku misjafnlega langan tíma frá 40 mínútum upp í 110 mínútur. Ég tjáði 
viðmælendum mínum það strax í upphafi að um fullan trúnað væri að 
ræða og frumgögnum yrði eytt að lokinni úrvinnslu. Viðmælendur mínir 
skrifuðu einnig undir upplýst samþykki. Einnig fékk ég leyfi hjá þeim til 
þess að hafa aftur samband við þá ef nauðsynlegt væri, t.d. ef ég væri í 
vafa með einhver atriði til þess að tryggja réttan skilning og túlkun. 
Meginspurningarnar í viðtölunum voru þær sömu til allra þó svo að 
spurningar til þátttakenda gætu verið ólíkar þegar kom að því að dýpka 
umræðuefnið eða víkja frá því (sjá viðauka 1). Ég samdi ákveðinn 
spurningaramma til þess að styðjast við í viðtölunum og forprófaði hann á 
samstarfsfólki mínu til þess að gera hann opinn og án áhrifa frá mínu 
sjónarhorni. Einnig lagði ég hann fyrir leiðsögukennara mína sem komu 
með ábendingar um hvað mætti betur fara. Spurningaramminn skiptist í 
fjóra meginþætti. Fyrsti meginþátturinn var grunnupplýsingar um leik-
skólastjórann. Þar var meðal annars spurt um hve lengi leikskólastjóri 
hafði starfað og hver menntun hans væri. Jafnframt var spurt um stefnu 
leikskólans, stærð hans, barnafjölda og starfsmannafjölda. Þá var annar 
meginþátturinn starfsaðferðir þegar grunur vaknaði um að barn hefði 
verið beitt kynferðisofbeldi. Þriðji meginþátturinn var stjórnunarstíll. Þar 
var spurt um hvaða stjórnunarkenningum leikskólastjóri teldi sig vinna 
eftir og hvort hann teldi stjórnunarastíla sína hafa áhrif á hvernig hann 
tæki á erfiðum málum eins og kynferðisofbeldi. Fjórði meginþátturinn 
var lífsgildi þar sem spurt var um hvaða gildi leikskólastjóri legði til 
grundvallar í lífi og starfi. Einnig var spurt hvort hann teldi þau hafa áhrif 
á hvernig hann tæki á kynferðisofbeldi.  

Ég hvatti viðmælendur mína til þess að tala frjálst og reyndi að draga 
fram svör með óformlegum hætti. Öll viðtöl voru hljóðrituð ásamt því að 
skráðir voru niður minnispunktar og upplifun mín á vettvangi. Ég leitaðist 
við að skoða svör viðmælenda í ljósi þeirra lykilspurninga sem settar voru 
fram. Í lok hvers viðtals dró ég saman helstu atriðin er komu fram og fékk 
staðfestingu á réttri túlkun ásamt því að spyrja viðmælanda hvort hann vildi 
bæta einhverju við. Ég byrjaði því að vinna úr hverju og einu viðtali strax að 
því loknu, skoða gögnin og skrá með rannsóknarspurningarnar í huga. Það 
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fól í sér að hlusta á hvert viðtal ítarlega og gera mér grein fyrir hvað kom 
fram. Næst skráði ég það niður og hóf að vinna úr þeim upplýsingum sem 
fram komu. Skráð voru niður hugsanleg þemu sem ég gæti flokkað viðtölin 
eftir með rannsóknarspurningar að leiðarljósi. Ég prentaði viðtölin út og 
byrjaði að greina lítinn hluta gagnanna, mynda samstæður af flokkum og 
hugtökum í textanum. Eftir því sem bættist í gögnin skoðaði ég áfram þau 
þemu og hugtök sem ég taldi vera lýsandi fyrir viðfangsefnið og víkkaði 
samstæðurnar að flokkunum. Niðurstaða flokkunarinnar voru þrjú þemu, 
aðferð, stjórnunarstíll og lífsgildi. Strax að lokinni úrvinnslu var öllum 
spólum eytt er geymdu svör viðmælenda (Flick, 2006; Helga Jónsdóttir, 
2003; Rúnar Helgi Andrason, 2003; Silverman, 2005). 

3.2.6 Gátlisti 

Eins og fram hefur komið eru megindlegar aðferðir notaðar til þess að 
safna tölulegum gögnum með gátlista sem lagður er fyrir úrtak þess hóps 
sem ætlunin er að alhæfa um. Gátlisti getur hentað vel til þess að fá yfirlit 
um tiltekið svið, um viðhorf eða hegðunarmynstur. Styrkur hans er að 
geta safnað fjölbreyttum gögnum á stuttum tíma (Amalía Björnsdóttir, 
2003; Ary o.fl., 2006; Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). 
Gátlisti þessi er ætlaður sem hjálpargagn við greiningu og mat á því hvort 
grunnþekking sé til staðar í leikskólunum á kynferðislegu ofbeldi. 
Gátlistanum er ætlað að geta komið að gagni til þess að leikskólastjórar 
sjái stöðuna í leikskólunum. 

Gátlistinn (sjá viðauka 2) innihélt 16 spurningar sem könnuðu 
þekkingu á lagalegum skyldum, eðli og afleiðingum kynferðisofbeldis, 
hegðun gerandans, æskilegum viðbrögðum þegar greint er frá kynferðis-
ofbeldi og mögulegum forvörnum. Ellefu spurningar (númer 1 til 11) 
voru mældar á 5 punkta Likert kvarða (mjög sammála, frekar sammála, 
hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála og mjög ósammála). 
Svörin frekar eða mjög ósammála á spurningum númer eitt til sex og 
spurning númer 10 gáfu til kynna rétt svar við staðhæfingunum. Þá gáfu 
svörin frekar eða mjög sammála við spurningum númer sjö til níu og 
spurningu númer 11 til kynna rétt svör. Þá voru fimm spurningar (númer 
12 -16) þar sem þátttakendur voru beðnir um að merkja við annað hvort 
rétt, rangt eða veit ekki/ekki viss fyrir hverja fullyrðingu og gaf svarið 
„rétt“ til kynna rétt svar (Darkness to light, 2009). Að lokum voru sjö 
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bakgrunnsspurningar þar sem spurt var um menntun, aldur þátttakenda, 
kyn, starfsreynslu og hlutverk í starfi.  

Á gátlistanum kom skýrt fram að fyllsta trúnaðar yrði gætt og þátt-
takendur gætu haft samband ef einhverjar spurningar vöknuðu við 
útfyllingu gátlistans.  

Gátlistinn var forprófaður á 6 samstarfsmönnum mínum til þess að 
athuga hvort hann væri vel skiljanlegur og auðvelt að fylla hann út. 
Einnig lagði ég hann fyrir leiðsögukennara mína sem komu með 
ábendingar um hvað mætti betur fara. 

Ég lagði gátlistann fyrir í leikskólunum fjórum með aðstoð leikskóla-
stjóra hvers leikskóla fyrir sig. Leikskólastjórarnir sáu um að kynna 
gátlistann og tilgang hans. Auk þess sáu þeir um að dreifa listunum til 
starfsfólks og safna þeim saman.  

3.3 Trúverðugleiki-Áreiðanleiki-Réttmæti 

Eigindlegar og megindlegar rannsóknir fylgja ákveðnum reglum um 
hvernig sýnt er fram á gæði og að niðurstöður standist. Í eigindlegum 
rannsóknum er oft talað um trúverðugleika en í megindlegum rann-
sóknum er talað um réttmæti og áreiðanleika.  

Trúverðugleiki (e. trustworthiness) er afar mikilvægur í eigindlegum 
rannsóknum og er notaður til þess að tryggja að rannsóknin hafi fylgt 
öllum þeim reglum sem lúta að almennum siðareglum í vísindarann-
sóknum. Til þess að geta metið trúverðugleika og notagildi niðurstaðna 
eru gerðar kröfur til rannsakenda við vinnu sína, þannig að hægt sé að 
taka mark á niðurstöðunum. Kröfurnar auðvelda þeim sem lesa 
rannsóknina að rekja eða skýra þá þætti sem leitt hafa til þeirrar túlkunar 
sem settar eru fram að rannsókn lokinni. Til þess að geta sýnt fram á 
trúverðugleika í rannsóknum þarf rannsakandinn að vera viss um að 
þemu og mynstur í gögnunum eru nákvæm, líkleg og sannfærandi við 
gagnagreiningu og þar með verða niðurstöðurnar trúverðugar. Einnig þarf 
að greina frá takmörkunum ef einhverjar eru. Rannsakandinn þarf að 
viðhafa vönduð vinnubrögð bæði við undirbúning og framkvæmd rann-
sóknarinnar, meðal annars með forprófun, með vönduðum viðtölum og 
skráningu þeirra. Auk þess þarf hann að gæta þess að virðing sé borin 
fyrir þátttakendum sem rannsóknin beinist að (Ary o.fl., 2006; Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2003; Flick, 2006). 



 

54 

Til þess að gæta að trúverðugleika í rannsókninni notaði ég 
margprófun (e. triangulation) sem þýðir að tekin eru viðtöl við fleiri en 
einn aðila til þess að fá sjónarhorn margra. Ásamt því lét ég viðmælendur 
mína lesa yfir, lagfæra og koma með athugasemdir ef eitthvað stangaðist 
á. Í rannsóknarvinnu minni og viðtölum lagði ég mig fram við að tryggja 
að hugmyndir mínar um rétt eða rangt hefðu ekki áhrif á framgang 
viðtalanna hvað rannsóknarefnið varðaði. Það er þó ljóst að ég fór inn í 
viðtölin með ákveðna þekkingu á rannsóknarefni mínu, samanber fræði-
legan kafla (Ary o.fl, 2006; Flick, 2006; Hitchcock og Huges, 1995; 
Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Áreiðanleiki (e. reliability) vísar til stöðugleika í niðurstöðum. Niður-
stöður sem eru réttmætar (e. validity) eru áreiðanlegar, þær vísa til þess 
að hægt sé að sjá hvort svörin sem fengust hafi svarað þeim spurningum 
sem spurðar voru. Án áreiðanleika og réttmætis eru niðurstöður rann-
sókna einskis virði. Mat á áreiðanleika vísar til ákveðinna aðstæðna og 
tiltekins hóps (Ary o.fl., 2006). 

Ég tel að þær aðferðir sem ég notaði hafi stuðlað að trúverðugleika og 
áreiðanleika rannsóknarinnar og þar með réttmæti rannsóknarniðurstaðna. 

3.4 Siðferðisleg álitamál 

Ýmis siðferðisleg atriði geta komið upp við gerð rannsókna og í þessari 
rannsókn var unnið samkvæmt almennum siðareglum um vísinda-
rannsóknir. Áhersla var lögð á að greina vandamálið, draga fram rök, 
gagnrýna og skýra valkosti í von um traustar niðurstöður. Fara þarf 
gætilega þegar rannsóknir eru gerðar meðal fólks og verður samfélagið að 
geta treyst því að staðið sé heiðarlega að verki og borin sé virðing fyrir 
þátttakendum. Samþykki þátttakenda og upplýsingaskylda um 
rannsóknina eru því mikilvæg siðferðisleg atriði (Flick, 2006 og Sigurður 
Kristinsson, 2003). 

Í þessari rannsókn skrifuðu þátttakendur og rannsakandi undir upplýst 
samþykki (e. informed consent) þar sem þeim var gert ljóst hvað fólst í 
rannsókninni, hver tilgangur hennar væri og hvenær henni lyki (sjá 
viðauka 3). Þátttakendum var einnig gerð grein fyrir því að þeim væri 
frjálst að hætta þátttöku hvenær sem var í rannsóknarferlinu og að þeir 
skrifuðu aðeins undir samþykki af frjálsum vilja. Einnig var þeim gert 
ljóst hvað yrði gert við þær upplýsingar sem safnað var. Tilskilin leyfi 
voru fengin eftir því sem þörf var á, hjá einu sveitafélaginu fór beiðni inn 
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til leikskólanefndar (sjá viðauka 4) og samþykki fengið (sjá viðauka 5) 
fyrir rannsókninni en annars staðar var ekki þörf á því. Einnig var 
rannsóknin tilkynnt (sjá viðauka 6) til Persónuverndar (Flick, 2006 og 
Sigurður Kristinsson, 2003). 
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4 Niðurstöður  

Í fyrri hluta þessa kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum úr eigindlegum 
hluta rannsóknarinnar þar sem skoðaðar voru helstu niðurstöður úr 
viðtölum með rannsóknarspurningarnar að leiðarljósi. Fyrst er fjallað um 
þátttakendurna fjóra, vinnuumhverfi þeirra og stefnu leikskólanna. Gerð 
er grein fyrir því sem fram kom í viðtölum við þátttakendurna. Niður-
stöðurnar úr viðtölum voru flokkaðar eftir meginþáttum rannsókna-
spurninganna. Fyrst er fjallað um starfsaðferðir, þar á eftir um stjórnunar-
stíla og að lokum um gildi. Í lok fyrri hluta kaflans er samantekt úr 
viðtölunum. 

Í síðari hluta kaflans er gerð grein fyrir niðurstöðum úr megindlegum 
hluta rannsóknarinnar. Gátlistanum var ætlað að kanna hvort munur væri 
á þekkingu starfsmanna leikskóla eftir því hvort leikskólastjórinn hafði 
aflað sér sérþekkingar á málefninu eða ekki. Niðurstöður þeirra voru 
skoðaðar með það markmið að leiðarljósi. Í lok síðari hluta kaflans er 
samantekt út gátlistum.  

4.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í viðtölunum voru fjórir leikskólastjórar sem allir áttu það 
sameiginlegt að vera stjórnendur í leikskólum með stóran starfsmannahóp 
(um 20 til 30 starfsmenn) og barnahóp (um 80-120 börn) á sinni ábyrgð. 
Tveir leikskólar gáfu sig út fyrir að hafa aflað sér sérþekkingar á 
kynferðislegu ofbeldi en tveir leikskólar ekki. Í kynningu á þeim hefur 
nöfnum verið breytt til þess að gæta trúnaðar og talað er um leikskóla í 
stað heitis. 

Sóley hefur starfað sem leikskólakennari í um 25 ár og sem leikskóla-
stjóri í rúm 10 ár. Leikskólinn er á höfuðborgarsvæðinu og í honum 
dvelja rúmlega 80 börn samtímis. Í leikskólanum starfa hátt í 30 starfs-
menn. Hann starfar eftir námsefni sem byggist á því að vinna með jákvæð 
lífsgildi. Þau eru friður, virðing, kærleikur, ábyrgð, hamingja, samvinna, 
heiðarleiki, auðmýkt, umburðarlyndi, eining, einfaldleiki og frelsi. Í leik-
skólanum er unnið að því að efla siðvit barna, sjálfstraust og allt þar að 
lútandi. Sóley telur að það sé ekki nóg að efla eingöngu verklega færni 
barnanna heldur stuðla einnig að andlegum þroska þeirra. Í námsefni 
leikskólans er lögð áhersla á að forsenda þess að börnin læri þessi gildi sé 
að fullorðnir tileinki sér þau, því börnin læra það sem fyrir þeim er haft. 
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Þannig byggir leikskólinn upp jákvæða sjálfsmynd barnsins í gegnum 
gildin og nýtir þátttöku barnanna í daglegu starfi til þess. Til að mynda 
bjóða börnin pöbbum og öfum á þorrablót og sjá um veitingarnar. Þannig 
er reynt að finna börnunum verðug verkefni.  

Sóleyju finnst starf sitt skemmtilegt og finnst  það veita tækifæri til að 
afla sér stöðugt nýrrar þekkingar. Leikskólinn hefur tekið þátt í ýmsum 
verkefnum. Til dæmis er skólinn með grænfánann og unnið var 
sérstaklega að gildum tengdum umhverfismálum þegar verið var að 
innleiða umhverfisvernd. Lögð var áhersla á að barnið læri til að mynda 
að bera virðingu fyrir umhverfi sínu, flokka úrgang og minnka rusl. 
Unnið var með þessa þætti í daglegu starfi þar til þeir urðu órofinn hluti 
af heildarstefnu leikskólans. Í dag er leikskólinn að leggja aðaláherslu á 
vinnu til þess að vernda börn gegn kynferðislegu ofbeldi og hafa allir 
starfsmenn farið á námskeiðið Verndari barna hjá félagssamtökunum 
Blátt áfram. Áhersla er lögð á að fræða börnin, til dæmis um líkama sinn, 
hvaða snerting er eðlileg, hvenær snerting brýtur á rétti þeirra og að bera 
virðingu fyrir mörkum hvers og eins. Þessi kennsla er innleidd með 
hliðsjón af gildum leikskólans. Stefna leikskólans er að sérhæfa sig í 
þessu námsefni og gefur hann sig út fyrir að vera leikskóli sem er 
meðvitaður um kynferðislegt ofbeldi. En þrátt fyrir að það sé verið að 
vinna með nýjungar í leikskólanum er þess gætt að gleyma ekki því sem 
leikskólinn stendur fyrir. 

Saga er leikskólakennari og hefur starfað í yfir 20 ár í leikskóla. Hún 
hóf starfsferil sinn sem leikskólakennari, en hefur bæði sinnt starfi sem 
deildarstjóri, aðstoðarleikskólastjóri og leikskólastjóri í um það bil 10 ár. 
Leikskólinn er á höfuðborgarsvæðinu og í honum eru um 80 börn. Í leik-
skólanum eru að meðaltali 20 starfsmenn og aðalmarkið hans er að efla 
sjálfsmynd barna. Sjálfsmyndin er ein af mikilvægum þáttum í mótun 
persónuleikans. Þar er lagður grunnur að þroska sem hefur áhrif á mótun 
einstaklingsins og stuðlar að því að hann læri að þekkja sjálfan sig. 
Uppeldisstefna og hugmyndafræði leikskólans byggir á kenningum E. A. 
Erikson og A. H. Maslow um sjálfsmynd einstaklinga og þróun hennar. 
Lögð er áhersla á að barnið sé í umhverfi sem býður upp á öryggi, traust, 
sjálfstæði, frumkvæði og að það læri að virða sjálfan sig og aðra. Lagt er 
upp með mikilvægi þess að hlúa vel að þessum þáttum og að barnið 
upplifi sig á jákvæðan hátt sem um leið styrkir sjálfsmynd barnsins. Hún 
byggist mest á tveimur þáttum; sjálfsöryggi og sjálfstrausti. Í 
leikskólanum eru notaðar ákveðnar starfsaðferðir til að stuðla að þessum 
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áherslum. Til dæmis eru leiðbeiningar um samskipti starfsmanna við 
börnin í ólíkum aðstæðum skráðar niður. Þar er til dæmis fjallað um 
hvernig tekið er á móti börnunum og hvernig borðhald, hópastarf, útivera 
og fleira skal fara fram. Leikskólinn hefur einnig sérhæft sig í námsefni 
sem stuðlar að verndun barna gegn kynferðislegu ofbeldi og allir 
starfsmenn hafa sótt námskeiðið Verndari barna hjá félagssamtökunum 
Blátt áfram. Unnin hefur verið áætlun um hvernig skal bregðast við ef 
grunur um kynferðislegt ofbeldi kemur upp. Leikskólinn gefur sig út fyrir 
að vera meðvitaður um einkenni og afleiðingar kynferðislegt ofbeldis og 
leiðir til þess að vernda börn gegn kynferðisofbeldi. 

Marta er leikskólakennari og hefur starfað í rúmlega 30 ár og sem 
leikskólastjóri í um 20 ár. Leikskólinn er á höfuðborgarsvæðinu, með tæp 
120 börn og um 35 starfsmenn. Uppeldisstefna leikskólans byggist að 
mestu leyti á kenningum Deweys og Berit Bae. Leikskólinn leggur 
áherslu á leik barnanna og hvernig þau læri í gegnum leikinn. Lögð er 
áhersla á að leikefnið og umhverfið séu hvetjandi, lærdómsrík og bjóði 
upp á marga möguleika. Einnig er lögð áhersla á góð samskipti barna sín 
á milli í leik og starfi og samskiptum við þá fullorðnu. Börnin læra í 
gegnum samskipti sín við þá sem eru í umhverfi þeirra á jákvæðan og 
uppbyggjandi hátt. Leikskólinn hefur verið að innleiða kerfi sem snýr að 
heildstæðum stuðningi við jákvæða hegðun og er að vinna þróunar-
verkefni í tengslum við það. Þetta er jákvætt agakerfi sem fellst í því að 
kenna, viðhalda og styrkja æskilega hegðun. Allur leikskólinn vinnur eftir 
kerfinu og þar af leiðandi eru samræmdar reglur í leikskólanum með ein-
földum og áhrifaríkum aðferðum. Í skólanámskrá kemur fram að leik-
skólinn hefur valið sér þrjú einkunnarorð sem unnið er út frá samkvæmt 
þessu kerfi. Þau eru ábyrgð, umhyggja og öryggi. Kerfið hentar öllum 
nemendum leikskólans þar sem áhersla er lögð á jákvæða athygli og hrós. 
Lögð er áhersla á að rétt hegðun sé kennd og hún æfð þannig að 
nemendur viti til hvers er ætlast af þeim.  

Katrín er leikskólakennari og hefur starfað í rúmlega 20 ár sem 
leikskólakennari og deildarstjóri og sem leikskólastjóri í tæpan áratug. 
Leikskólinn er á höfuðborgarsvæðinu og með rúmlega 100 börn og 
tæplega 30 starfsmenn. Leikskólinn hefur starfað frá upphafi eftir stefnu 
Reggio Emilia en umræða hefur verið um hvort breyta eigi stefnu leik-
skólans. Sú umræða hefur gert starfsmenn sannfærða um að þetta sé rétta 
stefnan fyrir leikskólann og að þeir vilji frekar dýpka sig í henni. Megin-
þættir stefnunnar fela í sér sjónrænt uppeldi. Hún hvetur börnin til að 
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virkja öll sín skilningarvit og skapandi hugsun. Grunnhugmyndirnar byggja á 
áherslu á vitsmuna- og siðgæðisþroska barnsins, þ.e.a.s. að barnið byggi upp 
eigin þekkingu í gegnum skynjun sína og samskipti við annað fólk. Katrín 
segir það að vinna í anda Reggio sé vinnuaðferð og í leikskólanum sé hún 
nýtt sérstaklega í þemavinnu ásamt daglegu starfi. Börnin eru leidd áfram 
með opnum spurningum sem kalla á svör, þar sem spurnarorðin hvernig, 
hvað og hvers vegna eru notuðu. Þannig spurningar kalla á að börnin hugsi 
um af hverju hlutirnir séu svona eða hinsegin og hvernig þeir gætu e.t.v. 
verið öðruvísi. Þá er áhersla lögð á að viðhalda gamalli menningu og 
þjóðfélagsháttum ásam nýjungum í þjóðfélaginu, læra að nýta sér aukna 
kunnáttu og tækni á opinn, þroskandi og jákvæðan hátt. Gengið er út frá 
þeirri forsendu að hugsun, tilfinningar og athafnir mannsins séu ein heild og 
lögð er áhersla á barnið sjálft í öllu starfi leikskólans. Börnin eru hvött til 
þess að hugsa og tjá sig á þann hátt sem þeim er eðlilegastur, þ.e.a.s. í 
myndlist, tónlist, ljóðagerð eða með líkama sínum. Sjónin gegnir miklu 
hlutverki í þroska barnsins, ef barnið sér vel þá vinnur höndin vel. Hinir 
fullorðnu gefa barninu kost á umhverfi sem kallar á forvitni þess og löngun 
til þess að skoða og rannsaka hlutina frá mörgum sjónarhornum. Í gegnum 
vinnuaðferðina mynda þau síðan gildin sín. 

4.2 Starfsaðferðir leikskólastjóra 

Í rannsókninni kom skýrt fram að allir leikskólastjórarnir vinna eftir lögum 
og reglum um leikskóla. Til þess að sjá betur hvaða merkingu þeir setja í 
lögin, starfsreglur og verkferli sem þeim eru settar var nánar skoðað hvaða 
leiðir þeir fara og hvernig þeir túlka lögin og reglugerðirnar. 

4.2.1 Lög og reglugerðir 

Leikskólastjórarnir tala allir um að lögin og reglurnar um leikskóla og 
barnavernd eru skýrar. Það er á þeirra ábyrgð að tilkynna til barna-
verndaryfirvalda ef grunur um kynferðislegt ofbeldi kemur upp. Saga sagði til 
að mynda að við vinnu að aðgerðaráætlun í leikskólanum hafi starfsmenn í 
sameiningu aflað sér gagna sem lúta að vernd og öryggi barna og þær leiðir 
sem skal fara þegar grunur um kynferðisofbeldi vaknar. Leikskólastjórarnir 
lýstu allir ánægju sinni með það fyrirkomulag að hafa tengilið við 
félagsþjónustu eða þjónustumiðstöð, að samvinna við þá aðila væri 
nauðsynleg. Þá talaði Sóley um að láta barnið njóta vafans og nýta sér það 
ákvæði í lögunum. Hún taldi að það væri miklu betra að geta sagt við sjálfa sig 
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,,ég fór alla leið“ heldur en ekki. Leikskólastjórarnir voru á sama máli um 
mikilvægi þess að vanda vel orðalag og framsetningu áður en tilkynning er 
send út því ef þeir senda bréf þá er það opinbert gagn sem barnið getur lesið 
þegar það verður eldra. Jafnframt þarf leikskólastjórinn að geta staðið fyrir því 
sem stendur í bréfinu. Marta greindi jafnframt frá því að foreldrar hafa verið 
þakklátir fyrir að málin hafi farið í ferli og fengið þá aðstoð sem þeir þurftu. Þó 
hafa einnig verið ofsa reiðir foreldrar sem voru ósáttir við aðgerðir hennar. 

4.2.2 Verkferli  

Leikskólastjórarnir lýsa á mjög svipaðan hátt verkferli leikskóla sinna ef 
grunur um kynferðisofbeldi vaknar. Þá fer ákveðið ferli af stað. 
Aðdragandinn að því er yfirleitt sá að deildarstjóri ber málið upp við 
leikskólastjórann og þeir skoða í sameiningu hvaða teikn séu á lofti. Leik-
skólastjórinn hefur síðan samband við sérfræðing/tengilið hjá félags-
þjónustunni/ þjónustumiðstöðinni þar sem þeir fá ráðleggingar um næstu 
skref. Í framhaldi af því  fer yfirleitt  af stað ákveðið skráningarferli þar sem 
skráð er niður það sem þykir athugavert. Leikskólastjórarnir taka fram að 
ábyrgðin er þeirra en að þeir fara ekki einir af stað með slík mál. Einnig segja 
leikskólastjórarnir að þeir fylgjast áfram með barninu þó svo að það sé búið 
að hafa samband við tengilið og, ef við á, tilkynna málið til barnaverndar. 
Jafnframt tóku þeir fram að ef um aðkallandi mál er að ræða þá hringja þeir 
beint til barnaverndarnefndar og fá ráðgjöf. Auk þess tók Sóley fram að litið 
sé alvarlegum augum á öll svona mál. Búið er að skipa nefnd hjá 
bæjarfélaginu sem hún situr í ásamt aðilum frá fleiri skólastigum og verið er 
að vinna að sameiginlegri aðgerðaráætlun fyrir skólana svo allir viti hvað á 
að gera þegar kynferðisofbeldismál koma upp. 

Leikskólastjórarnir hafa allir langa starfsreynslu og tveir leikskóla-
stjórar, Katrín og Marta, tóku sérstaklega fram að miklar framfarir höfðu 
átt sér stað á síðustu árum, opnari umræður og skýrari reglur um hvað 
ætti að gera. Áður fyrr var þessi tenging ekki til staðar við félags-
þjónustuna eða þjónustumiðstöðvarnar og ekki eins auðvelt að fá leið-
beiningar og ráð um hvaða skref ætti að taka. Í dag væru leikskólarnir í 
meiri tengslum sín á milli, mikil vakning væri í samfélaginu og 
auðveldara væri afla upplýsinga til þess að fræða starfsfólk. 

Það sem leikskólastjórarnir voru sammála um var að þeim þótti öllum 
erfitt að fá ekki upplýsingar til baka frá barnaverndaryfirvöldum. Kerfið væri 
hannað þannig að þegar þeir höfðu sent inn tilkynningar til barnavernda-
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nefndar fengu þeir engar upplýsingar til baka, þrátt fyrir ítrekaðar fyrir-
spurnir. Í sumum tilfellum höfðu þeir fengið smá upplýsingar með þögn og 
augnaráði sem túlkaðar voru sem samþykki á grunsemdum sem þeir höfðu. 
Þrátt fyrir þessi viðbrögð barnaverndarstarfsmanna þá töldu þeir allir að 
mikilvægt væri að hringja og fylgja málunum eftir. Án þess væri engin von 
að vita nákvæmlega hvað væri í gangi og til að mynda hvort barnið væri 
jafnvel enn í höndum þess sem grunur léki á að væri að valda ofbeldi. 
Jafnframt sagði Katrín frá því hve undarlegt það var að þegar börn komu inn 
í leikskólann í gegnum félagsþjónustuna þá var ekki sjálfsagt að fá frekari 
upplýsingar um hagi barnsins: 

… við fáum ekki upplýsingar frá félagsþjónustunni, mér 
finnst það forkastanlegt og ég hef lýst því við 
félagsþjónustuna og get algjörlega staðið fyrir því … það 
getur verið hér fólk að sækja [börnin í leikskólann] eða 
jafnvel verið að rölta um hérna um húsið án þess að við 
vitum um bakgrunn þeirra og vitum hver það er … þeir bera 
fyrir sig reglum og lögum, í raun bara í höndum foreldra að 
segja frá … ég hef sagt að við erum með 79 önnur börn í 
húsi sem mér ber að vernda líka og mér finnst það 
sjónarhorn sem er ekki nægilega hugað að …. 

4.2.3 Eru starfsmenn tilbúnir til að takast á við grun um 
kynferðisofbeldi? 

Tveir leikskólastjórar, Sóley og Saga, töluðu um að þeir teldu starfsmenn 
sína vera í stakk búna til að takast á við það sem gera þarf ef grunur um 
kynferðislegt ofbeldi vaknar. Þeir töluðu um að starfsfólk sitt væri nú miklu 
betur undirbúið en áður og ekkert feimið við að takast á við vandann. Þau 
væru verndarar barna og gætu gert ýmislegt til að tryggja öryggi þeirra. Þá 
nefndu þær sérstaklega mikilvægi þess að hlusta á börnin og slá ekki út af 
borðinu eitthvað sem barnið er að segja. Þá sagði Saga: 

… því miður verð ég kannski að segja að eftir að maður fór 
kannski eða áður en maður fór að vinna þetta samstarf við 
Blátt áfram þá hefur ábyggilega eitthvað barn farið hérna í 
gegnum hendurnar á manni, maður hafði einfaldlega ekki 
þor eða bara ekki verið kannski tilbúinn að, þetta hvarflaði 
kannski ekki að manni, frekar en að börnin legðu annað barn 
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í einelti, eða ofbeldi eða vímuefnavandræði hjá foreldrum, 
það er bara miklu opnara gagnvart þessu, alveg eins og barn 
heyrir illa, þetta eru bara svo ofboðslega margir þættir og við 
erum bara miklu opnari fyrir þessu í dag. 

Þá greindi Katrín frá því að hún taldi sitt fólk nokkuð tilbúið. Þó sagði 
hún að líklega verði maður þó aldrei fullnuma og einstaklingsmunur væri 
líklega á viðbrögðum hvers og eins. Marta var ekki svo viss um að sitt 
fólk væri í stakk búið til að takast á við það ef grunur um kynferðislegt 
ofbeldi kæmi upp, en var þó á því að það myndi samt sem áður gera það. 
Marta sagði: 

Veistu það ég efast um það að nokkur sé í stakk búinn til að 
takast á við svona mál, maður gerir það samt, en það er 
sjálfsagt misvel í stakk búið til að gera það, misjafnlega bæði 
hæft og fært og líka bara fólk er svo misjafnt, sumir treysta 
sér ekki í svona mál … þetta er mjög viðkvæmt .... 

4.2.4 Reynsla leikskólastjóra af kynferðisofbeldismálum 

Allir leikskólastjórarnir höfðu einhverja reynslu af því að takast á við það 
þegar grunur um kynferðislegt ofbeldi kom upp. Tveir leikskólastjórar 
höfðu aldrei tilkynnt, einn leikskólastjóri hafði tilkynnt einu sinni og einn 
tvisvar. Katrín og Saga greindu frá reynslu sinni þegar slíkur grunur kom 
upp og hvernig þær fylgdu málunum eftir. Í kjölfar þess kom í ljós að 
ekki var ástæða til að tilkynna málin til barnaverndar. Í þessum tilfellum 
fengu þær báðar stuðning frá sínum tengilið. Saga sagði jafnframt frá því 
hvað það hafði verið gott að hafa skýra aðgerðaráætlun þar sem vinnuferli 
var útlistað og leiðbeiningar til staðar um hvernig hún átti að tala við 
barnið, dæma það ekki, spyrja opinna spurninga og vinna traust þess. 
Katrín greindi jafnframt frá einu tilfelli þegar hún var nýútskrifuð sem 
leikskólakennari. Hún sagðist enn í dag vera ósátt við gang þess máls 
vegna þess að þær fengu ekki þann stuðning sem þær vildu til að fylgja 
málinu eftir. Vert er að taka það fram að leikskólastjórarnir tóku það allir 
fram að þeir höfðu þurft að tilkynna önnur mál þar sem grunur var á að 
barn væri beitt annars konar ofbeldi.  
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4.2.5 Fræðsla starfsmanna 

Starfsmenn leikskólanna hafa fengið mismunandi fræðslu um kynferðis-
legt ofbeldi. Saga og Sóley höfðu sent alla starfsmenn sína á námskeiðið 
Verndari barna hjá félagssamtökunum Blátt áfram. Þær lögðu áherslu á 
að þrátt fyrir að starfsmenn sínir höfðu farið á eitt eða fleiri námskeið 
verði enginn sérfræðingur og mikilvægt er að allir vinni saman. Saga 
greindi frá því að námskeiðið Verndari Barna var ólíkt öllum öðrum 
námskeiðum sem hún hafði kynnst þar sem lögð er áhersla á öfluga 
fræðslu og markvissa þjálfun í að fyrirbyggja, þekkja og bregðast við 
kynferðislegri misnotkun barna en ekki einungis farið í hvað lög og 
reglugerðir segja. Hún sagðist hafa fundið að hún hafði ekki úrræði fyrir 
starfsfólk sitt ef grunur um kynferðislegt ofbeldi vaknaði. Þörf hennar til 
að upplýsa starfsfólk sitt og löngun til að geta brugðist rétt við þegar 
slíkar aðstæður kæmu upp hafði leitt hana á þetta námskeið. Leikskólinn 
hennar Sögu hafði jafnframt tekið þátt í ráðstefnu á vegum þeirra. Sóley 
segir meðal annars frá námskeiðinu á eftirfarandi hátt: 

 … mér finnst námskeiðið hjá Blátt áfram, Verndari barna 
mjög mikilvægt fyrir alla starfsmenn og það er vel sett upp, 
og þessi sjö skrefa bæklingur sem fylgir með mjög 
mikilvægur … kennir okkur til dæmis að vera ekki að tala of 
mikið við börnin, við erum ekki yfirheyrsluaðilar ef eitthvað 
er, leita frekar ráðgjafar, hvað finnst þeim að við getum gert 
en við verðum svolítið góðar í greina … þetta er svo 
mikilvægt. Við getum komið í veg fyrir með forvörnum 
bæði að ung börn lenda í svona misnotkun og líka að við 
getum náð í gerendur … ég held að þetta sé bara gott fyrir 
alla, að vita nákvæmlega hvað má og hvað ekki.  

Saga og Sóley tóku báðar fram að áframhaldandi vinna eftir námskeiðið 
er nauðsynleg. Lykilatriði er að ræða málin opinskátt og að þetta sé hluti af 
starfseminni. Í leikskólanum hjá Sögu er til að mynda nefnd sem er ábyrg 
fyrir því að unnið er með fræðslu um líkamann í lífsleiknikennslu. Þá er til að 
mynda rætt um það hvað sé leyfilegt og hvað ekki þegar kemur að snertingu 
annarra á líkama barnsins. Einnig fara börnin heim með verkefni, vinna með 
foreldrum sínum og ræða svo saman um það í leikskólanum. Þá er á hverju 
ári lestrarátak hjá Sóleyju í október þar sem sérstök áhersla er á að lesa og 
fræða jafnt starfsmenn sem börn um líkamann og hvað er við hæfi þegar 
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börn umgangast líkama sinn. Jafnframt talaði Sóley um að þegar nýir 
starfsmenn koma í hópinn fara þeir á námskeiðið Verndari barna eftir að hafa 
fengið smá reynslu í starfi. 

Í hinum tveim leikskólunum hafa einnig verið haldnir fyrirlestrar um 
kynferðislegt ofbeldi á vegum Blátt áfram. Í framhaldi af fyrirlestrinum í 
leikskólanum hjá Katrínu fóru tveir starfsmenn í leikskólanum á námskeiðið 
Verndari barna og hún upplifir að leikskólinn sé kominn með ágætis net í 
kringum þetta. Katrín talaði einnig um námskeið sem hún fór á þegar hún 
byrjaði að starfa sem leikskólakennari á vegum Endurmenntunar, hún taldi 
sig búa að því námskeiði og hafði ekki séð sambærilegt námskeið auglýst. Þó 
fannst henni fyrirlesturinn mjög góður sem þær fengu en gerði sér ekki grein 
fyrir hvaða afleiðingar hann hafði í för með sér: 

… ég held að maður þurfi svolítið að undirbúa starfsfólk sitt 
fyrir slíkan fyrirlestur, ég hafði ekki áttað mig á því og ég 
verð alveg að viðurkenna að þegar maður sjálfur á ekki 
þennan reynsluheim og þá fattar maður stundum ekki, hvar 
maður er staddur í lífinu og ég til dæmis hafði ekki áttað mig 
á því … áður en ég fékk þennan fyrirlestur hérna inn að ég 
ætti eftir í framhaldinu að þurfa fara inn í mál með 
starfsfólki sem virkilega upplifði sársauka sem kom upp á 
yfirborðið við það að hlusta … í 20-30 manna starfsmanna-
hópi geta verið einstaklingar sem eiga jafnvel óuppgerð mál 
í sínu hugskoti. 

Leikskólastjórarnir töluðu allir um að nýtt starfsfólk fái leiðsögn og beri 
að kynna sér stefnu leikskólans og þær vinnuaðferðir sem tíðkast í honum.  

Þrír leikskólastjórar tóku það sérstaklega fram hve mikilvægt það er 
að foreldrar séu meðvitaðir um hvað er verið að gera í leikskólunum. 
Marta talaði um að á aðalfundi foreldrafélagsins hafi verið fyrirlestur um 
kynferðislegt ofbeldi en því miður var hann illa sóttur. Saga talaði um 
fræðslukvöld með foreldrum þar sem kynnt var fyrir þeim hvað þau þurfa 
að gera til þess að vernda börnin sín. Hún talaði einnig um mikilvægi 
þess að foreldrar viti að leikskólinn er meðvitaður og að hann og foreldrar 
eru að vinna saman. Hjá Sóleyju höfðu foreldrar einnig fengið fyrirlestur 
og þau langaði til þess að bjóða þeim upp á námskeiðið Verndari barna til 
þess að dýpka enn skilning þeirra. Hún er sannfærð um að því meira sem 
talað er um málefnið eigi það eftir að skila sér betur til barnanna. 



 

66 

4.2.6 Forvarnir  

Saga og Sóley töluðu um mikilvægi forvarna, þær lýstu báðar hvernig 
unnið er með börnunum. Hjá þeim er lögð áhersla á að börnunum sé 
kennt að bera virðingu fyrir líkamanum, þekkja sína einkastaði og hvað 
má gera og hvað ekki. Þær nýta bækur til fræðslu með börnunum. Þá 
segir Sóley að eftir að þær fóru á námskeiðið eru þær farnar að nota réttu 
orðin yfir líkamshluta ,,við erum farin að tala um píku, við erum farnar að 
nota það allar, það var bara stórt stökk“. Þá talar hún um að þær hlusta 
öðruvísi á börnin, spyrja þau til baka og veita þeim öðruvísi athygli. 
Jafnframt segir Sóley að ,,...fullorðna fólkið [er] ábyrgt fyrir því sem er 
verið að gera og við teljum að forvarnir séu besta leiðin“ og Saga tekur 
undir með henni og segir ,,þetta tengist bara sjálfsmynd barna, nákvæm-
lega eins og aðalmarkmið leikskólans er, kenna börnunum að setja sín 
mörk, læra að segja nei, í öllum samskiptum alveg sama hvort einhver er 
að stríða þér, tekur leikfang af þér, að börnin þori að segja nei, hættu 
þessu, mér finnst þetta vont og þori að leita til hins fullorðna“. Sóley 
talaði einnig um hvernig þau skoða húsið með tilliti til forvarna ,,við 
reynum að hafa ekki staði þar sem það er bara einn með einu barni“ og 
reyna að hafa allt starf sýnilegt. Í þessu samhengi sagði Katrín einmitt um 
opnun og lokun leikskólans að hjá henni er regla um að það er aldrei einn 
starfsmaður sem sér um að opna og loka honum. Þetta átti einnig við um 
hina leikskólana. 

4.3 Lífsgildi leikskólastjóra 

Leikskólastjórarnir greindu allir frá því að þeir hafa sterka lífssýn og 
töldu að það sé ekki spurning að lífsgildin eða gildin hafa áhrif á líf sitt 
og starf. Til þess að sjá betur hvaða gildi þeir leggja til grundvallar í lífi 
og starfi voru þeir spurðir nánar út í þau. 

Leikskólastjórarnir töluðu allir um mikilvægi þess að bera virðingu fyrir 
hvort öðru og vera heiðarlegur í starfi. Þeir greindu frá því hve mikilvægt það 
er að hafa húmor fyrir sjálfum sér, hafa gaman af því sem maður er að gera 
en gæta þess að hafa það innan ákveðinna marka. Þá töluðu þeir einnig um 
að virða sjálfsákvörðunarrétt hvers og eins og gæta þess að það sé ekki á 
kostnað einhvers annars, því allir skiptu máli í leikskólanum. Þeir leggja 
einnig áherslu á samvinnu, kærleika og ekki síður þrautseigju. Þá töluðu 
leikskólastjórarnir um að þeir eru sjálfir stöðugt að læra og eru síður en svo 
með alla hluti á hreinu. Marta talaði einnig um hvernig hún er undir áhrifum 
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frá uppvexti sínum og sagði ,,þegar maður er alin upp í sveit, í svona stórri 
fjölskyldu þar sem öllum finnst svo vænt um alla“ þá er náungakærleikurinn 
og væntumþykja ofarlega í huga. Sóley nefndi jafnframt mikilvægi þess að 
horfa á leikskólastarfið sem langhlaup, að þú hafir skýra framtíðarsýn fyrir 
leikskólann.  

4.3.1 Áhrif gilda á hvernig tekið er á erfiðum málum 

Þegar ég spurði leikskólastjórana hvort þeir teldu gildin hafa áhrif á 
hvernig þeir taka á því ef grunur um kynferðislegt ofbeldi kemur upp 
voru þeir allir á því að svo sé. Þeir töldu sig ávallt þurfa að vera vakandi 
fyrir umhverfinu og gæta að hlutverki sínu, vera fagmanneskja og fara 
ekki í meðvirkni. Þeir töldu að það væru ýmis mál sem geta komið upp 
og þá þarf að nýta hæfileika sína vel til að geta greint á milli og skoða 
hvernig þeir standa faglega. Sóley talaði jafnframt um að mikilvægi þess 
að geta sett sig í spor annarra og bera virðingu fyrir náunganum, hún 
sagði jafnframt: 

… maður þarf að vanda sig í samskiptum ekki rjúka strax í 
að gera hlutina heldur að hugsa sig um og vera búin að 
ígrunda svolítið það sem þú ætlar að gera.  

Katrín talaði um í þessu samhengi að vera með faglegt hlutverk sitt líka á 
hreinu og hve erfitt það getur verið að bera virðingu fyrir öllum 
einstaklingum með tilliti til alvarleika þessara mála, en veltir fyrir sér hvort 
það er hennar að dæma. Hún segir meðal annars um hvort gildi hafa áhrif:  

Alveg örugglega, alveg örugglega, virðing fyrir barninu og 
virðing fyrir öllum manneskjum, ef þú ert komin inn í 
eitthvað sem heitir kynferðislegt ofbeldi (andvarpar) … bera 
virðingu ekki bara fyrir sumum manneskjum heldur líka 
öllum, þannig að ég held að það sé ekki spurning það hefur 
áhrif á mann …. 

Saga tók undir með hinum leikskólastjórunum og talaði um hve 
mikilvægt það er að skoða sjálfan sig, í hverju styrkleikar manns væru 
fólgnir og geta sett sig í spor annarra. Að leikskólastjórar þurfa að vera 
tilfinningameðvitaðir en kunna að setja mörk því þeir geta ekki bjargað 
heiminum einir.  
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4.3.2 Miðla gildum 

Í öllum viðtölunum fór umræða fram um hvernig og hvort leikskóla-
stjórarnir gerðu eitthvað sérstakt til þess að miðla gildum sínum og hvaða 
leiðir þeir fara. Sóley lýsti til að mynda aðdragandanum að því að leik-
skólinn hennar fór að vinna mikið með ákveðin gildi, hún lagði náms-
efnið fyrir sína stjórnendur sem voru allir tilbúnir að leggja af stað inn í 
ævintýri nýrra leiða. Hún lagði áherslu á að allir hefðu verið tilbúnir og 
almennt mjög spenntir fyrir því að takast á við ný viðfangsefni og nefndi 
hvað það skiptir miklu máli að fullorðna fólkið tileinki sér námsefnið 
fyrst og miðli svo til barnanna. Sóley undirstrikaði mikilvægi þess að 
byrja smátt og auka svo við námsefnið því það eru allir að læra: 

… þetta námsefni er eins og hringvegurinn, þú keyrir ekki 
alltaf sama hringinn, þú ferð alltaf smá út fyrir hringinn það 
er til dæmis eins og Verndari barna það er bara einn liður í 
að finna nýtt námsefni fara aðeins út fyrir, það er ekkert 
gaman að keyra alltaf sama rúntinn, þú verður alltaf að taka 
nýtt inn, þannig er lífið og þannig verða hlutirnir 
skemmtilegir, þú verður alltaf að taka nýtt inn.  

Leikskólastjórarnir töluðu um mikilvægi þess að allir í leikskólanum 
vinni sem ein heild. Að leikskólinn standi fyrir ákveðnum gildum/leiðum 
og allir þurfi að vera í sama liði. Að allir sameinist og tileinki sér sömu 
vinnubrögð. Þá sagði Sóley jafnframt ,,ef það gengur ekki vel milli 
starfsmanna þá geta þeir ekki kennt börnunum mikið, ef það er rígur á 
milli deilda og þá verður líka rígur milli barna“ og því finnst henni 
jákvætt að vinna með námsefnið sem þær vinna með í dag. Þá tala 
leikskólastjórarnir um sambærilegar leiðir til þess að miðla upplýsingum, 
þeir nýta fundi, starfsdaga og starfsmannahandbók. Jafnframt er 
nauðsynlegt að nýta dagleg samskipti, grípa inn í ef þarf og vera 
sýnilegur í starfi. Þá segja Marta og Katrín til að mynda frá því að hægt er 
að meta hvort starfsmenn eru ánægðir í starfi ef þeir ílengjast í leik-
skólanum eða hætta og koma aftur. Þeir finna að þeirra lífsgildi sam-
ræmast þeirri sýn og túlkun sem leikskólinn stendur fyrir. Það sé hins 
vegar ákveðin kúnst að hreyfa við því starfsfólki sem er búið að starfa 
lengi í leikskólanum og telur sig fullnuma í starfi. Þá þarf oft að draga 
það upp úr hjólförunum og sýna því nýjar leiðir. Katrín greindi jafnframt 
frá því að þegar nýtt fólk byrjar að vinna í leikskólanum leggur hún mikla 
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áherslu á að fólk átti sig á því að það þarf að aðlaga sig að stefnu þeirra 
og straumum og vinna eftir gildum þeirra. Hún segir að það sé ekki 
spurning um að hún miðlar sinni sýn: 

 (hlær) Já alveg klárlega, ég held að sumum finnist ég 
stundum of yfirgengileg með það, ég held að þetta sé alltaf 
spurningin um það hversu langt er maður að ganga í að 
miðla yfir til þeirra sem eru að ganga þessa leið með manni í 
lífinu og tilverunni, en ég hef samt einhverja stóra hvöt til 
þess að miðla, ég hugsa oft til þess að ég sem kona, mér 
finnst ég bera svo miklar skyldur, kona komin á miðjan 
aldur, hérna hafa svo miklar skyldur til þess að upplýsa 
ungar konur um hvað formæður okkar hafa lagt mikið á sig 
til þess að koma okkur þangað sem við erum, ég held að ég 
virki stundum á þær mjög pirrandi, sífellt nöldrandi um 
einhverja slíka hluti… mér finnst það skipta máli, mér finnst 
ég eiga erindi með það fram, annars væri ég ekki að miðla.  

4.4 Stjórnunarstíll 

Hér er fjallað um hvernig leikskólastjórarnir lýstu sjálfum sér og 
stjórnunaraðferðum sínum og hvort þeim finnst þeir tileinka sér einhverja 
ákveðna stjórnunarstíla þegar upp kemur grunur um kynferðisofbeldi.  

4.4.1 Hver er stjórnunarstíll þeirra? 

Leikskólastjórarnir fjórir lýstu allir sjálfum sér þannig að þeir eru hluti af 
stærri heild og að ábyrgðin er fyrst og fremst þeirra. Þeir lögðu áherslu á 
að þeir eru með mikið af góðu fólki með sér til að takast á við starfið. Þeir 
greindu allir frá því hve mikilvægir aðrir stjórnendur, aðstoðarleikskóla-
stjóri, sérkennslustjóri og deildarstjórar innan leikskólans eru þegar 
kemur að straumum og stefnum í leikskólanum. Enn fremur taka þeir þátt 
í ákvörðunartöku þegar þess þarf. Leikskólastjórarnir lögðu áherslu á að 
stjórnendurnir í leikskólanum eru teymi og vinna saman. Leikskóla-
stjórarnir leggja mikilvæg málefni fyrir þá og vilja gefa öðrum milli-
stjórnendum tækifæri á að blómstra í starfi. Sóley sagði jafnframt að ,,það 
eru mannleg samskipti sem skipta máli“. Hún tók fram að henni finnst 
gaman að vinna í hópi og sagði ,,held að maður fái meira út úr því að 
dreifa ábyrgðinni en að gera allt sjálfur“. Marta taldi sig vera samskipta-
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sinnaða og sagðist reyna að nýta mannauðinn og styrkja starfsmenn sína í 
starfi. Hún sagði:  

Maður reynir að ýta undir það bæði með því að senda fólk á 
ákveðin námskeið til að styrkja sig í einhverju því sem það 
er veikt fyrir og geti svo verið leiðbeinandi fyrir aðra í því 
sem það er sterkt í.  

Saga sagðist leggja mikið upp úr því að starfsfólki sínu líði vel í 
vinnunni, hún sagðist treysta á fólkið sitt og að það ber ábyrgð á sínu 
starfi. Hún vill að það séu opin samskipti ,,að fólk þori að koma til mín 
og ræða málin við mig“. Hún taldi að ef starfsfólk sé öruggt í starfi sínu á 
það auðveldara með að miðla til barnanna. Þau verða þá öruggari í 
umhverfinu og það er markmið leikskólans, að þeim líði vel. Hún lagði 
jafnframt upp úr því að nýta fjölbreytileika starfsmanna og tók fram hve 
jákvætt það sé að það eru ekki allir eins. Í sameiningu er unnið öflugt 
starf. Katrín talaði um að vera mjög meðvituð um hinar ýmsu stjórnunar-
stefnur en taldi sig ekki fara eftir neinni einni. Henni þótti þó vænlegt til 
árangurs að dreifa stjórnuninni þar sem fleiri koma að ákvörðunartökunni 
og segir ,,stjórnendurnir í skólanum eru þeir sem eiga að ráða eða ekki 
ráða, þeir eiga að stjórna en þeir þurfa að hafa sýn á hina sem eru á 
svæðinu líka, það þarf að hlusta“. Katrínu fannst jafnframt oft einkenna 
konur í stjórnun að þegar taka eigi ákvarðanir eru þær oft orðnar of 
tilfinningaþrúgaðar, of mikið af skoðunum á málinu og fara þá allt of vítt. 
Hún reynir að koma ábyrgðinni yfir á deildarstjóra líka, finnst gott að þeir 
þurfi líka að sýna ábyrgð og segir oft við þá ,,hugsum þetta í tvo daga og 
tölum svo saman aftur“. Einnig tók hún fram að það er ekki alltaf 
nauðsynlegt að fá sýn allra í húsinu heldur getur verið gott að fá sýn 
annarra stjórnenda. 

Saga og Sóley tala um mikilvægi þess að leysa úr ágreiningi þegar hann 
kemur upp, fá niðurstöðu í málin og ,,ekki hafa þau hangandi yfir manni“ 
eins og Sóley sagði ásamt því sem Saga sagði ,,ræða hlutina, fá fólk til að 
öðlast starfsöryggi og geta rætt málin“. Katrín sagði jafnframt frá því að í 
stórum starfsmannahópi koma upp árekstrar og miklar tilfinningasveiflur og 
henni fannst hún oft vera í mörgum hlutverkum, leiðbeina fólki, hlusta á það 
og finna leiðir fyrir það til að leita sér aðstoðar. 
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4.4.2 Áhrif stjórnunarstíls á hvernig tekið er á erfiðum 
málum  

Leikskólastjórnarnir voru spurðir hvort þeir teldu stjórnunarstíla sína hafa 
áhrif á hvernig þeir takast á við erfið mál og allir voru á því að svo sé. 
Sóley lagði til að mynda áherslu á mikilvægi þess að hlusta á alla, að allar 
raddir í leikskólanum skipta máli. Hún sagði að í flestum tilfellum er 
hægt að koma sér saman um hvað á að gera en það er þó hennar að taka 
endanlega ákvörðun í ýmsum málum. Þegar ákveðið var að hefja vinnu 
að aðgerðaráætlun þá var það til dæmis gert í sameiningu en svo var 
kosin nefnd, en allir voru meðvitaðir um hvað var um að vera. Saga var 
nokkuð viss um að vinnuaðferðir sínar hefðu áhrif á hvernig hún tekst á 
við hlutina. Hún talaði um hve opin hún er í samskiptum og hve auðvelt 
hún á með að treysta fólki. Jafnframt sagðist hún hafa vitneskju um að 
starfsfólk er almennt ánægt með leiðir hennar samanber niðurstöður úr 
könnunum sem gerðar hafa verið á starfsemi leikskólans. Enn fremur fari 
hún þá leið:  

… að flestir eru með lítil hlutverk sem það ber ábyrgð á, 
stundum segir fólk að það sé of mikið af nefndum það er 
alltaf verið að skoða og greina, við reynum að finna tíma 
sem auðvelt er að taka fólk út úr starfinu, ekki í miðju 
hópastarfi eða matartíma. 

Marta sagðist einnig vera á því að vinnuaðferðir hennar hefðu áhrif á 
gang mála. Hún lagði áherslu á að það sé ekki hægt að sanna neina sekt 
fyrr en það sé búið að skoða málið betur. Marta greindi jafnframt frá því 
hve miklu máli náungakærleikur skiptir í samskiptum og að bera virðingu 
hvort fyrir öðru, starfsmenn og foreldrar. Hún nefndi líka að lífssýn 
manns hafi áhrif á hvernig maður stjórnar. Katrín sagði að það er ekki 
nokkur spurning það eru svo margir þættir sem hafa áhrif og allt helst í 
hendur. Hún sagði: 

… ég held að þetta sé bara lífsýn manns sjálfs og ég held að 
það endurspeglist í svo mörgu … nú varð ég leikskóla-
kennari svona snemma, mér fannst ég lengi vel vera að 
stangast á við sjálfan mig, mér var ekki að líða almennilega í 
því sem ég var að gera, í kannski of þéttum ramma og að það 
var ekki fyrr en ég fór að stúdera Reggio vinnuaðferðina og 
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sjá sko hvaða leiðir það gefur að ég fór að upplifa sjálfan 
mig sáttari út frá eigin sýn á lífið og tilveruna, börnin, þá 
getur maður sagt líka sýnina á samstarfsaðilana, fjölskyldu-
meðlimina …. 

4.5 Samantekt úr eigindlegum niðurstöðum 

Í niðurstöðum úr eigindlegum hluta rannsóknarinnar er fjallað um leikskóla-
stjórana fjóra, leikskóla þeirra og stefnur. Þá var farið í niðurstöður viðtalanna 
þar sem leikskólastjórarnir greindu frá sínum starfsaðferðum, lífsgildum, 
stjórnunarstílum og hvernig þessir þættir hafa áhrif á líf þeirra og starf.  

Niðurstöður sýndu að allir leikskólastjórarnir vinna samkvæmt lögum 
og reglum um leikskóla. Þeir eru allir á sama máli um að ábyrgðin á öllu 
því sem fram fer í leikskólanum er þeirra. Leikskólastjórarnir greindu frá 
mikilvægi þess að leggja málin fyrir meðstjórnendur, aðstoðarleikskóla-
stjóra, sérkennslustjóra og deildarstjóra sína. Þá höfðu allir leikskóla-
stjórarnir skýrar reglur um hvað eigi að gera þegar grunur um kynferðis-
legt ofbeldi kemur upp. Einn leikskólastjórinn greindi frá aðgerðaráætlun 
leikskólans og annar kvað slíka áætlun vera í vinnslu. Jafnframt voru 
leikskólastjórarnir ánægðir með þróun mála hjá skólaskrifstofum sínum 
og sögðu að núna hefðu allir leikskólar tengilið við félagsþjónustu eða 
þjónustumiðstöð. Hins vegar þótti þeim erfitt að geta ekki leitað eftir 
upplýsingum eða fylgt eftir einstaka málum hjá barnaverndaryfirvöldum. 
Allir leikskólastjórarnir höfðu einhverja reynslu af því að takast á við þær 
aðstæður þegar grunur um kynferðislegt ofbeldi kemur upp og töluðu allir 
um að minnsta kosti eitt slíkt mál. Fram kom að starfsmenn leikskólanna 
höfðu fengið mismunandi fræðslu um kynferðislegt ofbeldi og allir voru á 
því að veita nýju fólki góða leiðsögn um stefnur og strauma leikskólans. 
Einnig kom fram á meðal þeirra áhersla á mikilvægi foreldrasamstarfs 
ásamt því að vera vakandi fyrir forvarnarstarfi í leikskólunum. 

Í niðurstöðunum kom einnig skýrt fram að allir leikskólastjórarnir 
hafa sterka lífssýn og telja að gildin sín hafi áhrif á líf sitt og starf. Þeir 
töluðu allir um virðingu, heiðarleika, kærleik, þrautseigju, höfðu húmor 
fyrir sjálfum sér og að allir skipta máli í leikskólanum. Þá greindu þeir frá 
því að sjálfir eru þeir stöðugt að læra og síður en svo með alla hluti á 
hreinu. Nauðsynlegt er að skoða sjálfan sig, hvar styrkleikar hvers og eins 
liggja og að geta sett sig í spor annarra. Þá lögðu þeir mikla áherslu á að 
allir í leikskólanum vinni saman sem ein heild. Einnig að leikskólinn 
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standi fyrir sameiginlegum gildum og allir þurfi að vinna saman að þeim. 
Jafnframt að vita hver mörk sín eru, fara ekki í meðvirkni og sýna 
fagmennsku í starfi. Nýta fjölbreyttar leiðir til þess að miðla gildum 
sínum eins og á fundum og í daglegum samskiptum. Þá töldu þeir að það 
sé ekki nokkur spurning að gildi sín hafa áhrif á hvernig þeir taka á því ef 
grunur um að kynferðislegt ofbeldi kemur upp. Leikskólastjórarnir sögðu 
allir frá því að það væri barnið sem er í brennidepli og aðalatriðið er að 
það dafni og njóti sín í öllum aðstæðum. Barnið njóti alltaf vafans og það 
er sameiginleg ábyrgð allra að stuðla að verndun þess.  

Allir leikskólastjórarnir fjórir lýstu sjálfum sér sem hluta af stærri 
heild. Þeir sögðu að ábyrgðin er fyrst og fremst þeirra en lögðu mikla 
áherslu á að nýta mannauðinn og það góða fólk sem starfar með þeim. 
Fram kom að þeir telja mikilvægt að meta aðstæðurnar hverju sinni, vilja 
hafa opin samskipti, dreifa ábyrgðinni á fleiri og ef ágreiningur kemur 
upp að leysa hann strax og láta ekki málin hanga yfir sér. Almennt telja 
þeir mikilvægt að ræða hlutina og að allir hafi vel skilgreint hlutverk. 
Þannig geti starfsfólk öðlast starfsöryggi. Leikskólastjórarnir voru allir á 
því að stjórnunarstílar þeirra hafa áhrif á hvernig þeir takast á við málið ef 
grunur um kynferðislegt ofbeldi kemur upp. Þeir bera fyrst og fremst 
ábyrgð á því að tilkynna til yfirvalda. Hins vegar eru það deildarstjórar og 
annað starfsfólk sem er í daglegri umönnun barnanna sem þurfa að bera 
kennsl á þegar grunur um kynferðislegt ofbeldi vaknar. Leikskólastjórinn 
reiðir sig því á starfsfólk sitt með því að treysta þeim til að greina og sjá 
einkenni ef kynferðislegt ofbeldi vaknar. Leikskólastjórarnir töldu því að 
um samstarf á milli leikskólastjórans og starfsmanna sé að ræða. Einnig 
lögðu þeir áherslu á að fá utanaðkomandi fagaðila til þess að fá ráð um 
aðgerðir. Í framhaldi af því sögðu þeir allir frá hve mikilvægt það er að 
fleiri komi að ákvörðunartöku, þ.e.a.s. að fá sjónarmið frá fleirum en 
einum aðila. 

Þegar heildarniðurstöður eru skoðaðar virðast leikskólastjórarnir í 
meginatriðum vera sammála um flesta þætti sem skoðaðir voru í rann-
sókninni. Þeir höfðu sambærilegar áherslur í stjórnun sinni og megingildi 
þeirra, virðing, heiðarleiki, kærleikur og þrautseigja, voru sameiginleg.  
Einnig lögðu þeir upp úr því að hafa húmor fyrir sjálfum sér. Allir 
leikskólastjórarnir höfðu langa starfsreynslu og einhverja reynslu af því 
að takast á við kynferðisofbeldi. Hins vegar höfðu leikskólastjórarnir 
aflað sér mismikillar þekkingar á kynferðislegu ofbeldi og áhersla á 
fræðslu gagnvart börnum og starfsmönnum um málefnið var mismikil. 
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4.6 Niðurstöður gátlista 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður úr gátlista sem lagður var fyrir 
starfsfólk leikskólanna þar sem viðtöl voru tekin við leikskólastjórana. 
Gátlistinn var hugsaður sem hjálpargagn við greiningu og mat á því hvort 
grunnþekking á kynferðislegu ofbeldi var til staðar í leikskólunum. 

Tafla 1  Samanburður á kyni, aldri, menntun, starfsaldri og starfsviði eftir 
leikskólum með og án sérþekkingar á kynferðisofbeldi.  

 Leikskóli með 
sérþekkingu  

(n = 36)  

Leikskóli ekki 
með sérþekkingu 

(n = 49) 

Allir 

(n = 85) 

χ2 p 

Kyn (% konur) 88,9% 95.9% 92,9% 1,56 0,39 

Aldur      

20-29 ára 36.1% 10.2% 21.2% 8,92 0,06 

30-39 ára 19.4% 34.7% 28.2%   

40-49 ára 25,0% 30.6% 28,2%   

50-59 ára 11,1% 16,3% 14,1%   

60 ára og eldri 8,3% 8,2% 8,2%   

Starfsaldur      

2 ár eða skemur 19,4% 16,7% 17,9% ,57 0,75 

3 til 9 ár 38,9% 33,3% 35,7%   

10 eða lengur 41,7% 50,0% 46,4%   

Menntun      

Grunnskólapróf, stúdents-
próf eða iðnmenntun 47,2% 42,9% 44,7% ,16 0,92 

Leikskólakennari 30,6% 32,7% 31,8%   

Önnur háskólamenntun 22,2% 24,5% 23,5%   

Starfssvið      

Almennur starfsmaður 63,9% 65,3% 64,7% ,02 0,89 

Stjórnunarhlutverk 
(Deildarstjóra, 
aðstoðarleikskólastjóra, 
sérkennslustjóra eða leikskólastjóra) 36,1% 34,7% 35,3%   

Lýsandi tölfræði var notuð til að kanna kyn, aldur, starfsaldur, starfs-
svið, menntun og grunnþekkingu á kynferðisofbeldi meðal starfsfólks 
þeirra leikskóla sem tóku þátt í rannsókninni. Til þess að kanna hvort 
munur væri á grunnþekkingu starfsfólks þeirra leikskóla sem gefa sig út 
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fyrir að hafa aflað sér sérþekkingu á kynferðisofbeldi (hér eftir vísað til 
leikskóla með sérþekkingu) eða þeirra skóla þar sem ekki er greint 
sérstaklega frá slíkri áherslu (hér eftir vísað til leikskóla ekki með 
sérþekkingu) var tölfræðiprófið kí-kvaðrat (e. chi-square) notað.   

Eins og sést í töflu 1 þá voru konur mikill meirihluti (92,9%) 
starfsfólks leikskólanna og meirihluti þeirra á aldrinum 20 til 49 ára 
(77,6%). Tæplega helmingur starfsfólks (46,4%) hafði unnið í 10 ár eða 
lengur á leikskóla. Einungis um þriðjungur starfsmanna var með 
leikskólakennaramenntun en auk þess voru 23,5% með aðra háskóla-
menntun. Um það bil þriðjungur starfsmanna sinntu einhvers konar 
stjórnunarhlutverki innan leikskólanna. Ekki reyndist vera marktækur 
munur á kyni, aldri, starfsaldri, starfssviði eða menntun starfsmanna eftir 
því hvort þeir unnu í leikskóla þar sem leikskólastjórinn gaf sig út fyrir að 
hafa aflað sér sérþekkingar á kynferðisofbeldi eða ekki (sjá töflu 1).  

4.6.1 Grunnþekking starfsfólks tengt kynferðisofbeldi 

Þegar grunnþekking á kynferðisofbeldi meðal starfsfólks þeirra leikskóla 
sem tóku þátt í rannsókninni var skoðuð, kom í ljós að almennt var 
töluverður munur á þekkingu starfsfólks eftir því hvort þeir störfuðu í 
leikskóla sem gaf sig út fyrir að hafa aflað sér sérþekkingar á 
kynferðisofbeldi eða ekki. Marktækur munur var á viðhorfum þátttakenda 
í leikskólum með sérþekkingu og leikskólum sem ekki voru með slíka 
sérþekkingu á því hvort ummerki kynferðislegs ofbeldis væru augljós 
(χ2(4,N = 85) = 11,92, p = .02; sjá mynd 1). Niðurstöður sýndu að fleiri 
starfsmenn í leikskólum með sérþekkingu (83.8%) voru frekar eða mjög 
ósammála því að ummerki kynferðislegrar misnotkunar eru augljós en 
starfsmenn í leikskólum sem ekki voru með slíka sérþekkingu (71,4%). 
Það að vera frekar eða mjög ósammála staðhæfingunni gaf til kynna rétt 
svar við henni (Darkness to light, 2009). Þrátt fyrir marktækan mun á 
hópunum sýndu báðir hóparnir góða þekkingu. 
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Mynd 1 Samanburður á viðhorfum starfmanna með og án sérþekkingar á 
því hvort ummerki um kynferðislega misnotkun séu yfirleitt 
augljós.  

Þá reyndist einnig vera marktækur munur á viðhorfum þátttakenda í 
leikskólum með sérþekkingu og leikskólum sem ekki höfðu slíka 
sérþekkingu á því hvort spyrja eigi barn nákvæmra spurninga til þess að 
kanna trúverðugleika þess þegar það greinir frá misnotkun (χ2(4,N = 85) 
= 20.04, p = .001; sjá mynd 2). Fleiri þátttakendur í leikskólum með 
sérþekkingu (81%) voru frekar eða mjög ósammála því að spyrja eigi 
barn nákvæmra spurninga til þess að kanna trúverðugleika þess þegar það 
greinir frá misnotkun en þeir sem störfuðu í leikskólum sem ekki voru 
með sérþekkingu (38%) á kynferðisofbeldi (sjá mynd 2). Einnig reyndist 
vera marktækur munur á viðhorfum þátttakenda í leikskólum með 
sérþekkingu og leikskólum sem ekki höfðu slíka sérþekkingu á því  hvort 
fullorðnir eigi ekki að tala við börn yngri en 7 ára um kynferðislegt 
ofbeldi (χ2(4,N = 85) = 20.04, p = .001; sjá mynd 3). Fleiri þátttakendur í 
leikskólum með sérþekkingu (83%) reyndust frekar eða mjög ósammála 
þessari staðhæfingu en þeir sem störfuðu í leikskólum sem ekki voru með 
sérþekkingu (22%) á kynferðisofbeldi (sjá mynd 3). Það að vera frekar 
eða mjög ósammála staðhæfingunum gaf til kynna rétt svar við báðum 
þessum staðhæfingum (Darkness to light, 2009). 
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Mynd 2 Samanburður á viðhorfum starfmanna með og án sérþekkingar á 
því hvort kanna eigi trúverðugleika barnsins ef barn segir frá 
kynferðislegri misnotkun. 

Mynd 3 Samanburður á viðhorfum starfmanna með og án sérþekkingar á 
því hvort börn yngri en 7 ára séu of ung til að fá fræðslu um 
kynferðislegt ofbeldi. 

Þegar viðhorf þátttakenda var kannað á því hvort kynferðislegt ofbeldi 
gegn börnum gerist aðallega hjá fátækum, óskipulögðum og óstöðugum 
fjölskyldum var hins vegar mikill meirihluti þátttakenda í báðum skólum 
frekar eða mjög ósammála þeirri fullyrðingu (χ2(4,N = 85) = 6,32, p = 
.10; sjá mynd 4). Það að vera frekar eða mjög ósammála staðhæfingunni 
gaf til kynna rétt svar við henni (Darkness to light, 2009). Niðurstöður 
sýndu að mikill meirihluti þátttakenda sýndi góða þekkingu (sérþekking: 
95%; ekki sérþekking: 90%). 
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Mynd 4 Samanburður á viðhorfum starfmanna með og án sérþekkingar á 
því hvort kynferðislegt ofbeldi gegn börnum gerist aðallega hjá 
fátækum, óskipulögðum og óstöðugum fjölskyldum.  

Þegar viðhorf til mögulegra leiða til að vernda börn gegn kynferðis-
legu ofbeldi voru skoðuð, kom fram marktækur munur á milli þátttakenda 
í leikskólum með sérþekkingu og leikskólum sem ekki höfðu slíka sér-
þekkingu. Niðurstöður sýndu að fleiri starfsmenn í leikskólum með sér-
þekkingu (89%) voru frekar eða mjög ósammála því að ekki eru til 
áhrifaríkar leiðir til þess að vernda börn gegn kynferðislegri misnotkun en 
starfsmenn í leikskólum ekki með slíka sérþekkingu (70%; χ2(4,N = 85) 
= 19,43, p = .001; sjá mynd 5). Það að vera frekar eða mjög ósammála 
staðhæfingunni gaf til kynna rétt svar við henni (Darkness to light, 2009). 

Mynd 5 Samanburður á viðhorfum starfmanna með og án sérþekkingar á 
því hvort til séu áhrifaríkar leiðir til þess að vernda börn gegn 
kynferðislegri misnotkun. 

Einnig sýndu niðurstöður að fleiri starfsmenn í leikskólum með 
sérþekkingu (70%) en starfsmenn í leikskólum sem ekki höfðu slíka 
sérþekkingu (24%) voru frekar eða mjög ósammála að með því að kanna 
hvort umsækjandi er á sakaskrá þegar hann sækir um starf með börnum 
þá væri fullnægjandi könnun á umsækjandanum lokið (χ2(4,N = 85) = 

5%

18%

92%

72%2% 8%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sérþekking

Ekki sérþekking Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki/né

Frekar ósammála

Mjög ósammála

6% 6% 18%

16%

33%

73%

37%

3% 8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sérþekking

Ekki sérþekking Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki/né

Frekar ósammála

Mjög ósammála



 

79 

27,09, p = .001; sjá mynd 6). Það að vera frekar eða mjög ósammála 
staðhæfingunni gaf til kynna rétt svar við henni (Darkness to light, 2009). 

Mynd 6 Samanburður á viðhorfum starfmanna með og án sérþekkingar á 
því hvort menntastofnun hefur lokið fullnægjandi könnun á 
umsækjanda með því að skoða sakaskrá hans. 

Töluvert fleiri starfsmenn í leikskólum með sérþekkingu (89%) en í 
leikskólum sem ekki höfðu sérþekkingu (58%) voru frekar eða mjög 
sammála því að sem leið til að draga úr kynferðisofbeldi eiga 
menntastofnarnir sem þjóna börnum og unglingum að draga úr aðstæðum 
sem bjóða upp á að barn sé eitt með einum fullorðnum (χ2(4,N = 85) = 
14,13, p = .006; sjá mynd 7). Eins töldu starfsmenn í leikskólum með 
sérþekkingu (91%) frekar en þeir sem störfuðu í leikskóla sem ekki var með 
slíka sérþekkingu (84%) að það væri mikilvægt að það sé forgangsatriði hjá 
skólum, félagasamtökum, íþróttafélögum og foreldum að draga úr 
kynferðisofbeldi (χ2(4,N = 85) = 18,42, p = .001; sjá mynd 8).  

Mynd 7  Samanburður á viðhorfum starfmanna með og án sérþekkingar á 
því hvort menntastofnanir eigi að draga úr aðstæðum sem bjóða 
upp á að barn sé eitt með einum fullorðnum starfsmanni sem leið 
til að vernda börn gegn kynferðislegri misnotkun. 
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Mynd 8 Samanburður á viðhorfum starfmanna með og án sérþekkingar á 
því hvort kynferðisleg misnotkun gegn börnum sé víðtækt 
vandamál og að það eigi að vera forgangsatriði hjá skólum, 
félagasamtökum, íþróttafélögum og foreldrum að draga úr því. 

Auk þess voru fleiri starfsmenn í leikskólum með sérþekkingu (92%) 
en starfsmenn í skólum ekki með sérþekkingu (46%) frekar eða mjög 
sammála því að ef foreldrar tækju meðvitaðar ákvarðanir um þær 
aðstæður sem þeir settu börnin sín í yrðu færri börn fyrir kynferðislegri 
misnotkun (χ2(4,N = 85) = 24,66, p = .001; sjá mynd 9). Það að vera 
frekar eða mjög sammála þessum staðhæfingum gaf til kynna rétt svar við 
þeim (Darkness to light, 2009).  

Mynd 9  Samanburður á viðhorfum starfmanna með og án sérþekkingar á 
því hvort færri börn yrðu fyrir kynferðislegri misnotkun ef fleiri 
foreldrar tækju meðvitaðar ákvarðanir um þær aðstæður sem 
þeir setja börnin sín í. 

Almennt voru starfsmenn leikskóla með (84%) og án sérþekkingar 
(66%) um kynferðisofbeldi frekar eða mjög ósammála því að umræða um 
kynferðisofbeldi leiðir til „paranoíu“ (χ2(4,N = 85) = 7,73, p = .10; sjá 
mynd 10). Það að vera frekar eða mjög ósammála staðhæfingunni gaf til 
kynna rétt svar við henni. Einnig voru starfsmenn leikskóla með (82%) 
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og án sérþekkingar (72%) á kynferðisofbeldi frekar eða mjög sammála 
því að þeir vissu hvað þeir þurfa að gera ef barn greinir þeim frá 
kynferðislegri misnotkun (χ2(4,N = 85) = 3,19, p = .53; sjá mynd 11). Það 
að vera frekar eða mjög sammála staðhæfingunni gaf til kynna rétt svar 
við henni (Darkness to light, 2009).  

Mynd 10 Viðhorf eftir sérþekkingu í leikskólum á því hvort sú athygli sem 
kynferðisofbeldi fær leiði til ,,paranoíu“. 

Mynd 11 Samanburður á viðhorfum starfmanna með og án sérþekkingar á 
því hvort einstaklingur telji sig vita hvað þurfi að gera ef barn 
greinir frá kynferðislegri misnotkun 

Almennt voru starfsmenn í báðum hópum meðvitaðir um skyldur sínar 
samkvæmt íslenskum lögum (sérþekking: 91,7%, ekki sérþekking: 
87,5%; χ2(4,N = 85) = 2,42, p = .30). Eins voru báðir hóparnir meðvitaðir 
um háa tíðni kynferðisofbeldis (sérþekking: 94,4%, ekki sérþekking: 
91,8%; 61,2%; χ2(4,N = 85) = 2,2, p = .49) og að slíkt ofbeldi væri oftast 
beitt af einhverjum sem barnið þekkti (sérþekking: 83,3%, ekki sér-
þekking: 61,2%; χ2(4,N = 85) = 5,49, p = .06). Eins voru þátttakendur 
almennt meðvitaðir um hvaða aðferðum ofbeldismenn beittu við að laða 
börn að sér (sérþekking: 91,7%, ekki sérþekking: 85,7%; χ2(4,N = 85) = 
1,12, p = .57) og rugluðu þau í ríminu um hvað væri rétt og rangt 
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(sérþekking: 97,2%, ekki sérþekking: 98%; χ2(4,N = 85) = 0,05, p = .67). 
Ekki reyndist vera munur á þekkingu hópanna eftir því hvort þeir 
störfuðu í leikskólum sem gefa sig út fyrir að hafa aflað sér sérþekkingar 
á kynferðisofbeldi eða ekki. 

4.7 Samantekt úr gátlistum 

Hér að ofan var fjallað um niðurstöður úr megindlegum gátlista þar sem 
könnuð var þekking starfsmanna  eftir því hvort leikskólastjórinn hafði 
aflað sér sérþekkingar eða ekki. Þar kom fram að ekki reyndist vera 
marktækur munur á kyni, aldri, starfsaldri, starfssviði eða menntun 
starfsmanna eftir því hvort þeir unnu í leikskóla þar sem leikskólastjórinn 
gaf sig út fyrir að hafa aflað sér sérþekkingar á kynferðisofbeldi eða ekki. 
Starfsmenn í báðum hópum sýndu að þeir voru almennt meðvitaðir um 
skyldur sínar samkvæmt íslenskum lögum, um háa tíðni 
kynferðisofbeldis, um að slíkt ofbeldi væri oftast beitt af einhverjum sem 
barnið þekkti, um hvaða aðferðum ofbeldismenn beittu við að laða börn 
að sér og rugluðu þau í ríminu um hvað væri rétt og rangt. Hins vegar var 
töluverður munur á grunnþekkingu á kynferðisofbeldi meðal starfsfólks 
eftir því hvort það starfaði í leikskóla sem gaf sig út fyrir að hafa aflað sér 
sérþekkingar á kynferðisofbeldi eða ekki. Til að mynda þegar viðhorf á 
mögulegum leiðum til að vernda börn gegn kynferðislegu ofbeldi var 
skoðað kom fram marktækur munur á milli leikskóla með sérþekkingu og 
leikskólum ekki með slíka sérþekkingu. Þá voru fleiri starfsmenn í 
leikskólum með sérþekkingu frekar eða mjög ósammála því að ekki eru 
til áhrifaríkar leiðir til að vernda börn gegn kynferðislegri misnotkun en 
starfsmenn í leikskólum ekki með slíka sérþekkingu. Enn fremur var 
starfsfólk í leikskólum með sérþekkingu líklegra til þess að vita hvernig 
bregðast á við ef barn greinir frá kynferðisofbeldi og hvernig vernda má 
börn gegn slíku ofbeldi en starfsfólk ekki með slíka þekkingu. 
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á hvaða leiðir leikskóla-
stjórar fara þegar grunur um kynferðislegt ofbeldi kemur upp ásamt því 
að skoða hvort lífsgildi og stjórnunarstíll hafa eitthvað með viðbrögð 
þeirra að gera. Jafnframt var markmiðið að kanna hver grunnþekking 
starfsmanna í leikskólunum er. Hér á eftir verða helstu niðurstöður 
rannsóknarinnar dregnar saman og þær settar í fræðilegt samhengi. 

5.1.1 Starfsaðferðir 

Við vinnu á fræðilegum hluta ritgerðarinnar kom skýrt fram að mikil 
umræða um kynferðislegt ofbeldi á sér stað víða í heiminum. Almennt er 
talað um að kynferðisofbeldi er eitt af því hræðilegasta sem getur komið 
fyrir einstakling og hefur áhrif á líf hans og þroska. Yfirleitt er erfitt að 
greina slíkt ofbeldi og sjá einkenni þess. Af þessum sökum er mikilvægt 
að leyfa barninu að njóta vafans og láta fagfólk sem hefur þekkingu á því 
sviði um að meta hvort grípa þurfi til aðgerða. Hins vegar eru 
leikskólastjórar og starfsmenn þeirra í einstakri aðstöðu til þess að bera 
kennsl á þau börn sem hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi og láta viðunandi 
sérfræðinga barnaverndar vita (Hanson o.fl., 2004). 

Rannsóknarniðurstöður sýndu að allir leikskólastjórarnir eru 
meðvitaðir um lagalega skyldu sína. Það kom því ekki á óvart að 
leikskólastjórarnir tjáðu sig allir með sambærilegum hætti þegar þeir voru 
inntir eftir því hvernig starfsaðferðir þeirra væru, hvaða leiðir þeir færu 
og hvort þeir væru meðvitaðir um hvað lög og reglugerðir hljóðuðu upp 
á. Þeir töluðu allir um ákveðið verkferli sem fer af stað ef grunur um 
kynferðislegt ofbeldi vaknar og lýstu þeim leiðum sem þeir fara. Einn 
leikskólastjóri lýsti því að í leikskólanum sínum væri nú til aðgerðar-
áætlun þar sem farið er nákvæmlega í þær leiðir sem starfsmaður þurfi að 
fara og annar leikskólastjóri talaði um að það væri verið að gera slíka 
áætlun. En eins og kemur skýrt fram í verklagsreglum um til-
kynningarskyldu starfsmanna í leik-, grunn- og framhaldsskóla til barna-
verndarnefnda er kveðið á um að sérhver skóli skal hafa ákveðið verklag 
um hvernig er tilkynnt og hver gerir það. Fyrirkomulagið þarf að vera 
þannig að tilkynningin berist barnaverndarnefnd eins fljótt og auðið er og 
verklagið þarf að vera öllum starfsmönnum augljóst (Barnaverndarstofa, 
2006). Leikskólastjórar tóku það einnig mjög skýrt fram í niðurstöðum að 
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ábyrgðin er þeirra, það eru þeir sem sjá um að tilkynna til barnaverndar ef 
grunur vaknar um kynferðislegt ofbeldi. Þessi vinnubrögð voru einnig í 
samræmi við verklagsreglur þar sem fram kemur mikilvægi þess að 
einhver einn beri ábyrgð á tilkynningunni. Þó kom mjög skýrt fram hjá 
Sögu og Sóleyju að ef grunur vaknar um kynferðislegt ofbeldi og að barn 
geti verið í hættu þá eigi að tilkynna það strax til barnaverndar án þess að 
ræða það við barnið (Barnaverndarlög, 2002; Barnaverndarstofa, 2006). 

Leikskólastjórarnir voru ánægðir með þróun mála hjá skólaskrifstofum 
sínum og sögðu að í dag hefðu þeir allir tengilið við félags-
þjónustu/þjónustumiðstöð. Þeim þótti hins vegar erfitt að geta ekki leitað eftir 
upplýsingum eða fylgt einstaka málum eftir hjá barnaverndaryfirvöldum. 
Lögin kveða ekki á um að leikskólarnir fái einhverjar upplýsingar til baka en 
þar kemur fram að barnaverndaryfirvöld eiga að leggja grunn að góðri 
samvinnu við alla þá sem koma að barnaverndarmálum. Þau eiga að sjá um 
fræðslu, eftirlit og ráðgjöf til almennings og fagfólks (Barnaverndarlög, 
2002; Barnaverndarstofa, 2006). 

Athyglisvert þótti að allir leikskólastjórarnir sem ég tók viðtal við 
höfðu einungis þurft að takast á við fá tilfelli þar sem grunur lék á að barn 
væri beitt kynferðislegt ofbeldi. Allir leikskólastjórarnir höfðu yfir 
tuttugu ára starfsreynslu og því má velta fyrir sér hvaða hugsanlegar 
ástæður séu fyrir svona fáum tilfellum. Eins og greint hefur verið frá í 
fræðilegri umfjöllun þá er tíðni kynferðisofbeldis há bæði erlendis og hér 
á landi. Íslenskar rannsóknir eða kannanir benda til þess að á bilinu 13 til 
20% stúlkna og 2,8 til 10% stráka verða fyrir kynferðislegu ofbeldi eða 
misnotkun fyrir 18 ára aldur (Barnaverndarstofa, 2007, 2008; Hrefna 
Ólafsdóttir, 2002). Þar af er talið að um 2,4% drengja og 12,5% stúlkna 
verða fyrir slíku ofbeldi fyrir 8 ára aldur (Barnaverndarstofa 2007, 2008). 
Því má velta fyrir sér hvort einungis örfá börn hafi verið í þessum 
leikskólum sem höfðu upplifað kynferðisofbeldi á meðan þau voru á 
leikskólaaldri. Einnig hvort þessar tölur endurspegli erfiðleika við að bera 
kennsl á börn sem verða fyrir kynferðisofbeldi og að þekking á þeim sé 
ekki nægileg hjá starfsmönnum leikskóla. Afleiðingar kynferðisofbeldis 
eru mjög mismunandi þar sem sum börn sýna mikla breytingu í 
tilfinningalegum viðbrögðum og hegðun en önnur börn sýna engin slík 
ummerki (Cohen, Mannarino og Deblinger, 2006). 

Viðhorf Sögu var í samræmi við þessa skýringu og tók hún fram að 
hún teldi líklegt að eitthvað barn hafi farið fram hjá sér vegna skorts á 
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kjarki til að horfast í augu við vandann eða hún hafi einfaldlega ekki 
verið með nægilega þekkingu til að bera kennsl á einkenni barna sem 
orðið höfðu fyrir kynferðisofbeldi. Sóley tók einnig undir þetta og sagði 
að í dag væru allir með meiri þekkingu á því hver einkenni kynferðis-
ofbeldis eru og hvaða leiðir eigi að fara til að takast á við slík mál. Hún 
taldi að nú væru öll mál sem snúa að verndun barna gegn kynferðis-
ofbeldi tekin mun alvarlegar og hlustað sé betur á börnin. Hún taldi 
einnig að það væri hlutverk starfsfólks að vernda börnin og því fylgir oft 
að taka þarf erfiðar ákvarðanir og spyrja erfiðra spurninga. Í samræmi við 
þetta ber að hafa í huga að þeir leikskólastjórar sem voru með 
sérþekkingu á málefninu hafa einungis aflað sér hennar síðastliðin ár. Því 
er hugsanlegt að slík þekking eigi eftir að skila sér í fleiri tilkynningum 
eins og Saga gaf til kynna. 

Fram kom hjá leikskólastjórunum að starfsmenn þeirra hafa fengið 
mismunandi fræðslu um kynferðislegt ofbeldi. Er það í samræmi við 
megindlegar niðurstöður rannsóknarinnar þar sem fram kom skýr 
þekkingarmunur á milli leikskóla sem gefa sig út fyrir að vera með 
sérþekkingu og þeirra sem ekki gefa sig út fyrir að hafa slíka þekkingu. 
Þó að allir starfsmenn höfðu nokkuð góða þekkingu á lagalegri skyldu 
sinni þá voru starfsmenn leikskóla sem skilgreindi sig með sérþekkingu 
um málefnið með töluvert meiri þekkingu á því hvað hægt er að gera til 
þess að koma í veg fyrir kynferðislegt ofbeldi og hvernig eigi að bregðast 
við ef barn greinir frá slíku ofbeldi. Með vísan í þessar niðurstöður er 
hugsanlegt að aukin fræðsla skili sér í aukinni þekkingu á málefninu og 
hvernig á að bregðast við þegar grunur vaknar um kynferðislegt ofbeldi. 
Er það í samræmi við rannsóknir sem sýna að þekking leikskólastarfs-
manns á kynferðislegu ofbeldi er mikilvæg til þess að hann þekki 
einkenni kynferðislegs ofbeldis, bregðist rétt við þegar barn leitar til hans 
og hann viti hvað eigi að gera í kjölfar þess (Hanson o.fl., 2004). 

Sóley og Saga greina frá því hve mikilvægt sé að stuðla að forvörnum 
og fræðslu í leikskólunum barninu til heilla í framtíðinni. Þessi afstaða 
samræmist Aðalnámskrá leikskóla (1999) þar sem fram kemur að 
leikskólinn skal rækta alhliða þroska barnsins og má því ætla að 
kynfræðsla eigi að vera hluti af almennu námi barnsins í leikskólanum. 
Fram kemur einnig meðal leikskólastjóranna áhersla á mikilvægi 
foreldrasamstarfs. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) kemur einmitt skýrt 
fram að hlutverk leikskólastjórans er að upplýsa foreldra og hafa gott 
samstarf barninu til góða. Leikskólinn er viðbót við þá ábyrgð sem 
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foreldrar bera á uppeldi barna sinna. Hins vegar er mikilvægt að taka 
fram að slíkt náið samstarf við foreldra eða forráðamenn barna getur 
einnig leitt til þess að leikskólastjórar eiga erfiðara með að bera kennsl á 
vandann eða takast á við þau mál sem koma upp. Ætla má að þessi nánu 
samskipti við foreldra geri það enn mikilvægara að leikskólastjórar hafi 
ytri fagaðila sem þeir geta leitað ráða hjá þegar grunur vaknar um að barn 
sé beitt kynferðisofbeldi. Er það í samræmi við frásögn leikskólastjóranna 
um ánægju sína með að hafa slíkan tengilið. 

5.1.2 Lífsgildi 

Eins og fram hefur komið töldu allir leikskólastjórarnir að stjórnunarstílar 
sínir endurspegli lífssýn og gildi sín, auk þess sem að menning leikskóla 
þeirra hafi áhrif á þá. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom jafnframt fram að gildi leikskóla-
stjóranna væru meðal annars heiðarleiki, traust og virðing. Þau endur-
spegla einnig þau gildi sem æskilegt er að hafa að leiðarljósi þegar grunur 
um kynferðislegt ofbeldi vaknar til að stuðla að öryggi barnsins. Leik-
skólastjórarnir töldu jafnframt allir að gildin þeirra hefðu áhrif á líf sitt og 
starf. Einnig hefur komið fram að þeir töldu sig allir miðla sínum gildum 
og viðhorfum til þess að leikskólinn dafnaði vel og til þess að starfið gæti 
blómstrað og vaxið. Þessar niðurstöður eru í samræmi við það sem fram 
kom í fræðilegum kafla að einungis hver og einn einstaklingur getur 
stjórnað samkvæmt þeim gildum eða lífsgildum sem skipta hann máli. 
Velfarnaður, hamingja og sátt einstaklingsins tengist þeim gildum sem 
hann finnur í lífinu og í samskiptum við aðra. Gildin geta verið misjöfn 
en heiðarleiki, traust, öryggi, virðing og vinátta eru oft sameiginleg gildi 
meðal manna (Gold, 2004; Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005, 2008). Enn 
fremur samræmast niðurstöður rannsóknarinnar  niðurstöðum rannsóknar 
Gold og félaga (2003) þar sem fram kemur mikilvægi þess að stjórnandi 
hvetur til málefnalegra skoðanaskipta og hefur það hugfast þegar hann og 
starfsfólk hans er að móta sameiginlega sýn og skerpa á markmiðum 
skólans. Katrín tók til dæmis dæmi um þetta þegar nýtt starfsfólk byrjar 
að vinna hjá sér, hún sagðist leggja mikla áherslu á að fólk hefði skilning 
á að í leikskólanum er unnið eftir sameiginlegri sýn og gildum. Ef nýjum 
starfsmanni líkaði þau ekki þá hreinlega gæti hann ekki starfað hjá sér. 
Einnig lýsti hún því að sumum starfsmönnum þætti hún líklega óþolandi 
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þar sem hún væri alltaf að miðla gildum sínum en henni fannst það 
mikilvægt til þess að hlutirnir döfnuðu vel. 

Í kenningum fræðimanna kemur einnig fram að bakgrunnur okkar er 
ólíkur, við höfum mismunandi forsendur fyrir lífinu en lífsgildi segja 
okkur hvernig okkur finnst t.d. að við ættum að koma fram hvort við 
annað og hvernig framkoma leiðir til þess að okkur líði vel. Ýmsar 
ákvarðanir eru teknar með hliðsjón af ákveðnum gildum sem hver og einn 
hefur þróað með sér í gegnum bernsku. Gildi hvers og eins endurspeglast 
í afstöðu okkar til lífsins og hvernig við tökumst á við hlutina (Gold, 
2004; Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005, 2008). Marta lýsti þessu einmitt 
þegar hún talaði um hvaða áhrifaþættir hafa áhrif á lífsgildi hennar. Hún 
lýsti því til dæmis hvernig uppeldi hennar í sveit og að vera í stórri 
fjölskyldu hafði áhrif á gildi sín, hve náungakærleikurinn og að sýna 
öðrum virðingu væri mikilvægt.  

Leikskólastjórarnir töldu að það væri ekki nokkur spurning um að 
gildi þeirra hefðu áhrif á hvernig þeir taka á því ef grunur um kyn-
ferðislegt ofbeldi kemur upp. Í þessu samhengi var eitt mikilvægasta gildi 
þeirra að virða og vernda barnið og hafa hag þess ávallt í fyrirrúmi. Til 
þess að barnið geti dafnað vel í umhverfinu, þroskast og notið sín þarf 
það að finna fyrir öryggi og kærleika. Þeir töldu því allir að það væri 
barninu fyrir bestu að starfsfólk vinni saman undir stjórn leikskólastjórans 
og stuðli að jákvæðu umhverfi sem ýtir undir þessa þætti. Eins lögðu þeir 
áherslu á að það skiptir miklu máli að þeir og starfsfólkið upplifðu sig 
sem eina heild þar sem allir eru með vel skilgreint ábyrgðarhlutverk og 
vinna að sameiginlegum gildum með hagsmuni barnsins að leiðarljósi. 
Þessi gildi endurspegla áherslu fræðimanna á að samvinna og hvatning 
leikskólastjórans geti leitt til nýrra leiða sem efla starfið og stuðla að 
nýjum leiðum sem efla nám og bæta líðan barnanna (Gold og 
Evans,1998; Rodd, 2006; Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005). 

Rannsóknarniðurstöður sýndu að það sem einkennir stjórnunarlega 
hegðum leikskólastjóranna er að þeir sýna allir umhyggju, sköpun, innsæi, 
næmi á einstaklingsmun og eru ekki samkeppnismiðaðir. Þeir sýna 
þolinmæði, huglægni og óformleika. Þessar niðurstöður samræmast því sem 
fram kemur í fræðilegum kafla um að stjórnendastíll stjórnenda 
menntastofnan einkennist af kvenlægum gildum (Coleman, 2002; Anna 
Guðrún Edvardsdóttir, 2004). Leikskólastjórarnir unnu allir að sameiginlegri 
sýn með starfsfólki sínu leikskólanum og barninu til góða. Hins vegar má 
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ekki gleyma að leikskólastjórarnir höfðu allir mismunandi bakgrunn sem 
einnig hefur haft áhrif á gildi þeirra. Þrátt fyrir mörg sameiginleg gildi kom 
mjög skýrt í ljós í rannsókninni að leikskólastjórarnir stjórna á mismunandi 
hátt og hafa mismunandi reynslu og þekkingu.   

5.1.3 Stjórnunarstíll 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að leikskólastjórarnir lýsa sjálfum sér 
sem hluta af stærri heild og telja að ábyrgðin sé fyrst og fremst þeirra að 
takast á við viðfangsefni sem upp koma. Þeir lögðu allir mikla áherslu á að 
nýta mannauðinn og það góða fólk sem starfar með þeim. Þeir vilja hafa opin 
samskipti, dreifa ábyrgðinni á fleiri og tryggja að allir hafa hlutverk. Þannig 
vildu þeir meina að starfsfólk sitt gæti öðlast starfsöryggi. Þeir töldu sig að 
mestu leyti vera gædda þeim hæfileikum sem greint er frá í fræðilegum hluta 
ritgerðarinnar þar sem sagt er frá viðhorfum Rodd (2006) og Sergiovanni 
(2006) um hvaða eiginleikum góður stjórnandi þarf að búa yfir. Samkvæmt 
þeim þarf hann að veita faglega forystu og skapa sóknarfæri. 
Leikskólastjórinn þarf jafnframt að geta sýnt fram á gildishlaðinn 
hugsunarhátt og stuðlað að samstöðu milli stjórnenda og kennara um 
sameiginleg gildi. Eins þarf hann að þekkja sínar sterku og veiku hliðar og 
vera tilbúinn til þess að taka á aðstæðum sem geta kallað fram tilfinningaleg 
viðbrögð við atburðum í daglegu starfi.  

Leikskólastjórarnir töldu mjög mikilvægt að dreifa ábyrgðinni og eins 
og Saga sagði ,,ég segi við fólkið mitt ég er ekki fullkomin, ég verð ekki 
fullkomin, við erum náttúrulega bara að vinna hérna öll saman“. Þetta 
samræmist einnig því sem fræðimenn segja um að stjórnandi þurfi að átta 
sig á því að hann getur ekki gert allt sjálfur og verður að treysta á og 
finna styrkleika hjá starfsfólki sínu. Stjórnandi þarf því að átta sig á hvar 
og hvenær viðeigandi hlutverk henta best fyrir þá og starfsfólk sitt og 
leyfa þeim einnig að njóta sín (Gold o.fl., 2003; Höög o.fl., 2005).  

Byggt á þessum áherslum leikskólastjóranna fjögurra í stjórnun má 
ætla að þeir skapi starfsöryggi og góð samskipti við starfsfólk sitt og það 
stuðlar að því að starfsmaður leitar til þeirra ef grunur um kynferðis-
ofbeldi gegn barni kemur upp. Þótt lítil áhersla hafi verið hjá leikskóla-
stjórunum á formlegt vald sitt þá má þó segja að það hafi komið fram í 
viðhorfi þeirra á að ábyrgðin er fyrst og fremst þeirra að bregðast við 
þegar grunur um kynferðisofbeldi kemur upp. Gildishlaðinn hugsunar-
háttur kom skýrt fram hjá öllum leikskólastjórunum en hins vegar var 
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áberandi áherslumunur á sameiginleg gildum leikskólastjóra og starfs-
manna um kynferðisofbeldi á þeim leikskólum sem gáfu sig út fyrir að 
vera með sérþekkingu á málefninu og þeim leikskólum sem voru ekki 
með slíka áherslu. Þrátt fyrir þennan áherslumun greindu allir 
leikskólastjórarnir frá mikilvægi þess að taka faglega á málefninu þrátt 
fyrir að það vekji erfiðar tilfinningar. 

Meðal leikskólastjóranna kom mjög greinilega í ljós að í stórum 
starfsmannahópi geta komið upp alls konar árekstrar og miklar 
tilfinningalegar sveiflur, eins og Katrín sagði í tengslum við fyrirlestur 
um kynferðisofbeldi ,,mér finnst ég upplifa það mjög oft sem 
leikskólastjóri að skilin á milli þess að vera leikskólastjóri og vera 
félagsráðgjafi, sálfræðingur, eru bara ekkert ofboðslega skýr, mér finnst 
maður mjög oft detta inn í önnur hlutverk, maður er að leiðbeina fólki, 
hlusta á fólk, finna leiðir til að fólk geti leitað sér aðstoðar“. Hér má 
skoða tengingu við frumforystu Goleman og félaga (2004) (sbr. 2.5. 
Tilfinningagreind) þegar þeir tala um að stjórnandi stuðli að því að 
undirmönnum sínum líði vel á vinnustaðnum og er uppspretta jákvæðni 
og laði fram það besta í þeim. Leikskólastjórarnir töluðu um mikilvægi 
þess að þekkja og vera næmir á tilfinningar starfsmanna sinna en einnig 
að geta greint aðstæður og ekki láta tilfinningarnar stjórna ferðinni, því 
skiptir máli að þeir þurfa að vera snjallir í tilfinningum til að geta stjórnað 
á uppbyggilegan hátt. Rannsóknir styðja mikilvægi slíkrar aðferðar og 
sýna að sá stjórnandi sem þekkir tilfinningar annarra sé hæfari til þess að 
leiða starfsmannahóp sinn (Goleman o.fl., 2004; Erla Kristjánsdóttir, 
2003; Mandell og Pherwani, 2003). Einnig segir Anne Gold (2004) frá 
mikilvægi þess að góð samskipti á milli starfsfólks geti leitt til þess að 
það stuðli að framþróun skólans. Má segja að þessar aðferðir og áherslur 
leikskólastjóranna endurspegli sterka tilfinningagreind og séu jafnframt 
ákjósanlegar aðferðir þegar grunur vaknar um að barn sé beitt 
kynferðislegu ofbeldi. Við slíkar aðstæður er talið reyna sérstaklega á 
þessa hæfni þar sem leikskólastjórinn þarf að takast á við erfiðar 
tilfinningar hjá sér og starfsfólki sínu en þrátt fyrir það að taka faglega á 
málinu barninu til heilla. 

Leikskólastjórarnir lögðu áherslu á mikilvægi þess að meta 
aðstæðurnar hverju sinni til að takast á við hlutina og að allir séu virkir 
innan leikskólans. Í erfiðum málum eins og þegar grunur um kynferðis-
legt ofbeldi vaknar höfðu þeir hins vegar samráð við millistjórnendur sína 
eða utanaðkomandi aðila til þess að fá ráð um hver væri besta leiðin til 
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þess að takast á við verkefnið. Þeir voru allir á því að stjórnunarstílar sínir 
hafa áhrif á hvernig þeir takast á við málið ef grunur um kynferðislegt 
ofbeldi kemur upp. Það má því segja að áherslur leikskólastjóranna á að 
dreifa ábyrgð, nýta aðstæður hverju sinni og fjölbreyttar vinnuaðferðir 
samræmist kenningum Goleman og félaga (2004) um að árangursríkustu 
stjórnendurnir treystu ekki á einn stíl heldur beittu mismunandi 
stjórnunarstílum til skiptis, allt eftir einstaklingnum og aðstæðum (sbr. 
2.6. Stjórnunarstíll). Ætla má að þetta sé einnig í samræmi við þær 
aðferðir sem æskilegar eru þegar takast þarf á við þau verkefni sem koma 
upp þegar grunur vaknar um að barn sé beitt kynferðislegu ofbeldi. 
Leikskólastjórinn þarf að treysta á samvinnu við starfsfólk sitt þar sem 
það hefur beinan aðgang að barninu í daglegu starfi og er því best til 
fallið að bera kennsl á einkenni kynferðisofbeldis hjá barninu. Jafnframt 
lögðu þeir allir áherslu á að það væri þeirra að sýna frumkvæði og fylgja 
málunum eftir. 

Allir leikskólastjórarnir eru að innleiða nýja þekkingu í leikskóla sína 
og dýpka hana. Þeir hafa því sterka sýn og eru að sameina starfsmenn 
sína í að móta sameiginleg gildi og markmið eftir stefnu leikskólans. 
Saga og Sóley sögðu jafnframt frá því hve nauðsynlegt það sé að bæta við 
starfsþekkingu sína svo að þær væru tilbúnar til þess að takast á við ný 
viðfangsefni. Leikskólastjórnarnir hvetja og styrkja fólk sitt, sýna að 
þeirra framlag skiptir máli og má segja að þeir beiti framsýnum 
stjórnunarstíl. Í niðurstöðum greindi Marta til að mynda frá því að hún 
hjálpaði starfsmönnum sínum að meta styrkleika sína með því að fara á 
námskeið og bæta sig eða hæfni sína á þeim sviðum sem þeir voru slakir í 
en kenna það sem þeir voru sterkir í. Það má því segja að hún beiti 
leiðbeinandi stjórnunarstíl og þjálfi starfsmenn sína í að bæta 
frammistöðu sína. Saga og Sóley töluðu um mikilvægi þess ef 
ágreiningur kemur upp að leysa hann strax en ekki láta málin hanga yfir 
sér, skapa gott andrúmsloft og allir séu ánægðir. Sóley sagði jafnframt frá 
því hvað það gefi mikið að vinna í hóp og að starfsmenn geti gefið meira 
af sér til barnanna ef góð samvinna er til staðar. Því má segja að þær beiti 
hvetjandi stjórnunarstíl. Allir leikskólastjórarnir hvetja starfsfólk sitt til 
þess að tjá álit sitt og að taka þátt í ákvörðunartöku, þá segir Katrín til 
dæmis að stundum sé bara þörf á að fá álit stjórnenda en nauðsynlegt er 
að skapa samstöðu í hópnum um stefnur og strauma. Einnig töluðu Marta 
og Katrín til að mynda um hollustu starfsmanna við leikskólann þar sem 
margir þeirra hafa starfað mjög lengi. Leikskólastjórarnir tala allir um 
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góða samstöðu og að flestir séu hæfir og sjálfstæðir í vinnu sinni og má 
því segja að þeir beiti lýðræðislegum stjórnendastíl og láti rödd 
starfsmanna hljóma. Leikskólastjórarnir leggja áherslu á fræðslu í 
leikskólum sínum. Þá leggja Sóley og Saga einnig mikla áherslu á 
forvarnir og að starfsmenn sínir geti stuðlað að því að hafa áhrif til 
framtíðar með því að láta gott af sér leiða, vera leiðtogar og fyrirmyndir.  

Það kemur því skýrt fram í viðtölum við leikskólastjórana að þeir 
beita mörgum ólíkum stjórnunarstílum eftir aðstæðum hverju sinni í 
samræmi við það sem fræðimenn telja árangursríkast. Má því ætla að slík 
fjölbreytni sé mikilvæg þegar grunur vaknar um að barn sé beitt 
kynferðisofbeldi og styður það að leikskólastjórarnir búa yfir þeirri 
stjórnunarhæfni og þekkingu sem vænleg er til að takast á við þau 
verkefni sem koma upp þegar slíkur grunur vaknar.  
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6 Lokaorð 

Óhætt er að segja að margt hafi farið í gegnum hug minn við vinnu þessu 
verkefnis. Þótt mér hafi þótt viðfangsefnið einstaklega áhugavert, 
skemmtilegt og fræðandi var það á sama tíma krefjandi þar sem 
umræðuefnið vakti óhjákvæmilega miklar tilfinningar. Ég tel hins vegar 
að vinnan eigi eftir að nýtast mér alla tíð sem fagmaður og stjórnandi í 
leikskóla og ekki síður sem foreldri. Engar rannsóknir hafa mér vitandi 
verið gerðar á Íslandi sem kanna hvernig leikskólastjórar taka á því þegar 
kynferðisofbeldi kemur upp hjá leikskólabörnum eða hve vel þeir eru í 
stakk búnir til þess að takast á við slík mál. Ýmislegt í viðtölum mínum 
við leikskólastjórana staðfesti upplifun mína á því að leikskólastjórar telja 
sig oft á tíðum vanmáttuga gagnvart því ef grunur um kynferðisofbeldi 
vaknar. Þrátt fyrir það kom skýrt fram að leikskólastjórarnir töldu sig 
tvímælalaust vera tilbúna til þess að takast á við það erfiða verkefni. Þeir 
voru mjög meðvitaðir um hvað skal gera ef þær aðstæður koma upp. 
Leikskólastjórarnir virtust allir gera sér grein fyrir því að þekking þeirra 
væri takmörkuð og hve mikilvægt er að geta leitað sér aðstoðar ef slík 
mál koma upp.  

Niðurstöður sýndu að aukin vitundarvakning hefur átt sér stað innan 
leikskólanna um kynferðisofbeldi. Þrátt fyrir það hafa einungis örfá slík 
tilfelli komið upp í umræddum leikskólum og vekur það margar 
spurningar. Allir þátttakendur sýndu grunnþekkingu á skyldum og 
alvarleika vandans en hins vegar var mikill þekkingarmunur eftir því 
hvort starfsfólk hafði fengið sérstaka fræðslu um efnið. Hugsanlegt er þó 
að sú þekking sé ekki ennþá farin að skila sér í auknum tilkynningum og 
er það von þeirra sem láta sig málið varða að svo muni verða í 
framtíðinni. Þó ber að hafa í huga að vísbendingar eru í erlendum 
rannsóknum um að vanþekking sé einungis ein af mögulegum hindrunum 
þess að borið sé kennsl á kynferðisofbeldi og það tilkynnt. Aðrar 
skýringar eru til dæmis ótti við viðbrögð umhverfisins við tilkynningunni. 
Því er ekki víst að aukin þekking ein og sér leysi þennan vanda og aðrir 
þættir þurfa því að koma þar til. Ég tel því mikilvægt að rannsaka frekar 
þessi tengsl og varpa ljósi á mögulegar hindranir þess að tilkynningar 
berast. Í því samhengi er mikilvægt að skoða hlutverk þess tengiliðs sem 
leikskólastjórarnir ráðfæra sig við hjá félagsþjónustu/hverfamiðstöð til að 
taka ákvörðun um hvernig skuli taka á er grunur vaknar um að barn sé 
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beitt kynferðisofbeldi. Leikskólastjórarnir voru allir ánægðir með að geta 
leitað til tengiliðs sem skilgreindur var með sérþekkingu á þessum 
málum. Þar fengu þeir stuðning og ráðgjöf um hvort tilkynna ætti málið 
til yfirvalda. Hins vegar vekur það spurningar hvort hugsanlegt er að 
ráðgjöf hans verði ólík þeirri ráðgjöf sem barnaverndarstarfsmaður muni 
veita ef leitað verður milliliðalaust til hans. Það væri athyglisvert í ljósi 
þeirra fáu tilkynninga sem berast frá leikskólum að kanna hvort verkferli 
leikskóla sem eru í samræmi við verklagsreglur barnaverndarstofu um að 
tilkynning sé á ábyrgð eins aðila kunni að draga úr fjölda tilkynninga. Er 
hugsanlegt að þar sem einstaka starfsmönnum er ekki ætlað að tilkynna 
sjálfir samkvæmt þessum verklagsreglum þrátt fyrir að það sé svo skil-
greint í barnaverndarlögum leiði til þess að þeir forðast að taka ábyrgð?  

Menning landsins og viðhorf í þjóðfélaginu hafa áhrif á leikskólann 
eins og allar aðrar stofnanir. Leikskólinn er fyrsta skólastigið og getur 
haft gífurlega mótandi áhrif á viðhorf og gildi nemenda sinna. Leikskóla-
stjórar og starfsmenn þeirra gegna mikilvægu hlutverki og viðhorf og 
gildi þeirra eru jafn ólík og þeir eru margir. Þrátt fyrir það var margt 
sameiginlegt með viðhorfum leikskólastjóranna og lögðu þeir áherslu á 
að kenna börnunum almennt góð gildi sem ætla má að verði þeim til 
framdráttar í lífinu. 

Aðeins fjórir leikskólastjórar og starfsmenn þeirra tóku þátt í 
rannsókninni og því er ekki hægt að alhæfa niðurstöðurnar yfir á leik-
skólastjóra almennt á Íslandi. Það er von mín að rannsókn þessi stuðli enn 
frekar að opinni umræðu um kynferðislegt ofbeldi og að niðurstöður sýni 
leikskólastjórum og skólayfirvöldum hve mikilvægt er að fræða starfsfólk 
um einkenni og afleiðingar kynferðisofbeldis. Grundvallarforsenda 
árangurs í öllu skólastarfi er að eiga gott samstarf um nám barnsins og 
líðan. Að starfið opni leiðir til þess að fólk hræðist ekki að tala saman um 
þetta viðkvæma málefni, finni leiðir til úrbóta til þess að koma í veg fyrir 
það og draga þannig úr langtímaafleiðingum með því að bera kennsl á 
þau börn sem beitt eru kynferðisofbeldi. 
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Viðauki 2 

Gátlistinn var byggður á lengri gátlista sem þróaður hefur verið af 
samtökunum Darkness to light sem hafa það markmið að vernda börn 
gegn kynferðisofbeldi (Darkness to light, 2009). 
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