
 

 

 

  

Hvað á ég að gera 

ef ég er  

hommi eða lesbía? 

  Auð-lesinn texti 



Hvað er að vera hommi og lesbía? 

Þegar maður verður ást-fanginn af sama kyni  og maður 

sjálfur: 

Stelpur ást-fangnar af stelpum eru lesbíur 

 Strákar ást-fangnir af strákum eru hommar 

 

 

  

Hvað eru margir 
hommar og lesbíur? 
 

1 af hverjum 10 – þú 
ert sko ekki ein/einn í 

heiminum! 
heim-inum! 

MUNDU 

Við erum ÖLL mis-munandi og að vera hommi og 

lesbía er hluti af því hvað við erum ÖLL ólík 

Heimurinn væri  ekkert skemmti- legur ef við værum 

öll eins! 

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml


 

  

Við hvern get ég talað ef ég er hommi eða lesbía en þori 

ekki að segja neinum? 

Þú getur hringt í Sam-tökin´78 eða sent þeim póst og fengið 

tíma hjá félags-ráðgjafa sem spjallar við þig. Fjölskyldan þín 

getur líka farið með ef þú vilt. Tímarnir kosta ekki neitt! Það 

sem fer ykkar á milli er 

algjört trúnaðar-mál 

Sam-tökin ´78 eru líka með ungliða-hreyfingu fyrir 

ungmenni á aldrinum 14-20 ára. Þau hittast alltaf á 

sunnudags-kvöldum klukkan 20 þar sem Sam-tökin ´78 eru 

á Laugarvegi 3 



  

Hjá Sam-tökunum ´78 talar þú við fólk sem 

skilur hvernig þér líður og veit hvað þú ert 

að ganga í gegnum 

Síminn hjá þeim er: 

552-7878 

Heima-síðan þeirra er: 

www.samtokin78.is 

Face-book síðan þeirra er: 

www.facebook.com/samtokin78 

Póst-fangið þeirra er: 

skrifstofa@samtokin78.is 

Þú ert ekki ein/einn í heiminum – að tala 

við ein-hvern  sem veit hvernig þér líður 

lætur þér strax líða betur! 



  

Hvar get ég hitt aðrar lesbíur eða 

homma? 

Það er best að tala við Sam-tökin´78 þau geta leið-

beint þér hvar þú getur hitt aðra homma og lesbíur 

Þau eru líka með opið hús þar sem þú getur talað 

við aðra homma og lesbíur 

Það eru alltaf til ein-hverjir skemmti-staðir 

sérstaklega fyrir homma og lesbíur og auðvitað líka 

alla aðra. Sam-tökin ´78 geta sagt þér hvar þessir 

staðir eru í síma 552-7878 



  

Styrmir er íþrótta-félag fyrir alla en sérstaklega homma 

og lesbíur! Þar er hægt að taka þátt í sundi, fót-bolta og 

blaki og hitta aðra homma og lesbíur 

www.styrmir.org 

Hin-segin kór er sérstaklega fyrir homma og 

lesbíur 

www.facebook.com/hinseginkorinn 



  

Hvað með kyn-líf hjá hommum og lesbíum? 

Þegar fólk er ást-fangið stundar það kyn-líf. 

Hommar og lesbíur stunda auðvitað líka kyn-líf 

 

Hvernig er kyn-lífið hjá hommum og lesbíum? 

Hommar stunda oftast endaþarms-mök og/eða totta 

hvorn annan. Að totta er þegar annar aðilinn sýgur 

typpið á hinum. Það þarf alltaf að nota sleipi-efni við 

endaþarms-mök  því enda-þarmurinn er rosalega við-

kvæmur 

Lesbíur geta notað kynlífs-leikföng eins og gervi-typpi til 

að nota við sam-farir. Einnig eru munn-mök algeng en 

það er þegar annar aðilinn sleikir kyn-færin á hinum. Það 

er gott að nota sleipi-efni þegar kynlífs-leikföng eru 

notuð 



  

Kyn-líf er ekki 

bara sam-farir. 

Kyn-líf er líka að 

halda utan um 

hvor annan eða 

hvor aðra, 

strjúka hvor 

öðrum eða hvor 

annarri  og  

kyssast 

 

 

Það er hægt að kaupa 

kynlífs-leikföng og 

sleipi-efni  á 

www.amor.is 

Það er líka hægt að 

fara í verslun þeirra á  

Dalvegi 16a 

Hvað eru  

kyn-sjúkdómar? 

Það eru sýkingar sem 

maður getur fengið 

þegar maður stundar 

kyn-líf eins og 

klamydía, kynfæra-

vörtur og kynfæra-

áblástur 



  

Geta hommar og lesbíur fengið kyn-sjúkdóma? 

JÁ! Allir sem stunda kyn-líf geta fengið kyn-sjúkdóma 

Hvað get ég gert til að fá ekki kyn-sjúkdóm? 

ALLTAF að nota smokkinn þegar kyn-líf er 

stundað! 

Smokkar fást á mörgum stöðum: til dæmis  á 

bensín-stöðum, matvöru-búðum og apótekum Hvað eru  

kyn-sjúkdómar? 

Það eru sýkingar sem 

maður getur fengið 

þegar maður stundar 

kyn-líf eins og 

klamydía, kynfæra-

vörtur og kynfæra-

áblástur 

Hvað eru  

kyn-sjúkdómar? 

Það eru sýkingar sem 

maður getur fengið 

þegar maður stundar 

kyn-líf eins og 

klamydía, kynfæra-

vörtur og kynfæra-

áblástur 

Hvað eru  

kyn-sjúkdómar? 

Það eru sýkingar sem 

maður getur fengið 

þegar maður stundar 

kyn-líf eins og 

klamydía, kynfæra-

vörtur og kynfæra-

áblástur 

Hvað eru  

kyn-sjúkdómar? 

Það eru sýkingar sem 

maður getur fengið 

þegar maður stundar 

kyn-líf eins og 

klamydía, kynfæra-

vörtur og kynfæra-

áblástur 



 

 

 

Smokkar eru til í 

öllum stærðum og 

með mis-munandi 

bragð-tegundum 

Það eru til sérstakir 

kven-smokkar fyrir 

lesbíur til að nota við 

til dæmis munn-mök 

Hvað á ég að gera ef ég held ég sé með  

kyn-sjúkdóm? 

Þú getur farið á Húð-og-kyn deildina á spítalanum í 
Fossvogi. Þú þarft að panta tíma á virkum dögum á milli 

8:15-15 

Síminn er 543-6050 og Það kostar ekkert að fara 
þangað! 

Þú getur líka farið á heilsugæslu-stöðina þína 

 



Maður á að segja NEI ef: 

 Einhver vill koma við persónu-legu staðina 

þína en þú vilt það ekki 

 Einhver reynir að kyssa þig á munninn en þú 

vilt það ekki 

 Einhver vill að þú gerir eitt-hvað sem þig 

langar ekki  

 Einhver vill að þú prófir eitt-hvað sem þig 

langar ekki 

 

Ef maður á kærustu eða kærasta þá á: 

 Manni að líða vel 

 Manni að langa að vera með manneskjunni 

 Maður að bera virðingu fyrir maka sínum 

 Makinn að bera virðingu fyrir þér 

 Maður að segja nei ef maður vill ekki prófa eitt-

hvað 

 Maður aldrei að gera neitt sem maður vill ekki  

gera 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þessi bæklingur er unninn sem hluti af B.A verkefni í uppeldis- og 

menntunar-fræði og má ekki af-rita með neinum hætti 

Jóhanna Ragnheiður Lárusdóttir 


