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Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða mikilvægi þess að marka ákveðna stefnu í 

kynfræðslu fyrir börn og unglinga. Þörf er á slíkri stefnu hér á landi til að stuðla að 

kynheilbrigði og fyrirbyggja ýmis vandamál sem hlotist geta af ef ekkert er að gert. 

Nauðsyn slíkrar stefnu er mikil sökum þess hversu snemma unglingar á Íslandi byrja 

að hafa kynmök og hversu há tíðni ótímabærra þunganna og fóstureyðinga er, miðað 

við hin Norðurlöndin, í yngsta aldurshópnum. Unglingar verða fyrir ýmsum áhrifum 

úr umhverfinu sem talist geta óæskileg og geta haft í för með sér ranga eða 

óheilbrigða sýn á kynlíf. Heimili og skóli þurfa að starfa vel og náið saman þegar 

kemur að kynfræðslu barna og unglinga og stuðla að góðum forvörnum og umræðu 

um kynlíf og vinna saman að því að móta heilbrigða einstaklinga sem eru færir um að 

taka raunhæfar ákvarðanir um eigið líf.  
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1  Inngangur 

 Þó fæðing barns sé yfirleitt gleðiefni og flest börn séu boðin velkomin í heiminn er 

það sjaldnast svo að unglingar skipuleggi þungun og hvað þá fæðingu barns. Staðan á 

Íslandi í dag er þó sú að tíðni ótímabærra þunganna er há sem og tíðni fóstureyðinga 

og kynsjúkdóma í yngsta aldurshópnum, 19 ára og yngri. Þessi staðreynd fær mann til 

að leiða hugann að stöðu kynfræðslu hér á landi. Niðurstaðan er ákveðið áhyggjuefni. 

Það er fátt sem bendir til áhuga yfirvalda á að hrinda í framkvæmd áætlunum er varða 

kynheilbrigði og virðist það einna helst vera fyrir tilstuðlan áhugafólks um þessi 

málefni að eitthvað er að gert. Sú þróun sem hefur orðið á hinum Norðulöndunum 

síðustu áratugi varðandi kynheilbrigði er ekki í samræmi við þá þróun sem hefur átt 

sér stað hér á landi. Munurinn gæti hugsanlega legið í stefumörkun þar eða stefnuleysi 

hér á landi í þessum málaflokki. Innan heilbrigðisstéttarinnar hafa komið upp 

hugmyndir um þróun kynheilbrigðisþjónustu hér á landi sem sérhæfði sig í málefnum 

unglinga eins og þekkist víða annars staðar í heiminum. Markmið þess konar þjónustu 

er að  stuðla að kynheilbrigði meðal unglinga með ýmsum forvörnum. Vinna þarf 

einnig markvisst með kynfræðslu og kynheilbrigði í skólum landsins og þurfa yfirvöld 

að marka sérstaka stefnu til að áherslur verði jafnar á landsvísu. Námsefni í 

kynfræðslu þarf að vera heildstætt og miða að samstarfi heimilis og skóla. Stjórnvöld 

þurfa að koma á fót markvissri endurmenntun fyrir kennara og hjúkrunarfólk um efni 

er tengist kynfræðslu en einnig þarf að bjóða foreldrum upp á fræðslu. Til þess að 

árangur náist ættu skólar landsins eða foreldrafélög skóla að standa að fræðslu fyrir 

foreldra um kynlíf unglinga.  

 

 Umfjöllunarefni mitt er kynfræðsla ungmenna og nauðsyn þess að slíkt starf með 

börnum og unglingum sé markvisst og þeir aðilar sem koma að uppeldi og velferð 

barna og unglinga standi þétt saman að fræðslunni. Ég hef reynt eftir bestu getu að 

styðjast helst við hérlendar heimildir sem taka mið af íslenskum aðstæðum. 

Rannsóknir á þessu sviði eru af skornum skammti á Íslandi og því verður að einhverju 

miðað við erlendar rannsóknir sem sumar hverjar hafa verið notaðar af íslenskum 

fræðimönnum og ættu þannig að endurspegla að einhverju íslenskan raunveruleika. 

Áhersla mín mun einkum vera á menntastofnanir og mikilvægi samstarfs heimila og 

skóla og skoða hvernig unnt sé með samvinnu þeirra að stuðla að kynheilbrigði meðal 

íslenskra ungmenna. 
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2  Kynfræðsla í sögulegu ljósi 
 Umræður um kynlíf þóttu lengi vel ekki við hæfi og því átti kynfræðsla fremur erfitt 

uppdráttar í íslensku samfélagi og svo var langt fram á 20. öldina. Helsta ástæða þess 

var e.t.v. sú að kynfræðsla þótti fremur verða til þess að hvetja til kynlífs en að koma í 

veg fyrir það eða seinka því. Kynfræðsla á Íslandi er því í raun fremur nýtt fyrirbrigði 

(Sóley S. Bender 2006:46). 

    

 Fyrstu lögin um kynfræðslu voru sett árið 1935 en í þeim var kveðið á um að veita 

skyldi konum fræðslu um getnaðarvarnir og fóstureyðingar. Fræðslan takmarkaðist 

við lækna en aðeins þeir máttu veita upplýsingar um þessi atriði. Fóstureyðingar voru 

jafnframt aðeins leyfðar í sérstökum tilfellum og árið 1938 var bætt við lögin að kona 

mætti fara í fóstureyðingu ef um nauðgun hefði verið að ræða (Erla H. Halldórsdóttir 

og Guðrún D. Jónatansdóttir 1998:151).  

  

 Árið 1975 voru samþykkt ný lög á Alþingi um kynfræðslu. Lögin voru sett í kjölfar 

mikillar umræðu um rétt kvenna til ákvörðunar um barneignir. Lög um fóstureyðingar 

voru rýmkaðar en lögin lögðu einnig mikla áherslu á nauðsyn forvarna og fræðslu um 

kynlíf (Erla H. Halldórsdóttir og Guðrún D. Jónatansdóttir 1998:155; Sóley S. Bender 

2006:48). Árið 2000 var ákveðið á ríkisstjórnarfundi að fela Landlæknisembættinu 

það verkefni að hrinda í framkvæmd tillögum sem komu fram í skýrslu frá árinu 1999, 

skýrslan heitir, Fóstureyðingar og aðgengi að getnaðarvörnum.  Nokkrar tillögur 

hennar hafa þegar komið til framkvæmda eins og sú sem lýtur að fræðslu um 

neyðargetnaðarvörn og aðgengi að henni. Auk þess er stefnt að því að fækka 

þungunum unglingsstúlkna um helming fyrir árið 2010 sem og tilfellum klamydíu 

(Sóley S. Bender 2006:55).   

 

 Kynfræðsla hefur í raun tekið algjörum stakkaskiptum frá fyrri hluta síðari aldar. 

Sóley S. Bender dósent í hjúkrunarfræðum skrifar í grein sinni, Kynlífsheilbrigði: frá 

þögn til þekkingar, að skipta megi þróunarsögu kynfræðslu í fjögur tímabil. Þau séu:  

o Þögnin og fáfræðin 

o Frjósemin í fyrirrúmi 

o Vægi kynlífs eykst 

o Aukin þekking.  
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Á fyrsta tímabilinu þótti ekki við hæfi að fjalla um kynlíf. Annað tímabilið miðast út 

frá frjósemi, sem var megininntak umræðunnar. Á þriðja tímabilinu hafði vægi 

frjóseminnar minnkað í umræðunni og meira horft til kynlífs fólks og heilbrigðra 

lífshátta. Fjórða tímabilið einkennist af aukinni þekkingu á heilbrigðu kynlífi. Viðhorf 

til kynlífs er jákvæðara og horft til þess að stunda heilbrigt kynlíf þar sem lögð er 

áhersla á samspil líffræðilegra, tilfinningalegra, vitsmunalegra og félagslegra þátta 

sem eru styrkjandi fyrir sjálfsmynd einstaklingsins og samskipti hans við aðra 

einstaklinga (Sóley S. Bender 2006:46-48). 
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3   Skilgreining á hugtökum 

 Skilgreining á eftirfarandi hugtökum er ef til vill einstaklingsbundin og gæti 

hugtakið kynheilbrigði jafnvel verið nýtt fyrir sumum enda er það ekki til í nýjustu 

útgáfu íslenskrar orðabókar þegar þetta er skrifað. Hugtökin gefa tilefni til þess að þau 

séu skilgreind bæði vítt eða þröngt og því við hæfi að hér sé miðað út frá ákveðnum 

áhersluþáttum er þau varðar. Hér mun skilgreining þessara hugtaka miðast við 

skilgreiningu bandarísku samtakanna, SIECUS (Sexuality Information and Education 

Council of the United States), sem eru samtök sem hafa það markmið að efla 

kynfræðslu og stuðla að kynheilbrigði.  

 

Kynlíf: er það líf sem við lifum sem kynverur. Kynlíf felur í sér þekkingu, viðhorf, 

gildismat og hegðun einstaklings. Það nær til starfsemi kynfæra, sjálfsvitundar, 

kynhneigðar, kynhlutverka og persónuleika, hugsana, tilfinninga og sambanda. 

Siðferðislegir, trúarlegir og menningalegir þættir hafa áhrif á það hvernig 

einstaklingur tjáir sig og hegðar sér sem kynvera (SIECUS 1999). 

 

Kynheilbrigði: er samþætting líkamlegra, tilfinningalegra, vitsmunalegra og 

félagslegra þátta kynverunnar á þann hátt að vera gefandi og styrkjandi fyrir 

persónuleikann, samskipti og ást (SIECUS 1999). 

 

Kynfræðsla: er sú fræðsla, kennsla og þroski sem einstaklingur hlýtur um kynlíf og 

siðfræði þess og stuðlar að kynheilbrigði hans (SIECUS 2004:13). 

 

 

 

 



 8 

4  Þroski unglinga  

 Unglingsárin eru tími líkamlegra og andlegra breytinga sem hver einstaklingur 

gengur í gegnum og er ferli einstaklings frá því að vera barn að því að verða 

fullorðinn. Þessi ár eru stundum hugsuð í þremur þrepum, frumunglingsskeið (11-14 

ára), miðunglingsskeið (15-17 ára) og lokaunglingsskeið (18-20 ára). Einstaklingurinn 

öðlast jafnt og þétt aukinn þroska og skilning á umhverfinu, sjálfum sér og öðrum 

einstaklingum (Stevens, Amy Bush og Renee Sieving 2000:23).  

 

   Fyrir flesta einstaklinga er þetta ánægjulegt tímabil án nokkurra sérstakra 

vandkvæða þó sumum kennismiðum fyrri tíma hafi þótt þetta tímabil í lífi einstaklings 

einkennast af ,,skini og skúrum.“ Svissneski þróunarsálfræðingurinn Jean Piaget var 

einn af þeim sem taldi unglingsárin almennt séð ánægjuleg fyrir einstaklinga. 

Samkvæmt kenningu hans um þroskaferli mannsins eru börn á aldrinum 11-15 ára á 

stigi formlegra aðgerða. Á því stigi koma fram nýir eiginleikar hugsunar sem verða til 

þess að börn fara að sjá heiminn í öðru ljósi. Börn þurfa á þessu tímabili að 

endurskoða að einhverju leyti fyrri hugmyndir sínar. Börn fara að geta framkvæmt 

aðgerðir sem eru ekki tengdar eða byggðar á þeirra eigin reynslu. Á þessu stigi verður 

hugsunin sértækari, tákn eru notuð frekar en hlutir í hugsuninni, hugsunin verður 

jafnframt gagnvirk og einstaklingurinn getur skoðað sjálfan sig betur. Hugsunin 

verður einnig sveigjanlegri og einstaklingurinn getur hugleitt hluti á fjölbreyttari hátt 

en áður. Piaget hafði ólíkt mörgum öðrum kennismiðum fremur jákvæða afstöðu til 

unglingsáranna vegna þess andlega þroska sem fer fram á unglingsárunum. Hann taldi 

þroskaverkefni unglingsáranna vera að: aðlagast aukinni vitsmunalegri hæfni og 

breyttu útliti, mynda ný sambönd við félaga af báðum kynjum, að öðlast 

tilfinningalegt sjálfstæði gagnvart foreldrum, að búa sig undir verkefni 

fullorðinsáranna t.d. lífsstarf, hjónaband og foreldrahlutverk og að þroska með sér 

félagslega ábyrga hegðun. Allir þessir þættir taldi hann að væru mótandi fyrir þroskun 

sjálfsmyndar (Aldís Guðmundsdóttir 1992:197-202).  

 

   Unglingum hættir gjarnan til þess að sýna áhættuhegðun sem talið er að rekja megi 

til þess að unglingum finnst þeir vera ,,ódauðlegir“. Þessi trú unglinga verður oft til 

þess að þeir taka ónauðsynlega áhættu eins og stunda óvarið kynlíf eða byrja að reykja 

(Huebner, Angela 2000) Talið er að sjálfsmynd unglinga verði jákvæðari ef foreldrar 
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þeirra veita þeim tilfinningalegan stuðning og eru meðvitaðari um hvað unglingurinn 

hefst við bæði í skólanum og utan hans (Sartor, Carolyn og James Youniss 2002:229-

230).  

   Geðtengsl eru tilfinningaleg tengsl sem myndast milli einstaklinga, tengslin geta 

bæði orðið neikvæð og jákvæð. Náið samband foreldris og barns er talið stuðla að 

góðum geðtengslum þeirra á milli. Tengsl við foreldrana vara lengi og fyrir unglinga 

er heimili foreldranna mikilvægur griðastaður t.d. þegar erfiðleikar steðja að (Holmes, 

Jeremy 1993:67-85).  

 

5  Markmið með kynfræðslu 

 Markmið með kynfræðslu er að styrkja sjálfsmynd einstaklingsins þannig að hann 

verði hæfari til þess að takast á við flókin atriði eða atvik er tengjast samskiptum hans 

við aðra í kynlífi. Mikilvægt er að hver einstaklingur geti þroskast á eðlilegan hátt sem 

kynvera og liðið vel í því hlutverki. Það skiptir einnig máli að einstaklingur geti með 

sjálfum sér sett sér viðmið út frá eigin gildum og sé fær um að deila þeim með öðrum 

og að einstaklingur geti myndað tilfinningalegt samband við aðra einstaklinga sem 

byggist á heiðarleika og gagnkvæmri virðingu (Sóley S. Bender 2006:56). Með  

kynfræðslu er markmiðið að stuðla að kynheilbrigði. Með kynfræðslu veitum við 

nemendum upplýsingar um hvernig unnt sé að stuðla að eigin kynheilbrigði og 

hvernig megi nýta þær upplýsingar til ákvarðanatöku nú og síðar á lífsleiðinni 

(SIECUS 2004:19). 

 

5.1  Hvers vegna þurfa börn og unglingar fræðslu um kynlíf? 

 Nauðsyn þess að fræða börn og unglinga um kynlíf hefur alltaf verið mikil í ljósi 

þess að manneskjan er kynvera og kynlíf er órjúfanlegur þáttur í lífi manna. Nauðsyn 

kynfræðslu nú á dögum er jafnvel meiri en áður vegna þeirra breytinga sem orðið hafa 

á samfélaginu. Í kjölfar aukinnar tækni og hnattvæðingar eru fleiri aðilar farnir að 

koma að fræðslu barna og unglinga t.a.m. hinir ýmsu miðlar eins og t.d. fjölmiðlar og 

veraldarvefurinn. Sú fræðsla sem þaðan hlýst er ekki alltaf raunhæf og byggist ekki 

endilega á eðlilegum kynímyndum eða samskiptum sem þykja heilbrigð í kynlífi 

(Fortliti, John o.fl 1985:2). 
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 Líta þarf á kynlíf sem eðlilegan þátt í þroska unglinga og fræða börn um þá þætti er 

snerta kynlíf og hjálpa þeim að líta á sjálf sig sem kynverur. Markmiðið er að hjálpa 

unglingum að setja sér ákveðin viðmið út frá eigin gildum hvað kynlíf varðar þannig 

að þau verði fær um að taka sjálfstæðar ákvarðanir í kynlífi. Forsenda þess að geta 

frætt unglinga um kynlíf er að breyta hugsunarhættinum varðandi hugsanlegt kynlíf 

þeirra. Unglingar eru kynverur, þeir eru á milli þess að geta talist börn eða fullorðnir. 

Spurningin er ekki hvort unglingar eigi að stunda kynlíf heldur hvenær þeir eiga að 

byrja að stunda kynlíf. Markmiðið er því að stuðla að því að hver einstaklingur geti 

tekið sjálfstæða ákvörðun byggða á eigin gildimati og raunhæfum markmiðum um 

hvenær sé rétt að byrja að stunda kynmök (Haffner, Debra 1993:21;26-30).  

 

 Með aukinni tækni og hnattvæðingu hefur aðgengi barna og unglinga að efni sem 

sýnir ranga mynd af kynlífi, aukist til muna. Ungmenni hafa greiðan aðgang að klámi 

á veraldarvefnum og rannsóknir sýna að við 11 ára aldur hafi flest börn kynnst klámi 

(Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl. 2006). Umræða undanfarin ár um kynhegðun unglinga 

hefur gefið til kynna að sýn unglinga á kynlíf sé að einhverju leyti brengluð að mati 

samfélagsins og beri merki óheilbrigðis og lítillar ábyrgðar í kynlífi sem gefur 

sterklega til kynna að fræðslu á því sviði sé sannarlega þörf. Upp hefur komið umræða 

um það að ákveðinn hópur ungmenna hafi notað kynlíf sem greiðslu t.d. til að fá 

inngöngu í partý (Dagbjört Ásbjörnsdóttir 2002). Mörg af þeim skilaboðum sem ungt 

fólk fær gegnum miðla s.s. eins og sjónvarp, myndbönd eða veraldarvefinn gefa þeim 

hugmyndir um að það sé eðlilegt að haga sér á óábyrgan hátt í kynlífi. Sjaldnast er í 

þessum miðlum fjallað um afleiðingar óábyrgrar kynhegðunar (Sóley S. Bender 

2006:53). Sporna þarf við þeim hafsjó upplýsinga sem flæðir yfir börn og unglinga 

gegnum hina ýmsu miðla með því að vera virkari í að kenna þeim gildi sem talist geta 

heilbrigð, raunhæf og eðlileg hvað varðar kynlíf og samskipti. Efla þarf hjá börnum 

og unglingum sjálfstæði til að geta verið gagnrýnin á þær upplýsingar sem finna má í 

samfélaginu. Fjölbreyttar umræður með unglingum um kynlíf og þá þætti sem snerta 

kynlíf eru góður grunnur til að byggja á og hjálpar þeim að setja sér eigin viðmið 

(Forlitti, John o.fl. 1985:3). 

 

 Umræða um kynferðismál þarf að miðast meira út frá tilfinningalegu- og 

félagslegum þáttum eins og virðingu, gildum, sjálfstæði og framtíðaráformum heldur 
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klínískum þáttum líkt og hún virðist einna helst hafa beinst að. Kynþroski og það sem 

talist getur klínísk umræða er eflaust gerð nokkuð góð skil enda mikið til af 

aðgengilegu efni samfélaginu um þessi mál. Umræðan þarf einnig að miðast út frá 

þörfum unglinga og því nauðsynlegt að kanna hug þeirra í þessu efni. Unglingar sýna 

þessum málaflokki jafnan mikinn áhuga og því á meiri fræðsla um kynlíf rétt á sér 

(Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl. 2006).  

 

5.2  Kynfræðsla – skýr stefnumótun 

 Ákveðin stefnumótun um kynfræðslu er nauðsynleg í hverju samfélagi. Á Íslandi 

hefur ekki verið mörkuð ákveðin stefna og einkennist umfjöllun um kynfræðslu 

einkum af tímabundnum áróðursherferðum (Sóley S. Bender 2006:52). Stefnumótun 

þarf að hafa í för með sér markvissa samvinnu margra stofnana í samfélaginu t.a.m. er 

lúta að stórnsýslu landsins. Á Íslandi hefur stefnuleysið í þessum málaflokki augljósar 

afleiðingar. Tíðni ótímabærra þunganna er há hér á landi miðað við hin Norðurlöndin 

(sem gjarnan er miðað við), kynsjúkdómar eru einnig algengir og sömuleiðis tíðni 

fóstureyðinga (Ástráður 2001:2). Í Svíþjóð og Hollandi hefur verið mörkuð ákveðin 

stefna varðandi kynheilbrigði sem miðar að forvörnum og fræðslu og sérstök áhersla 

lögð á börn og unglinga. Reynslan þar er jákvæð. Aftur á móti ef við horfum til 

Bandaríkjanna þar sem almennt viðhorf er að kynlíf unglinga sé óæskilegt fyrirbrigði 

er tíðni þungana unglingsstúlkna há. Samkvæmt niðurstöðum samanburðarrannsóknar 

sem bandarískur félagsfræðingur, Amy Schalet, gerði á viðhorfi hollenskra og 

bandarískra foreldra til kynhegðunar unglinga kemur fram að viðhorf foreldra hafa 

mikil áhrif á það hvernig unglingar skilgreini kynlíf. Einnig kemur fram að viðhorf til 

kynhegðunar unglinga eru afar menningabundin. Almennt viðhorf hollenskra foreldra 

er að kynhegðun unglinga sé eðlilegur þáttur í þroska þeirra og þeir leggja sig fram 

við að veita börnum sínum fræðslu um kynlíf og mikilvægi ástar í því samhengi. 

Bandarískir foreldrar aftur á móti líta á kynhegðun unglinga sem taumlausa kynkvöt 

sem þeir vonast til að sé tímabil sem líði hratt hjá og reyna að hafa taumhald á. Samt 

sem áður byrja hollenskir og bandarískir unglingar að hafa kynmök á svipuðum aldri 

en munurinn liggur kannski einna helst í því að bandarískar unglingsstúlkur eru níu 

sinnum líklegri til þess að verða þungaðar en gengur og gerist í Hollandi (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir 2002). Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að viðhorf 
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samfélagsins til kynlífs hafi sitthvað um stöðu mála að segja og að þáttur foreldra sé 

meiri en margur hefði trúað. 

 

5.3  Munur á kynfræðslu kynjanna 

 Rannsóknir benda til að sú kynfræðsla sem kynin fá sé nokkuð ólík og mismunandi 

áhersluþættir séu ríkjandi þegar kemur að kynfræðslu drengja og stúlkna. Þannig fá 

stúlkur yfirleitt meiri kynfræðslu en drengir og kynfræðslan sem þær hljóta miðast 

helst við blæðingar og kynþroska. Kynfræðsla þeim til handa einkennist einnig 

töluvert af hræðsluáróðri og að þær sýni ábyrgð í kynlífi. Þær eru helst varaðar við 

snemmbærum þungunum og kynferðislegum þrýstingi. Sú fræðsla sem börnum og 

unglingum er veitt miðast helst að fræðslu um eigið kyn og lítil fræðsla miðast við hitt 

kynið (Lilja Sigurðardóttir 2002:4; Forlitti, John o.fl. 1985:13).  Jafna þarf þá 

kynfræðslu sem kynin fá auk þess sem einstaklingar þurfa meiri fræðslu um bæði 

kynin (Forlitti, John o.fl. 1985:13-14).  

 

 Eins og áður sagði er ýmislegt bendir til þess að stúlkur séu gerðar ábyrgari í kynlífi 

en drengir t.a.m. varðandi getnaðarvarnir og afleiðingar óöruggs kynlífs. Því þarf að 

breyta og virkja drengi betur hvað það varðar, kynlíf snertir þá jafnt og stúlkur auk 

þess sem afleiðingar óöruggs kynlífs hafa einnig áhrif á þeirra líf (er þá verið að vísa 

til þungana og/eða kynsjúkdóma) (Lilja Sigurðardóttir 2002:5). 

 

 Í nýlegri rannsókn sem gerð var hér á landi, til að kanna getnaðarvarnanotkun 

íslenskra ungmenna, kom í ljós að drengir treystu fremur á heppni þegar kom að 

óöruggu kynlífi en stúlkur auk þess sem þær voru líklegri til þess að festa kaup á 

smokkum. Drengjum aftur á móti þótti smokkurinn fremur vera til trafala og minnka 

ánægjuna af kynmökum og gerðu síður ráðstafanir um getnaðarvarnanotkun. Í 

rannsókninni var mun hærra hlutfall stúlkna, sem greindi frá einhverskonar ráðgjöf 

eða fræðslu frá foreldrum um getnaðarvarnir, en drengir. Bæði kynin töldu betra að 

fylgja ráðum foreldra sinna varðandi getnaðarvarnir heldur en vina sinna (Bender, 

S.S. og Elise Konsunen 2005:20-21) sem ýtir enn undir mikilvægi þess að foreldrar 

veiti börnum sínum haldgóða fræðslu um kynlíf burtséð frá kyni þeirra. Rannsóknin 

bendir einnig til þess að þörf sé á að veita drengjum betri fræðslu um kynlíf en gert er 

(Bender, S.S. og Elise Kosunen 2005:25). 
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5.4  Kynfræðsla fyrir drengi 

 Ýmsar rannsóknir benda til þess að drengir fái ekki þá kynfræðslu sem þeir þurfa. 

Hugsanleg skýring á því gæti verið að kynfræðsla hefur fyrst og fremst beinst að 

stúlkum og tilgangurinn hefur verið að vernda og styrkja þær í að finna eigin viðmið 

og forða þeim frá því að verða ungar mæður (Davison, Neil 1996). Markmiðið í 

kynfræðslu fyrir drengi væri að gefa þeim sama tækifæri og stúlkum til þess að ræða 

um kynlíf. Drengir hafa þörf fyrir að ræða ýmis málefni tengd kynlífi líkt og stúlkur 

og hafa sömuleiðis ákveðnar skoðanir á málefnum er það varða. Drengir hafa jafnan 

gaman af því að fjalla um kynlíf og að tala um kynlíf er góð leið til að hjálpa þeim að 

kljást við önnur málefni eins og ofbeldi, klám og félagslegan þrýsting (Davison, Neil 

1996). Þau vandkvæði sem drengir þurfa oft að glíma við er það hversu karlímyndin 

er oft gerð ósveigjanleg. Sú staðreynd er sjaldan rædd en þarf að vera eitt af því sem 

rætt er um í kynfræðslu með drengjum, sérstaklega vegna þess að drengjum hættir 

fremur til að flokka fólk eftir kynferði (Wood, Allan 1998). Hvað kynferði varðar 

verða drengir fyrir miklum þrýstingi frá samfélaginu, kannski helst öðrum 

karlmönnum. Nýleg rannsókn, í Bretlandi, fjallar um skipulagða þungun unglinga. Í 

niðurstöðunum kemur fram að þó feðurnir segi að það hafi verið skipulagt að eignast 

barn þá var það alltaf svo að stelpan sem þeir voru með stakk upp á því að eignast 

barn en ýmsar ástæður urðu svo til þess að þeir létu til leiðast. Þessi niðurstaða að 

konur hafi meiri völd þegar kemur að því að ákveða að eignast barn gefur sterklega til 

kynna að fræða þurfi drengi meira um kynferðismál (Carter, Susan og Lester Coleman 

2006:48). Einnig kom fram í þessari rannsókn að ungu feðurnir vissu margir hverjir 

ekki af hverju þeir vildu eignast barn og létu jafnvel til leiðast vegna þess að stelpan 

sem þeir voru með vildi eignast barn. Margir af þeim feðrum sem tóku þátt í 

rannsókninni bjuggu ekki með börnum sínum og þótti það miður. Þeim fannst þeir 

jafnvel hafa verið notaðir og sáu jafnvel eftir því að hafa orðið feður (Carter, Susan og 

Lester Coleman 2006:50). Þessar niðurstöður sýna að drengir þurfa, líkt og stúlkur, að 

setja sér viðmið um það hvenær eðlilegt er að eignast barn. Drengir þurfa ekki síður 

en stúlkur að finna eigin viðmið þegar kemur að kynlífi og ákvarðanatöku um það.  
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6  Kynfræðsla  

 Kynlíf er eðlilegur þáttur í lífi manna. Með því að veita börnum og unglingum 

fræðslu um kynlíf gerum við þeim betur kleift að fást við eigin tilfinningar og þau 

verða hæfari til að taka ákvarðanir sem stuðla að eigin kynheilbrigði. Aukin fræðsla 

styrkir unglinga og gerir þeim mögulegt að vera gagnrýnin á þær upplýsingar sem þau 

hljóta úr umhverfinu. 

 

6.1  Kynfræðsla í skólum – skólakerfið 

 Ábyrgð á uppeldi barna er fyrst og fremst í höndum foreldra/forráðamanna. 

Skólanum ber þó að deila þessari ábyrgð með foreldrum/forráðamönnum og er 

menntun og velferð barna sameiginlegt verkefni heimilis og skóla (Aðalnámskrá 

grunnskóla. Lífsleikni 1999:6). 

 

6.1.1  Reglugerðir  

 Í lögum um ráðgjöf og fræðslu um kynlíf og barneignir frá árinu 1975 segir í 7. 

grein: ,,Fræðsluyfirvöld skulu í samráði við skólayfirlækni veita fræðslu um kynlíf og 

siðfræði kynlífs á skyldunámstigi í skólum landsins. Einnig skal veita þessa fræðslu á 

öðrum námsstigum.“ Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1989 kemur fram að 

markmið með kynfræðslu sé einkum að koma í veg fyrir ótímabærar þunganir, 

kynsjúkdóma og kynferðislegt ofbeldi (Aðalnámskrá grunnskóla. Kynfræðsla 

1989:175). Í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 eru markmið kynfræðslu ekki nærri eins 

ítarleg og í Aðalnámskránni frá 1989 og hlýtur það að vekja athygli. Samkvæmt 

Aðalnámskrá frá 1999 á forvarnarstarf einkum að fara fram Lífsleikninnar en aðeins 

er minnst á kynfræðslu á tveimur stöðum, í lokamarkmiðum 7. bekkjar og í 

lokamarkmiðum 10. bekkjar. Í lífsleiknihluta Aðalnámskrárinnar er þó fjallað nokkuð 

vel um mikilvægi forvarna gegn fíkniefnum en annað forvarnarstarf má í raun túlka 

eftir hentileika (Aðalnámskrá grunnskóla. Kynfræðsla 1989:175; Aðalnámskrá 

grunnskóla. Lífsleikni 1999:15; 24). 

 

 Kynfræðsla er skylda frá 6. bekk grunnskóla. Þá eru nemendur á aldrinum 11-12 ára 

og kynþroski hafin eða u.þ.b. að hefjast. Kynfræðsla í skólum hefst þó fyrr en beinist 

kannski ekki beint að kynþroskaaldrinum heldur félagslegum og tilfinningalegum 

þáttum er varða einstaklinginn sjálfan og í samspili við aðra einstaklinga sem og 
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umhverfið. Kennslan fer fram í lífsleiknitímum sem eru tilgreindir í námskrá frá 4. 

bekk en fyrir þann tíma er miðað að því að kennsla sé almennt lífsleiknimiðuð 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Lífsleikni 1999:5) en börn í fyrstu bekkjum grunnskóla 

læra um samskipti, að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og að kunna að setja 

sér og öðrum mörk og læra gildi góðra og heilbrigðra samskipta (Aðalnámskrá. 

Almennur hluti 1999:48-49). 

 

6.1.2  Lífsleikni 

 Lífsleikni er heiti margra námsþátta og viðfangsefna er varða sjálfsþekkingu, þroska 

og mannrækt einstaklingsins (Aðalnámskrá grunnskóla. Lífsleikni 1999:7). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er markmið lífsleikninnar að stuðla að því að 

byggja upp alhliða þroska einstaklingsins svo hann verði betur hæfur til þess að takast 

á við kröfur og áskoranir daglegs lífs. Lokamarkmið lífsleikni í grunnskóla er m.a. að 

nemandi þroski með sér næmi á eigin tilfinningar, öðlist færni í tjáskiptum og sé fær 

um að fylgja eftir eigin gildum. Enn fremur að einstaklingur öðlist færni til þess að 

móta sér eigin ímynd, lífstíl og skoðanir og geti sett sér markmið út frá þeim gildum 

er varða framtíðina (Aðalnámskrá grunnskóla. Lífsleikni 1999:11) 

Lífsleikni er skipt upp í tvo megin kjarna: 

o Sjálfsþekking, samskipti, sköpun og lífstíll 

o Samfélag, umhverfi, náttúra og menning 

 Þáttur kynfræðslunnar skarast inn í báða þessa kjarna. Kynlíf er fjölbreytt og snertir 

marga þætti er varða einstaklinginn, menningu hans og umhverfið sem hann lifir í 

(Aðalnámskrá grunnskóla. Lífsleikni 1999:6-8). Í umræðum um kynlíf ætti alltaf að 

hafa í huga hversu vítt hugtakið kynlíf er þar sem mörgum hættir til að skilgreina 

hugtakið of þröngt. Þannig gætu sumir talið kynlíf eingöngu snerta þá þætti er tengjast 

kynmökum. Mikilvægt er í vinnu með nemendum að skilgreina hugtakið fremur vítt 

en þröngt sbr. hugtakið sexuality í ensku sem snertir marga þætti er varða kynlíf.  

 

6.1.3  Framkvæmdir og leiðir 

 Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla er tekið fram að hver skóli skuli í 

skólanámskrá tilgreina sérstaka áætlun er varðar lífsleikni og hvernig hann ætli sér að 

standa að lífsleikninámi og forvörnum (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti 

1999:26). Athygli vekur þó hversu lítill þáttur kynfræðslunnar er í námskránni og hætt 
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við að misræmi skapist milli skóla hvað viðkemur forvarnarstarfi. Afrakstur slíkrar 

stefnu gæti orðið margvíslegur fyrir samfélagið í heild ef horft er til kynsjúkdóma, 

ótímabæra þungana og kynferðislegt ofbeldi s.s. nauðganir og kynferðislega 

misnotkun á börnum. Markmið slíkrar stefnu væri ekki að koma í veg fyrir kynlíf 

unglinga heldur að stuðla að heilbrigði og ábyrgum lífsháttum í þessu efni. 

Rannsóknir sýna að öflug kynfræðsla verður til þess að unglingar byrja seinna að 

stunda kynmök (Lilja Sigurðardóttir 2002:5). Kynfræðsla hefur mest áhrif þegar 

einstaklingar fá tækifæri til að vera virkir þátttakendur sem kanna eigin viðhorf og 

samfélagsleg gildi og þroska með sér félagslega hæfni. Námsefni tengt kynfræðslu 

ætti að miða við að virkja nemandann í starfinu með ýmiskonar verkefnum. Þar er átt 

við verkefnui sem krefjast umræðna, verkefni þar sem nemendur setja sig í spor 

annarra og vinna út frá þeim forsendum, ýmis konar hóp- og einstaklingsverkefni og 

heimaverkefni þar sem gerð er krafa um aðstoð og/eða samvinnu við foreldra 

(SIESUS 2004:21). Vettvangsferðir á heilsugæslustöðina í samfélaginu væru einnig 

góð leið til þess að brúa bilið og kynna heilbrigðisþjónustuna fyrir nemendum (Wood, 

Alan. 1996) þannig að þau viti að hverju þau ganga og það yrði eðlilegra fyrir þá. 

  

  Þar sem takmarkaður tími gefst til kynfræðslu í skólum og henni eru settar ákveðnar 

skorður er mikilvægt að kennarar noti að einhverju leyti lausar stundir sem stundum 

gefast í skólastarfinu til þess að ræða um kynferðismál. Kennarar sem kenna fagið 

ættu að hafa fengið sérstaka leiðsögn eða þjálfun um hvernig best sé að nálgast 

viðfangsefnið og hvaða þáttum ber að miða út frá. Í Kennaraháskóla Íslands eru 

námskeið sem tengjast lífsleikni af skornum skammti og ekki langt síðan slík 

námskeið fóru að standa nemendum til boða. Kennaranemar í dag fá takmarkaða 

kennslu í því hvernig kenna eigi lífsleikni í grunnskólum en einstaka valfag stendur 

nemendum til boða er varðar lífleikni. Í kennsluskrá Kennaraháskóla Íslands fyrir 

skólaárið 2006-2007 voru þrjú valfög í boði er tengjast lífsleikni. Í kennsluskrá sama 

skóla fyrir skólaárið 2007-2008 eru fjögur valfög í boði sem tengjast lífsleikni 

(Kennaraháskóli Íslands 2006; Kennaraháskóli Íslands 2007). Vægi fagsins virðist þó 

vera að aukast.  Ljóst er að íslenskir kennarar eru misvel í stakk búnir til að sinna 

lífsleiknikennslu. Lífsleikni hefur verið skyldunámgrein í grunnskólum síðan 1999 

með tilkomu nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla. Því er löngu orðið tímabært að bjóða 

verðandi kennurum upp á sérhæfingu í lífsleikni til að mæta þeirri þróun sem orðið 

hefur í skólastarfinu.  Einnig vekur það athygli manns sem nemanda við slíka stofnun 
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sem veitir kennaramenntun að kennsla miðast að mjög litlum hluta við þá þætti er 

varða félagslegan stuðning við nemendur t.d. varðandi hvaða leiðir kennara ber að 

fara komi upp félagsleg vandamál tengd einhverjum nemenda hans, er þá m.a. verið 

að vísa til vanrækslu ýmis konar. Ljóst er af samtölum við grunnskólakennara sem og 

nemendur Kennaraháskóla Íslands að slík fræðsla er nauðsynleg þegar kemur svo að 

því að kenna að loknu námi. 

 

6.1.4  Kynfræðsla að grunnskólanámi loknu  

 Þunganir og þá sérstaklega fóstureyðingar eru fremur algengar í aldurshópnum 15-

19 ára (Fóstureyðingar 2003 2005:5) sem gefur til kynna að meiri fræðslu sé þörf og 

lengur en gengur og gerist. Kynfræðslan þarf einnig að vara lengur heldur en hún gerir 

nú og vera skilvirkari. Því þyrfti að efla kynfræðslu á framhaldsskólastigi eða a.m.k. 

fram að sjálfræðisaldri, 18 ára.  Út frá tölum frá Hagstofu Íslands um aldur foreldra 

eftir kyni, veltir maður því fyrir sér hvort stúlkur á þessum aldri séu að einhverju 

beittar þrýstingi eða haldnar ranghugmyndum um ábyrgð þess að eignast barn. Mæður 

í aldurshópnum 20 ára og yngri eru mun fleiri en feður í sama aldurshópi. Þær 

upplýsingar benda til þess að stúlkur séu með sér eldri karlmönnum sem e.t.v. eru 

reiðubúnir að stofna fjölskyldu (Hagstofa Íslands 2005:7).  

 

6.1.5  Út frá hvaða þáttum á kynfræðsla að miðast? 

 SIECUS, Sexuality Information and Education Council of the United States, eru 

bandarísk samtök sem leggja áherslu á að efla kynfræðslu þar í landi og hafa gefið út  

margvíslegt efni um hvernig best sé að fjalla um kynfræðslu með ungmennum. 

Samkvæmt skýrslu þeirra ætti kynfræðsla að miðast út frá eftirfarandi þáttum: 

o Upplýsingar 

o Viðhorf og gildi 

o Sambönd og félagsleg færni 

o Ábyrgð 

Upplýsingar: með kynfræðslu er reynt að veita nákvæmar upplýsingar um kynferði, 

vöxt og þroska, getnað, sjálfsfróun, fjölskyldulíf og fjölskyldugerðir, þunganir og 

fæðingar, foreldrastarfið, kynhrif, kynímyndir, getnaðarvarnir, fóstureyðingar, 

kynferðislega misnotkun og kynsjúkdóma s.s. HIV/AIDS. 
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Viðhorf og gildi: markmiðið er að veita ungu fólki tækifæri til þess að spyrja 

spurninga, kanna eigið viðhorf og samfélagsins til kyns og kynlífs. Skilningur á 

gildum fjölskyldunnar hjálpar unglingum við að móta eigin gildi, þroska gagnrýna 

hugsun, auka sjálfstraust og sjálfsímynd, þroska sýn varðandi samskipti við 

fjölskyldumeðlimi, einstaklinga af báðum kynjum, kynlífsfélaga og samfélagið í 

heild. Málaflokkar kynfræðslunnar geta orðið til þess að ungt fólk skilur betur skyldu 

sína og ábyrgð við fjölskylduna og samfélagið. 

Sambönd og félagsleg færni: kynfræðsla ætti að vera góður grunnur fyrir ungt fólk  að 

skilja merkingu hugtaksins, kynlíf, og hvaða hlutverki það gegnir í heimi fullorðinna 

einstaklinga. Kynfræðsla felur í sér að hjálpa ungu fólki að skilja og þroskað með sér 

færnina að stofna til heilbrigðra sambanda á jafnréttisgrundvelli, hvort heldur sé um 

að ræða vinasambönd eða kynferðisleg sambönd einstaklinga.  

Ábyrgð: með kynfræðslu er leitast við að hjálpa ungu fólki að sýna ábyrgð í 

kynferðislegum samböndum. Það er gert með því að fjalla um málefni eins og hvernig 

eigi að standast þrýsting frá samfélaginu eða vinum þegar kemur að því að byrja að 

stunda kynmök áður en einstaklingurinn sjálfur er tilbúinn til þess. Einnig að fjalla um 

mikilvægi þess að nota getnaðarvarnir og sýna ábyrgð þegar kemur að kynlífi 

(SIECUS 2004:19). 

 

6.1.6  Samstarf heimilis og skóla 

 Mikilvægt er að stuðla að góðu samstarfi milli heimila og skóla þegar kemur að 

kynfræðslu. Foreldrum getur reynst erfitt að hefja kynfræðslu með börnum sínum og 

því er e.t.v. mikilvægt að skólinn eða foreldrafélag skólans hafi frumkvæði að því að 

ræða kynferðismál. Það væri unnt að gera með því að bjóða foreldrum upp á fræðslu á 

foreldrafundum um hvernig best sé að haga kynfræðslu. Markmiðið væri að veita 

foreldrum faglega ráðgjöf. Kynfræðslan þyrfti einnig að miðast að því að 

heimaverkefni yrðu unnin í samvinnu við/eða með foreldrum og gætu verið góður 

grunnur til þess að hefja umræðuna. Námsefnið ætti að vera valið með það í huga að 

foreldrum væri gert kleift að vinna í samstarfi við skólann. Sem dæmi um slíkt 

námsefni má nefna Lífsgildi og ákvarðanir sem er heildrænt námsefni sem tekur mið 

af samstarfi skóla og heimila. 
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6.2  Kynfræðsla frá foreldrum 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla segir: 

Frumábyrgð á uppeldi og menntun hvílir á foreldrum. Hlutur 

grunnskólans felst einkum í því að sjá nemendum fyrir formlegri fræðslu 

og taka þátt í félagslegri mótun þeirra. Þetta sameiginlega verkefni heimila 

og skóla kallar á náin tengsl, gagnkvæmt traust, gagnkvæma 

upplýsingamiðlun, samábyrgð og samvinnu (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Almennur hluti 1999:14). 

 

 Mörgum foreldrum finnst óþægilegt að fjalla um kynferðismál við börn sín. Sumir 

foreldrar vonast til að þessi umræða komi aldrei upp meðan aðrir foreldrar treysta á að 

skólinn sjái um upplýsingarnar og fræðsluna. Oft er það þannig að foreldrar uppgötva 

að sú kynfræðsla sem á sér stað í skólanum er, þó hún sé vissulega mikilvæg, ekki 

nægileg. Sú fræðsla sem fram fer í skólum er oft takmörkuð við upplýsingar um 

líffræðilega þætti er varða kynþroska, getnað o.þ.h.  Ástæðan fyrir því að ekki er farið 

djúpt inn á viðmið og gildi er að kennurum gæti þótt þeir vera að brjóta í bága við 

viðmið og gildi foreldranna. Aðeins foreldrar/forráðamenn geta miðlað eigin gildum 

og skoðunum varðandi kynferðismál til barna sinna. Sama hversu góð fræðslan er í 

skólum þá kemur hún ekki í staðinn fyrir fræðsluna sem gæti átt sér stað heima fyrir. 

Margir foreldrar hafa ef til vill ekki fengið nægilega kynfræðslu sjálfir sem börn og 

unglingar sem getur e.t.v. haft það í för með sér að þeir eru óöryggir um hvernig 

kynfræðslan skuli fara fram. Hvað má ræða, hvenær á að byrja og hversu djúpt á að 

fara í umræðuna eru spurningar sem foreldrar spyrja sig. Margir skólar og/eða 

foreldrafélög hafa gripið á það ráð að standa fyrir fyrirlestrum um samskipti foreldra 

og barna um kynferðismál til þess að opna umræðuna. Foreldrar eru yfirleitt ánægðir 

með reynsluna af slíkum fundum og það eykur jafnan öryggi þeirra í að ræða þessi 

mál við börn sín. Samkvæmt rannsóknum telja flestir foreldrar nauðsynlegt að ræða 

kynferðismál við börn sín og telja þá umræðu af hinu góða. Foreldrar vilja fyrst og 

fremst að börn þeirra séu örugg og fær um að stofna til heilbrigðra sambanda er varða 

kynlíf (Lilja Sigurðardóttir 2002:5). Sumir foreldrar velta því fyrir sér hvort umræður 

um kynlíf verði til þess að börn þeirra telji að þau séu að leggja blessun sína yfir að 

þau megi byrja að stunda kynmök. Staðreyndin er sú að börn og unglingar fá mörg 

skilaboð í viku hverri um kynlíf frá umhverfinu s.s. dagblöðum, sjónvarpi, af 
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veraldarvefnum og frá vinum sínum. Það er í raun stærsta vandamálið þegar foreldrar 

kjósa að tjá sig ekki um málið. Skilaboð foreldra um kynlíf eru því afar mikilvæg til 

þess að leiðrétta og gefa réttar upplýsingar um kynferðismál auk þess sem börn virða 

yfirleitt sjónarmið foreldra sinna (Forliti, John 1985:26-27). Þó ekki sé efast hér um 

gildi góðrar fræðslu frá foreldrum þá er samt sem áður nauðsynlegt að foreldrar, 

kennarar og hjúkrunarfólk fái upplýsingar frá fagfólki um gildi góðrar kynfræðslu. 

 

 Kynfræðsla einskorðast ekki við unglingsárin og kynþroskann. Börn þurfa 

kynfræðslu allt sitt líf, allt frá því þau eru lítil börn. Þó markmiðið sé ekki að fræða 

ung börn um kynþroska og kynmök þá er margt annað sem foreldrar fræða börn sín 

um. Strax á unga aldri læra börn þann grundvallarmun sem er á stelpum og strákum. 

Foreldrar þurfa að fræða börn sín um góða og slæma snertingu t.d. milli fullorðinna 

og barna í því skyni að verja þau fyrir kynferðislegu áreiti. Foreldrar verða einnig að 

kynna gildi fjölskyldunnar er varða ást, virðingu og sambönd. Fræðslan breytist með 

aldri og þroska barnanna og fer inn á önnur svið. Fyrsta fræðslan sem börn fá um 

kynferðismál er á leikskólaaldri og/eða fyrstu árin í grunnskóla. Ef börn fá ekki þessa 

vitneskju frá foreldrum sínum þá er nokkuð víst að fræðslan kemur frá vinum eða frá 

umhverfinu. Börn á þessum aldri fá jafnan að vita hvaðan börnin koma. Á þessum 

aldri þurfa foreldrar að kenna börnum sínum atriði er tengjast tali um kynferðismál, 

nekt, snertingu og viðeigandi hegðun. 

 

 Eins og áður sagði fá börn yfirleitt einhverja vitnesku um kynþroskann áður en þau 

komast sjálf á það stig. Foreldrar ættu að einbeita sér að því að efla sjálfstraust barna 

sinna og hjálpa þeim að móta sér eigin viðmið og álit á kynferðismálum svo þau séu 

betur undir það búin að standast þrýsting frá jafnöldrum sínum eða samfélaginu. Þau 

þurfa einnig að læra um kynferðislegt áreiti og þekkja leiðir til þess að forðast slíkar 

aðstæður. Jafnframt er nauðsynlegt að foreldrar séu búnir að ræða um þær líkamlegu 

og andlegu breytingar sem eiga sér stað við kynþroskann áður en til hans kemur, til að 

börn séu betur undirbúin.   

 

 Börn og unglingar þarfnast þess að foreldrar setji þeim viðmið, að þau viti til hvers 

foreldrar þeirra ætlast af þeim sem fullorðnum einstaklingum, einnig hvað 

kynferðismál varðar (Forliti, John o.fl. 1985:2). Foreldrar geta verið mikill 

áhrifaþáttur þegar kemur að getnaðarvarnarnotkun barna þeirra. Börn sem hlotið hafa 
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fræðslu um ábyrga hegðun í kynlífi eru líklegri til þess að sýna ábyrgð þegar þau byrja 

að stunda kynlíf (Bender, S. Sóley og Elise Kosunen 2005:25). 

 

 Gott er að byrja kynfræðslu snemma, kynfræðslan þarf að vera jöfn og þétt og 

eðlilegur hluti af samskiptum foreldra og barna. Ekki er talin góð lausn að halda einn 

góðan fyrirlestur fyrir börn sín um kynferðismál, enda eflaust illmögulegt að segja allt 

sem segja þarf á einu bretti (Bender, S. Sóley og Elise Kosunen 2005:25). Margir 

foreldrar standa í þeirri trú að þeir eigi ekki að eiga frumkvæði að því að ræða um 

kynferðismál við börn sín. Í einhverjum tilfellum gæti það virkað en sum börn eru 

einfaldlega þannig gerð að þau hafa sig ekki í frammi til þess að ræða slík mál við 

foreldra sína. Það að börn og unglingar spyrji ekki spurninga um kynferðismál merkir 

ekki að þau þurfi ekki að spyrja eða fá svör. Börn og unglingar eru misjöfn hvað það 

varðar, sum eru einfaldlega lokaðari en önnur. Nokkuð víst er að öll börn og unglingar 

þurfa að spyrja um kynferðismál og fá svör (Forliti, John o.fl. 1985:5).  

 

7  Ýmis fræðsla í boði 

 Lítið hefur verið um endurmenntunarnámskeið fyrir þá aðila sem standa að fræðslu 

um kynlíf. Þó eru ýmis starfandi félög eða fyrirtæki sem veita þjónustu og ráðgjöf um 

kynlíf eða starfa að forvörnum á því sviði. 

 

7.1  Ástráður.is – félag um forvarnarstarf læknanema 

 Félag um forvarnarstarf læknanema hefur um nokkurra ára skeið staðið fyrir fræðsu 

á netinu um málefni er varða kynlíf, félagið kallar sig Ástráð, http://www.astradur.is/. 

Auk þess að halda úti greinagóðri heimasíðu um málefni sem tengjast unglingum á 

,,unglingamáli“ hefur Ástráður farið í heimsóknir  í framhaldsskóla og verið með 

jafningjafræðslu um kynlíf. Helstu markmið Ástráðs eru fræðsla um kynsjúkdóma, 

getnaðarvarnir og fóstureyðingar. Starf félagsins beinist helst að unglingum í 

framhaldsskólum (Ástráður 2007). 

 

7.2  FKB 

 Fræðslusamtök um kynlíf og ráðgjöf, FKB, hafa verið starfandi síðan 1992. Þangað 

getur ungt fólk komið eða hringt og fengið upplýsingar eða leiðsögn um málefni er 
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varða kynferðismál. Þar getur ungt fólk fengið neyðargetnaðarvörn, þungunarpróf og 

smokka án endurgjalds (Sóley S. Bender 1999:18). Meginmarkmið samtakanna er að 

stuðla að heilbrigðu kynlífi og tímabærum barneignum. Markmiðin beinast m.a að því 

að stuðla að ábyrgu kynlífi meðal ungs fólks með því að vinna að bættri kynfræðslu í 

skólum. Samtökin hafa undanfarin ár staðið að útgáfu bæklinga sem snerta 

kynheilbrigði og kynlíf og eru m.a. sérstaklega ætlaðir ungu fólki (FKB 2007). 

Samtökin eru í samstarfi við IPPF, International Planned Parenthood Federation, 

sem eru alþjóðleg samtök sem berjast fyrir heilsu fólks, réttindum og valkostum á 

þeim sviðum sem snerta kynferðismál, kynferði og barneignir (FKB 2007). 

 

7.3  Ób ráðgjöf 

 Ób ráðgjöf ehf, er sjálfstætt starfandi fyrirtæki sem hefur staðið fyrir 

endurmenntunarnámskeiðum fyrir hjúkrunarfólk, m.a. skólahjúkrunarfræðinga. Það 

námskeið sem skólahjúkrunarfræðingum stendur m.a. til boða heitir ,,Hugsað um 

barn“. Námsefnið er hugsað sem forvörn gegn ótímabærum þungunum og að stuðla 

að aukinni ábyrgð unglinga m.a. varðandi kynlíf og barneignir. Námsefnið hefur haft 

góð áhrif t.d. í  Halden í Noregi þar sem fyrstu kynlífsreynslu seinkaði og færri tilfelli 

kynsjúkdóma komu upp. Engin stúlka hafði orðið þunguð þremur árum eftir að 

námsefnið var kynnt. Áður höfðu um 10% unglingsstúlkna orðið þungaðar og valdi 

helmingur þeirra að fara í fóstureyðingu (Valgerður Katrín Jónsdóttir 2004:39;47). 

Námsefnið er miðað við nemendur í 8. bekk grunnskóla og fer þannig fram að 

nemendur fá heim með sér dúkku sem ber helstu einkenni barns og þarfnast mikillar 

umönnunar. Námsefnið er góð leið til að styrkja samband foreldra og barna og gefur 

tilefni til að ræða viðkvæm málefni er varða kynlíf og barneignir innan fjölskyldunnar 

(Ób ráðgjöf  2007). 

 

7.4  Unglingamóttökur  

 Unglingamóttökur hafa opnað víðs vegar um landið undanfarin misseri. Þær eru 

yfirleitt opnar seinnipart dags til þess að koma til móts við þarfir unglinga. 

Móttökurnar hafa yfirleitt takmarkað fjármagn og því sumsstaðar ekki unnt að hafa 

þær opnar nema einn dag í viku. Sem dæmi um unglingamóttöku mætti nefna 

Unglingamóttökuna Sólvangi í Hafnarfirði sem opnaði árið 2000. Þar hefur 

heimsóknum fjölgað töluvert frá opnun hennar. Þar hafa hugmyndir jafnvel vaknað 
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um að opna sérstaka unglingamóttöku fyrir drengi (Hildur Kristjánsdóttir 2006) til að 

koma til móts við þörfina fyrir kynfræðslu drengja. Skólahjúkrunarfræðingar hafa 

undanfarin ár haft heimild til þess að gefa neyðarpilluna og er það án efa skref í rétta 

átt. Það er þó eflaust misjafnt eftir sveitarfélögum hversu gott aðgengi unglinga er að 

skólahjúkrunarfræðingum og hversu oft skólahjúkrunarfræðingar hafa viðveru í 

skólum og eru tiltækir til viðtals, t.a.m. úti á landsbyggðinni. Það þarf samstarf 

heilsugæslu og skóla til að gefa börnum og unglingum kost á að leita aðstoðar án 

mikillar fyrirhafnar. Hugsanlega myndi nást árangursríkara starf með því móti einkum 

ef við lítum til landsbyggðarinnar. Heilbrigðisþjónunstan þarf að vera nær börnum og 

aðgengilegri til þess að þau sjái sér fært að nálgast hana upp á eigin spýtur.  

 

8  Fóstureyðingar 

 Fram til ársins 1975 voru hér á landi í gildi lög sem heimiluðu fóstureyðingar af 

læknisfræðilegum en einkum af heilsufarslegum ástæðum. Fóstureyðingar vegna 

félagslegra aðstæðna voru lögleiddar hér á landi árið 1975. Fóstureyðingum fjölgaði 

jafnt og þétt frá árinu 1961 og fram undir árið 1970. Eftir lagasetninguna 1975 

fjölgaði þeim allverulega og svo var fram á áttunda áratuginn en þá dró úr 

fóstureyðingum. Þeim fjölgaði svo enn á fyrri hluta níunda áratugarins en hefur 

haldist nokkuð stöðug frá árinu 1996 (Fóstureyðingar 2003 2005:2-3;Sóley S. Bender 

2006:55). 

 

 Á árunum 1996 til 2000 fjölgaði fóstureyðingum töluvert í aldurshópnum 20 ára og 

yngri. Frá árinu 2001 hefur fóstureyðingum í þessum aldurshópi hins vegar fækkað og 

að sama skapi hefur fæðingartíðni innan þess aldurshóps einnig lækkað. Hugsanlegar 

ástæður fyrir þessu er eflaust að finna í meiri umfjöllun og betra aðgengi almennings 

að neyðargetnaðarvörnum en sala á þeim hefur vaxið undanfarin misseri. Einnig 

bendir ýmislegt til þess að fræðsla fyrir þennan aldurshóp hafi aukist frá því sem áður 

var (Fóstureyðingar 2003 2005:5). Þegar tíðni fóstureyðinga á Íslandi er borin saman 

við tíðni fóstureyðinga á Norðurlöndunum árin 1996-2000 eru fóstureyðingar meðal 

kvenna 20 ára og yngri hærri hér á landi og sama má segja um fæðingartíðni í þessum 

yngsta aldurshópi. Eins og áður var getið hefur fóstureyðingum í aldurshópnum 20 ára 

og yngri farið fækkandi hér á landi frá árinu 2001 (Fóstureyðingar 2003 2005:5-6) 

samt sem áður fara að meðaltali þrjár til fjórar stúlkur í aldurshópnum 19 ára og yngri 
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í fóstureyðingu í viku hverri og á hverju ári verða ein til átta stúlkur á aldrinum 13-14 

ára (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl. 2006).  

 

 Konur sem fara í fóstureyðingu eru líklegri til þess að nota getnaðarvarnir eftir 

aðgerðina (Sóley S. Bender 1999:10). Hugsanlega hefur viðhorf þeirra til 

fóstureyðinga breyst eftir sjálfa aðgerðina og þær áttað sig á alvarleika málsins. 

Maður veltir því fyrir sér hvort viðhorf til fóstureyðinga á Íslandi sé ekki fremur 

jákvætt og að það þyki jafnvel ekki tiltökumál að fara í slíka aðgerð fyrr en 

einstaklingur lendir í þeim aðstæðum að velja. Jafnvel má álykta að þetta viðhorf sé 

undirrót þess að unglingum finnst ekki tiltökumál að stunda óvarið kynlíf. Í fræðslu 

um fóstureyðingar og getnaðarvarnir ætti að kynna vel fyrir ungmennum alvarleika 

fóstureyðinga og að fóstureyðing en ekki getnaðarvörn. 

 

9   Getnaðarvarnir 

 Getnaðarvarnir eru nauðsynlegur þáttur í kynlífi eigi ekki að koma til getnaðar. 

Íslenskar rannsóknir hafa leitt í ljós takmarkaða notkun getnaðarvarna meðal þeirra 

kvenna sem fara í fóstureyðingu. Þessar niðurstöður benda til þess að aukinnar 

fræðslu sé þörf hvað getnaðarvarnir ræðir (Sóley S. Bender o.fl. 1999:12).  Í lögum 

frá 1975 er varða kynlíf og barneignir er skýrt tekið fram að aukinnar og markvissrar 

fræðslu sé þörf. Þrátt fyrir þetta ákvæði hefur fræðslunni ekki verið sinnt sem skyldi. 

Nú eru starfandi unglingamóttökur víðsvegar um landið sem eiga að veita unglingum 

upplýsingar um kynlíf og getnaðarvarnir. Upplýsingar um þessar móttökur eru e.t.v. 

ekki nægilega aðgengilegar unglingum en þær þyrftu að vera á áberandi stöðum í 

skólum. Aukin vitneskja um kynsjúkdóma virðist hafa skilað sér inn í framhaldsskóla 

landsins en þrátt fyrir það virðist notkun smokksins enn fremur lítil, en hann er ein 

helsta vörnin gegn kynsjúkdómum (Margrét Guðjónsdóttir 2005:28).  Há tíðni 

ótímabærra þunganna í aldurshópnum 15-19 ára gefur ákveðnar vísbendingar um 

notkunarleysi á getnaðarvörnum (Bender, S.S. og Elise Kosunen 2005:17). Íslensk 

rannsókn gerð á notkun getnaðarvarna meðal íslenskra ungmenna leiddi í ljós að einn 

fjórðungur stúlkna og fimmtungur drengja hafði oft  eða alltaf stundað óvarið kynlíf 

og þriðjungur unglinga notaði sjaldan eða aldrei getnaðarvarnir við kynmök.  

Rannsóknin leiddi í ljós að stúlkur voru almennt séð jákvæðari gagnvart 

getnaðarvörnum en drengir. Þær áttu frekar vini sem voru jákvæðir gagnvart þeim og 
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einnig höfðu foreldrar stúlkna jafnan jákvæðara viðhorf til getnaðarvarna en foreldrar 

drengja. Samkvæmt rannsókninni voru bæði kynin mun jákvæðari gagnvart 

getnaðrarvörnum þegar þau skildu alvarleika þess að nota þær ekki. Væru 

getnaðarvarnir notaðar voru nokkrir þættir sem virtust skipta máli ef horft var til 

stúlkna. Þær voru líklegri til þess að nota getnaðarvarnir; byrjuðu þær seinna að 

stunda kynmök, ef þær væru í föstu sambandi, voru ekki tilbúnar til að taka áhættuna 

og einnig ef foreldrar þeirra voru meðvitaðir um að þær notuðu getnarvarnir (Bender, 

Sóley og Elise Kosunen 2005:17). Ein hugsanleg ástæða þess að 

getnaðarvarnarnotkun er eins lítil og rannsóknin bendir til er skortur á upplýsingum 

um getnaðarvarnir. Fræðsla um getnaðarvarnir fyrir unglinga ætti helst að vera um 

þær tegundir sem algengast er að unglingar noti. Það eru smokkurinn, pillan og 

neyðargetnaðarvörn. Auk þess þarf að ræða sérstaklega um rofnar samfarir og 

áhættuna sem fylgir þeim en það er sú leið sem oft er notuð meðal ungmenna (Sóley 

S. Bender 1999:15).  Rannsóknir hafa sýnt fram á að fræðsla frá foreldrum og í 

skólum um getnaðarvarnir og öryggi þeirra, áður en unglingar byrja að hafa kynmök, 

leiðir oft til þess að unglingar byrja seinna að hafa kynmök. Auk þess eykur það 

líkurnar á að unglingar notist við getnaðarvarnir við fyrstu kynmök (Sóley S. Bender 

1999:15). 

 

10  Ábyrgð stjórnvalda 

 Eins og staðan er í dag er ábyrgð skóla einna mest hvað varðar kynfræðslu. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla er sú ábyrgð í raun sett á hendur þeirra og þar segir; ,,Í 

skólanámskrá þarf m.a. að gera grein fyrir: lífsleikniáætlun, hvernig skólinn hyggst 

skipuleggja lífsleikninámið og standa að forvörnum“ (Aðalnámskrá grunnskóla. 

Almennur hluti 1999:26). Þetta ákvæði í Aðalnámskránni er ansi vítt orðað og gefur 

möguleika á mismunandi áherslum hvers skóla. Það er því hætt við að hvers kyns 

forvarnir séu misjafnar að gæðum í skólum landsins og þarf að afmarka þetta ákvæði 

frekar til þess að tryggja jöfnuð. Það er nauðsynlegt að stjórnvöld marki sér ákveðna 

stefnu hvað varðar forvarnir og þar með talið forvarnir er tengjast kynlífi og 

barneignum. Rannsóknir benda til þess að kostnaður af ótímabærum þungunum og 

kynsjúkdómum sé hærri en ef hrint væri í framkvæmt markvissri stefnu í forvörnum 

(Sóley S. Bender 1999:4). Eins og staðan er nú og hefur verið síðastliðna áratugi er 

staða unglinga sem verða foreldrar of snemma ansi bág. Ekki eru skýr mörk milli þess 
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hvenær unglingur sem eignast barn sjálfur, er barn eða hvenær hann á að gegna 

skyldum fullorðins einstaklings í þeim efnum. Eðlilegt er að þessi mörk séu að 

einhverju óskýr þar sem um ósjálfráða einstaklinga ræðir en foreldrar þessara 

unglinga, lenda oft á milli hluta og hlutverk þeirra er heldur ekki skýrt við þessar 

aðstæður. Oft eru þessir ungu foreldrar enn í grunnskóla þegar barnið fæðist og eiga 

rétt á fæðingarorlofi. Málið flækist þó töluvert þar sem skólinn er starfræktur á 

ákveðnum tíma ársins og því ekki mögulegt að taka sér frí frá störfum eins og gildir 

þegar um fullorðinn einstakling ræðir. Skólastjórum er þó heimilt að veita nemendum 

eins árs frí úr skóla (Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti 1999:50) sem er ekki 

fýsilegur kostur þegar um þessi tilfelli ræðir. Foreldrum ungu foreldranna er ekki 

heimilt að taka fæðingarorlof með/eða í stað barna sinna og þurfa því eflaust oft að 

grípa til annarra ráðstafana. Dæmi eru um að foreldrar ungra foreldra hafi þurft að 

grípa til þess ráðs að minnka við sig vinnu til þess að koma til móts við nýjar 

fjölskylduaðstæður.  Sú ákvörðun bitnar þá að sjálfsögðu á innkomu fjölskyldunnar en 

það er misjafnt eftir sveitafélögum hvernig fjárveitingar eru til ungra foreldra.  Það 

efast enginn um að foreldrar á unglingsaldri þurfa mikinn stuðning við ummönnun 

barna sinna. Eins og staðan er nú eru ekki neinar markvissar áætlanir (prógröm) í 

gangi á landsvísu, líkt og t.d. þekkist í Bandaríkjunum, sem styðja sérstaklega við 

bakið á ungum foreldrum og kenna þeim helstu atriði foreldrahlutverksins. Sú krafa 

hefur ekki komið upp  en þörfin er eflaust fyrir hendi. Íslenskar fjölskyldur taka þessa 

ábyrgð á sig og kannski er því best komið þannig enn sem komið er.  Samt sem áður 

þurfa þessar fjölskyldur meiri stuðning, þá sérstaklega á þeim forsendum að engin 

markviss stefna er í landinu sem stuðlar að bættu kynheilbrigði meðal unglinga. Skýr 

stefna í kynheilbrigðismálum er forsenda þess að fram geti farið markvisst starf á 

landsvísu. Samvinna menntastofnana, heimila, heilbrigðisstofnana og stjórnsýslu er 

nauðsynleg til þess að starfið verði markvisst og árangurinn skili sér út í samfélagið.  

Bjóða þarf upp á endurmenntunarnámskeið fyrir kennara til þess að þeir verði færari 

um að ræða félagsleg málefni kynfræðslunnar auk þess sem fræðsla þarf að bjóðast 

foreldrum.  
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Lokaorð 

 Það er til margs að vinna sé komið á fót heildstæðri stefnu varðandi kynheilbrigði. 

Við viljum börnunum okkar það besta og óskum þeim helst að þau upplifi jákvæðar 

hliðar kynlífs. Það eru margir sem koma að fræðslu um kynlíf, sumir miður æskilegir 

en með velmótaðri stefnu er unnt að sporna við ranghugmyndum barna og unglinga 

um kynlíf. Heimili og skóli eru hvað mikilvægust þegar kemur að því að fræða um 

kynheilbrigðismál og stuðla að því að börn og unglingar geti myndað sér raunhæfa 

mynd af kynlífi og verði fær um að setja sér viðmið út frá eigin gildum. Það er ekki 

nóg að setja ábyrgðina varðandi kynfræðslu á hendur skólanna meðan ekki hefur verið 

mörkuð ákveðin stefna af stjórnvöldum og ekki er eftirlit með kynfræðslunni í skólum 

landsins. Hætt er við að fræðslan sem börn og unglingar hljóta sé misjöfn eftir 

skómum meðan sá hátturinn er hafður á. Í Aðalnámskrá verður að koma skýrt fram 

hver stefnan er varðandi kynfræðslu. Foreldrum og skólum ber að hlúa að velferð 

barna og er fræðsla um kynheilbrigði eitt af þeim verkefnum sem takast þarf á við í 

uppeldi. 

 

 Eins og staðan er nú virðist kynfræðsla að mestu í höndum áhugafólks og félaga. 

Yfirvöld heilbrigðis- og fræðslumála hafa af litlu að státa enn sem komið er og 

þróunin er áhyggjuefni. Fleiri stúlkur undir tvítugt fara í fóstureyðingu en stúlkur úr 

sama aldurshópi á hinum Norðurlöndunum. Kannski er helsta ástæða þess sú að þar 

hafa málin verið tekin föstum tökum. Forvitnilegt verður þó að fylgjast með 

framvindu mála hér á landi fram til ársins 2010 til að sjá sjá hvort markmið um að 

fækka fóstureyðingum og klamydíutilfellum um helming frá árinu 1999 muni nást. Þó 

staðan í dag sé ekki ásættanleg þá virðast hjólin snúast í átt til batnaðar, kannski helst 

fyrir elju og dugnað áhugafólks. Margt gefur þó tilefni til þess að fylgjast með þróun 

mála og möguleika á að rannsaka gildi forvarna á þessu sviði, þ.e. hvernig forvarnir 

og markviss kynfræðsla stuðla að kynheilbrigði í samfélaginu. 
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