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Útdráttur 

Þessi heimildaritgerð fjallar um kynhegðun og formlega og óformlega kynfræðslu 

unglinga. Tilgangur þessarar ritgerðar var að öðlast sýn á kynhegðun unglinga og fá 

innsýn í kynfræðslu frá skólum, foreldrum, jafningjum, klámi, stofnunum og samtökum. 

Einnig var tilgangurinn að skoða viðhorf unglinga til bæði formlegrar og óformlegrar 

kynfræðslu. Viðhorf unglinga til kynlífs er orðið frjálslegra en áður var og þeir farnir að 

prófa sig meira áfram í kynlífi. Þar af leiðandi er mikilvægt að gæði kynfræðslu séu mikil 

og í samræmi við það sem unglingarnir eru að ganga í gegnum hverju sinni. 

Fyrirkomulag kynfræðslu er mismunandi eftir skólum en samkvæmt íslenskum lögum 

er kynfræðsla skylda í öllum grunnskólum en ekki í framhaldsskólum. Samkvæmt 

viðhorfum unglinga er kynfræðslan í skólum of lítil, einhæf, tengist ekki þeirra 

áhugasviði og ekki í takt við kynhegðun þeirra. Kynfræðsla foreldra er mikilvæg fyrir 

kynhegðun unglinga þar sem rannsóknir hafa sýnt að fræðslan stuðlar að auknu 

kynheilbrigði unglinga. Kynfræðsla foreldra er hins vegar mun minni en hún ætti að 

vera og ekki á því formi sem unglingarnir eru að sækjast eftir. Unglingar ræða mikið um 

kynferðisleg málefni við jafningja sína og því meiri sem umræðurnar eru, því frjálslegra 

viðhorf hafa þeir gagnvart kynlífi. Vegna aukins aðgengis að klámi sjá unglingar meira 

af því  og rannsóknir benda til þess að klámið hafi slæm áhrif á kynheilbrigði unglinga.   
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Formáli 
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1. Inngangur 

Þessi ritgerð fjallar um kynhegðun og formlega og óformlega kynfræðslu unglinga og er 

rannsóknarritgerð byggð á fræðilegum heimildum. Samkvæmt rannsóknum á 

íslenskum unglingum þykja ýmsar kynferðislegar athafnir ekki eins mikið mál og áður 

og eru unglingar farnir að prófa sig meira áfram í kynlífi. Má þar nefna munnmök, 

endaþarmsmök og hópkynlíf. Þar af leiðandi er mikilvægt að gæði kynfræðslu á Íslandi 

séu mikil og í samræmi við það sem unglingarnir eru að ganga í gegnum hverju sinni. 

Þrátt fyrir að kynfræðsla sé skylda samkvæmt íslenskum lögum í öllum grunnskólum 

landsins er fyrirkomulag hennar mismunandi eftir skólum. Kynfræðsla á 

framhaldsskólastigi er einnig mismunandi eftir skólum en samkvæmt lögum er 

kynfræðsla á þessu stigi ekki skylduefni. Samkvæmt viðhorfum unglinga er kynfræðslan 

of lítil, einhæf, tengist ekki þeirra áhugasviði og er ekki í takt við kynhegðun þeirra. 

Mikilvægt er því að hagræða kynfræðslunni á þann veg að hún komi til móts við 

unglingana. Kynfræðsla foreldra er mikilvæg fyrir kynhegðun unglinga þar sem 

rannsóknir hafa sýnt að umræða um kynlíf á milli foreldra og unglings stuðlar að því að 

þeir byrji seinna að stunda kynlíf og sýna ábyrgari kynlífshegðun. Kynfræðsla foreldra 

er hins vegar mun minni en hún ætti að vera og finnst unglingum foreldrar sínir ekki 

nógu móttækilegir og opnir fyrir umræðunni. Unglingar virðast oftast ræða um 

kynferðisleg málefni við jafningja sína og því meiri sem umræðurnar eru, því líklegra er 

að þeir hafi frjálslegri viðhorf gagnvart kynlífi. Vegna aukins aðgengis að klámi sjá 

unglingar meira af ofbeldisfullum eða óhefðbundnum kynferðislegum athöfnum áður 

en þau upplifa sjálf kynferðislega reynslu. Rannsóknir benda til þess að unglingar sem 

horfa mikið á klám stundi yfirleitt áhættusamara kynlíf, eigi fleiri rekkjunauta og hafi 

frjálslegri viðhorf til kynlífs. Hér á Íslandi eru fjölmörg samtök og stofnanir sem sérhæfa 

sig í fræðslu og þjónustu fyrir unglinga. Þessar stofnanir og samtök gegna mikilvægu 

hlutverki í að stuðla að kynheilbrigði unglinga og því mikilvægt að þær séu í samræmi 

við þarfir og viðhorf unglinga.   

Tilgangur þessarar ritgerðar var að fá sýn á kynhegðun unglinga og kynfræðslu í 

bæði grunn- og framhaldsskólum. Einnig skoðuðum við hvort kynfræðsla í skólum sé í 

takt við kynhegðun unglinga og áhugasvið þeirra því mikilvægt er að hagræða 

kynfræðslunni á þann veg að hún komi til móts við unglingana. Einnig var tilgangurinn 
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að öðlast sýn á óformlega kynfræðslu foreldra, jafningja og kláms. Foreldrar eru stór 

hluti af lífi unglingsins og í góðri stöðu til að fræða unglingana um kynheilbrigði og geta 

þar með haft góð áhrif á þá. Einnig er mikilvægt að fá innsýn í umræður jafningja um 

kynferðisleg málefni því viðhorf þeirra mótast meðal annars af þeim samræðum sem 

þeir eiga við jafningja og viðhorf unglinga veitir forspá um kynferðislega hegðun. Að 

lokum er mikilvægt að fá upplýsingar um notkun unglinga á klámi og hvort það hafi 

áhrif á kynhegðun þeirra þar sem klámvæðing er orðin gríðarlega mikil. Að lokum var 

tilgangurinn að skoða fræðslu frá bæði samtökum og stofnunum og hvert viðhorf 

unglinga er til þess konar þjónustu.  

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru: 

Hvað felst í kynhegðun unglinga?  

Hvað felst í formlegri og óformlegri kynfræðslu?  

Hvert er viðhorf unglinga til þess konar fræðslu? 

2. Unglingsárin 

Unglingsárin eru gríðarlega mikilvægur tími í lífi unglingsins þar sem miklar breytingar 

eiga sér stað. Unglingsárin felast ekki eingöngu í líkamlegum breytingum 

kynþroskaskeiðsins heldur er unglingurinn líka að ganga í gegnum gelgjuskeiðið. 

Gelgjuskeiðið felur í sér breytingar á tilfinningalegum, andlegum og félagslegum þroska 

en þessar breytingar eru ekki eins auðsjáanlegar og breytingarnar sem verða á 

líkamanum (UmMig, e.d.). Fyrstu merki um kynþroskann eru yfirleitt mjög mikilvæg 

fyrir unglinginn og hafa mikil áhrif á hann bæði líkamlega og andlega. Unglingar virðast 

vera betur undirbúnir fyrir þessar breytingar nú en áður þar sem umræðan er orðin 

opnari og afslappaðri. Mismunur á aldri við upphaf kynþroska getur verið mikill og 

veldur það unglingum oft miklu hugarangri (Lífsýn, e.d.). Félags- og tilfinningaþroskinn 

tekur miklum breytingum á unglingsárum og einkennast unglingsárin oft af sterkum 

tilfinningum sem þroskast út frá félagslegu umhverfi hans. Kynþroskinn hefur áhrif á 

félags- og tilfinningaþroska unglinga þar sem tímasetning hans virðist skipta miklu máli 

(Lightfoot, Cole og Cole, 2009). Einnig hefur kynþroskinn áhrif á sjálfsmynd unglinga 

þar sem sjálfsmyndin mótast af þeim þáttum sem skilgreina og aðgreina hann frá 

öðrum, meðal annars líkamlegum einkennum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 
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Unglingsárin eru þar með samspil ýmissa þátta og þá aðallega kynþroska, félags- og 

tilfinningaþroska og sjálfsmyndar.   

2.1 Kynþroski 

Á unglingsárunum fer barnið í gegnum miklar líkamlegar breytingar og er þetta tímabil 

oft kallað hraðvaxtarskeið, þar sem það einkennist af miklum og hröðum vexti bæði í 

hæð og þyngd sem eru fyrstu merki um kynþroskaskeiðið. Líkaminn breytist mikið í 

upphafi unglingsáranna og líkist hröðun vaxtar ungbarnsáranna. Hins vegar er 

munurinn sá að unglingar eru meðvitaðir um breytinguna og geta séð líkama sinn 

breytast. Þessi sjálfsmeðvitund getur oft valdið þeim undrun, ótta, gleði eða 

örvæntingu þegar líkaminn tekur breytingum (Berger, 2011). 

Kynþroskaskeiðið er þegar barn fer frá því að vera líkamlega óþroskað yfir í að 

vera kynþroska og markar þetta endalok barnæskunnar. Algengast er að kynþroskinn 

byrji á aldrinum ellefu til tólf ára þó að það teljist eðlilegt að hormónabreytingar eigi 

sér stað allt frá átta ára aldri og upp í fjórtán ára. Þessar breytingar eru ekki 

handahófskenndar hvað aldur varðar heldur stjórnast af genum, líkamsfitu og stressi. 

Þetta skeið stendur í um þrjú til fjögur ár en þá fara kynfærin að þroskast og nær 

unglingurinn um 98% af fullri hæð sinni. Fjöldinn allur af hormónum koma þessu ferli af 

stað og fylgja þeim bæði breytingar inn á við sem og utan. Breytingarnar sem eiga sér 

stað að innan eru líkamlegar en að utan geta það verið skapsveiflur og kynlanganir 

(Lightfoot o.fl., 2009). Líkamlegu breytingarnar einkennast meðal annars af því að hjá 

stúlkum byrja geirvörtur og brjóst að stækka, skapahár myndast, mjaðmir breikka og 

blæðingar byrja. Líkamlegar breytingar drengja felast hins vegar í vexti á eistum og lim, 

skapahár og skegg byrja að myndast, fyrsta sáðlát á sér stað, vöðvamassi eykst og 

röddin dýpkar. Á kynþroskaskeiðinu eykst framleiðsla estrogens hjá stúlkum og þær fá 

sínar fyrstu tíðablæðingar en hjá drengjum eykst framleiðsla testosterons og þeir fá sitt 

fyrsta sáðlát. Með því undirbýr líkaminn sig til að eignast barn. Mikið magn af 

kynhormónum getur orsakað sterkar tilfinningar, sérstaklega reiði. Strákar geta fundið 

sig knúna til að hugsa um kynlíf og fá þörf fyrir sjálfsfróun fyrir tilstilli testosterons en 

hjá stúlkum getur estrogen aukið hamingju í miðjum tíðarhring en snýst svo við í 

depurð eða reiði við lok hans (Berger, 2011).  
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Meðalaldur stúlkna þegar þær hafa sínar fyrstu blæðingar er um 12 til 13 ára en 

sá aldur hefur lækkað síðustu áratugi sem má rekja til aukinna hitaeininga í fæðu nú til 

dags. Þær stúlkur sem fá ekki næga næringu byrja seinna á blæðingum. Drengir náðu 

fullri hæð sinni í kringum 25 ára aldur fyrir nokkrum áratugum en nú ná þeir fullri hæð í 

kringum 18 ára en það má einnig rekja til betri næringar. Næring og svefn eru mjög 

mikilvæg á unglingsárunum og þarf líkaminn mun meiri næringu og svefn á meðan á 

vaxtarskeiðinu stendur (Lightfoot o.fl., 2009). 

Kynþroskaskeiðið er því tímabil mikilla líkamlegra breytinga þar sem barnið fer 

úr því að vera óþroskaður einstaklingur yfir í líkamlega fullmótaðan einstakling. Þessar 

líkamlegu breytingar geta svo haft í för með sér ýmis áhrif á félags- og tilfinningaþroska 

og sjálfsmynd unglinga.  

2.2 Félags- og tilfinningaþroski 

Félags- og tilfinningaþroski breytist mikið á unglingsárunum og er litið á unglingsárin 

sem sprengju tilfinninga sem eru yfirleitt drifnar áfram af hvötum en ekki rökréttri 

hugsun. Þegar líður á seinni hluta unglingsáranna verða tilfinningar stöðugri, ekki eins 

ákafar og unglingarnir verða betri í að stjórna þeim. Unglingar sem eiga erfitt með að 

stjórna tilfinningum sínum, sérstaklega neikvæðum tilfinningum, eru líklegri til að 

upplifa þunglyndi, reiði og margskonar félags- og hegðunarvanda. Félagslega 

umhverfið sem unglingurinn þroskast í hefur mikið að segja um hvernig hann stjórnar 

tilfinningum sínum og er fjölskyldan stór þáttur í því. Foreldrar sem eru hlýir og sýna 

jákvæðar tilfinningar eiga yfirleitt börn sem hafa góða stjórn á tilfinningum sínum. Talið 

er að stúlkur séu tilfinninganæmari og tali meira um tilfinningar sínar heldur en drengir 

og þjást stúlkur oft frekar af vanlíðan en drengir (Lightfoot o.fl., 2009). 

Fyrir flesta unglinga skiptir tímasetning kynþroskans miklu máli því að enginn 

vill byrja kynþroskann of snemma eða of seint. Þeir unglingar sem byrja snemma eða 

seint miðað við vini sína eiga það til að einangrast frá þeim sem þroskast á „réttum 

tíma“ og þeir sem byrja snemma sækja í félagsskap eldri unglinga. Stúlkur sem fá brjóst 

snemma eiga það til að skammast sín og verða fyrir stríðni og klæða þær þau því oft af 

sér eða neita að afklæðast fyrir leikfimi. Stúlkur sem þroskast snemma eru einnig 

líklegri til að hafa lægra sjálfsálit, meiri depurð og verri líkamsímynd heldur en aðrar 

stúlkur. Sumar þeirra sem þroskast snemma eiga eldri kærasta sem getur skapað þeim 
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ákveðna stöðu og ímynd sem getur fylgt áfengis- og fíkniefnanotkun. Þeir drengir sem 

þroskast snemma eru líklegri til að ganga betur á fullorðinsárum en hins vegar þeir 

drengir sem þroskast snemma en búa við slæmar aðstæður svo sem ofbeldi, fátækt, 

fíkniefni eða strangt uppeldi eru líklegri til að vingast við slæman félagsskap. Hjá 

báðum kynjum getur snemmbúinn kynþroski leitt til að þau eignist snemma 

kærasta/kærustu, stundi fyrr kynlíf og eigi því á meiri hættu að verða ungir foreldrar 

sem seinna getur leitt til þunglyndis og annarra geðrænna kvilla (Berger, 2011). 

Mikil breyting er á samskiptum unglinga við jafnaldra sína á þessum árum og 

eyða þeir mun meiri tíma með jafnöldrum sínum en áður. Þeir eyða jafnvel tvisvar 

sinnum meiri tíma með þeim en foreldrum sínum eða öðrum fullorðnum einstaklingum 

og eru því líklegri til að vera án eftirlits fullorðinna. Hætta á áhættuhegðun eykst við 

eftirlitsleysi fullorðinna og einnig ef vinir taka þátt í henni. Vinir eru mikilvægir bæði 

fyrir drengi og stúlkur á unglingsárunum en það er munur á vinskapnum. Stúlkur leggja 

meiri áherslu á tilfinningalega nálægð og að eiga trúnaðarvini en drengir treysta vinum 

sínum ekki eins vel og eru ólíklegri til að deila tilfinningum sínum. Drengir eru einnig oft 

haldnir hommafælni, það er að segja þeir eru hræddir við að fá hommastimpil á sig við 

náin tengsl. Vinaleg samkeppni ríkir oft á milli drengja en stúlkur leggja ekki eins mikla 

áherslu á samkeppni heldur sameiginleg markmið og samkennd (Lightfoot o.fl., 2009). 

Á unglingsárunum er vinskapur ekki endilega á milli tveggja einstaklinga heldur byrja að 

myndast hópar. Í byrjun unglingaskeiðsins eru hóparnir yfirleitt af sama kyni en á 

miðhluta unglingsáranna eru kynjablandaðir hópar algengari þar sem kynin byrja að 

laðast hvort að öðru. Í þessum hópum byrja parasambönd að myndast meðal þeirra 

gagnkynhneigðu en samkynhneigðir unglingar virðast oftar þurfa meiri tíma til að  átta 

sig á kynhneigð sinni og para sig því saman mun seinna. Margir hika við að viðurkenna 

samkynhneigð sína og fara því í felur með tilfinningar sínar og getur það leitt til 

depurðar og jafnvel sjálfsvígs (Berger, 2011). 

Unglingsárin virðast því felast í miklum og sterkum tilfinningum sem mótast af 

því félagslega umhverfið  sem unglingurinn er í. Félagslega umhverfið og þau félagslegu 

hlutverk sem unglingurinn tilheyrir hafa mikil áhrif á sjálfsmynd hans og því er 

mikilvægt að skoða sjálfsmyndina í umræðunni um unglinga. 
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2.3 Sjálfsmynd unglinga 

Sjálfsmyndin er ekki meðfædd heldur byrjar að mótast við fæðingu og er í mótun til 

æviloka. Mest mótandi tímabilið er án efa unglingsárin þar sem mestu breytingarnar 

eiga sér stað. Þessar breytingar gerast hratt og unglingurinn verður þar af leiðandi 

óvissari með allar ákvarðanatökur og helstu spurningar sem hann veltir fyrir sér eru; 

Hver er ég? Hver mun ég verða? Hvað vil ég? Hvernig passa ég í samfélagið? (Halla 

Ólafsdóttir, e.d.). Sjálfsmynd er flókið samspil ýmissa þátta sem felast í þeim 

hugmyndum sem einstaklingur hefur um sjálfan sig og mótast hún af þeim þáttum sem 

skilgreina hann og aðgreina frá öðrum. Þessir þættir geta verið meðal annars líkamleg 

einkenni, hæfileikar og færni, veraldleg gæði, siðræn gildi, félagslegir og sálrænir 

eiginleikar og pólitísk og heimspekileg hugmyndafræði (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

1993).  

 Erik Erikson fjallaði hvað mest um sjálfsmyndina og setti fram kenninguna um 

hvernig hægt er að ná fram heildstæðri sjálfsvitund með því að ná jafnvægi milli 

sjálfsemdar og sundraðs sjálfs. Samkvæmt honum felst heildstæð sjálfsvitund í skilningi 

á eigin sjálfi, bæði með tilliti til þeirrar reynslu sem fengist hefur og framtíðaráforma. 

Margir fræðimenn hafa hrifist af kenningum Erikson um sjálfsmyndina og má þar 

meðal annars nefna James Marcia sem fjallaði um þróun sjálfsmyndarinnar út frá 

kenningum Erikson. Samkvæmt Marcia þróast sjálfsmyndin eftir fjórum þáttum. Fyrsta 

þáttinn kallar hann forgefna sjálfsvitund sem felst í að unglingurinn samsinnir gildum 

foreldra og samfélags athugasemdarlaust. Annar þátturinn kallast hlutverkaruglingur 

sem felst í að unglingurinn hefur fáar skuldbindingar og óljós gildi og sýnir ekki áhuga á 

því að vinna í sjálfsmynd sinni. Þriðji þátturinn kallast átakaskeið sem felst í að 

unglingurinn sýnir á sér ýmsar hliðar til að láta á það reyna hvernig umhverfið bregst 

við en sýnir samt sem áður ekki ennþá tilhneigingar til markvissra framtíðaráforma. 

Fjórði og síðasti þátturinn kallast heildstæð sjálfsvitund og á sér yfirleitt stað við lok 

unglingaskeiðsins. Þá hefur unglingurinn myndað sér heildstæða sjálfsmynd þar sem 

hann hefur velt fyrir sér ýmsum þáttum og komist að niðurstöðu (Berger, 2011). 

 Susan Harter fjallaði einnig mikið um sjálfsmyndina og þá sérstaklega um  

hlutverkarugling unglingsáranna. Hlutverkaruglingurinn felst í því að sjálfsmynd 

unglinga breytist eftir mismunandi félagslegum hlutverkum eða stöðu, til dæmis sjálf 

með föður, móður, vini, kærasta/kærustu, jafnaldra og í vinnu. Félagsmótunin þrýstir á 
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unglingana til að þróa mismunandi sjálf eftir mismunandi hlutverkum. Í byrjun 

unglingsáranna uppgötvar unglingurinn ósamræmi í sjálfinu eftir mismunandi 

hlutverkum en seinna þróar hann með sér vitsmunahæfni til að samlaga þessar 

mótsagnir og mynda heildstæða sjálfsmynd (Harter, 1990). 

Sjálfsmyndin er verkefni sem hver og einn þarf að kljást við á ævinni og getur 

tekið allt lífið að komast að niðurstöðu og sumir komast jafnvel aldrei að niðurstöðu. 

Oftast er unglingurinn meðvitaður um skoðanir sínar en stóra skrefið er að segja frá 

þeim og þora að standa við þær (Halla Ólafsdóttir, e.d.). Sjálfsmyndin stjórnar því 

hvernig við bregðumst við því áreiti sem beinist að okkur á hverjum degi og ákveðum 

við hvort okkur finnst hitt eða þetta hæfa okkar sjálfsmynd og þar með okkur sjálfum. 

Sjálfsmyndin segir okkur til dæmis hvort okkur finnst í lagi að við notum dóp, beitum 

ofbeldi eða horfum á klám. Hún hefur einnig áhrif á það hvernig við högum lífi okkar og 

hvernig við viljum láta koma fram við okkur til dæmis í sambandi við kynlíf. Ef okkur 

finnst til dæmis ekki hæfa okkar sjálfsmynd að stunda kynlíf með hverjum sem er, þá 

munum við miklu síður láta undan þrýstingi í þeim kynlífsathöfnum sem við höfum ekki 

áhuga á (Rúnar Steinn Benediktsson, 2008).  

Fjölmiðlar ýta oft undir að unglingar vilji vera öðruvísi en þeir eru, þar sem 

fjölmiðlarnir birta og hampa ákveðinni ímynd sem fáir unglingar geta fallið undir. Ef 

unglingar hafa alltaf löngun í eitthvað sem þeir hafa ekki, þá verða þeir aldrei sáttir við 

sjálfan sig og ná ekki að mynda góða sjálfsmynd. Góð sjálfsmynd felst ekki í að vera 

sjálfhverfur heldur eykur hún líkurnar á því að öðrum líki vel við okkur því sá sem hefur 

góða sjálfsmynd sendir frá sér góða útgeislun sem virkar vel á fólkið í kring (Rúnar 

Steinn Benediktsson, 2008). Unglingur með góða sjálfsmynd er sjálfsöruggur, hefur 

jákvæða afstöðu til lífsins, er viss um sína stöðu og er sjálfsmyndin því mikilvægur 

þáttur í að lifa góðu lífi. Að finna góða sjálfsmynd getur virst flókið og oft á tíðum 

ómögulegt en hún er þó eitthvað sem allir geta tileinkað sér en þurfa þó að gera sér 

grein fyrir að það getur tekið langan tíma. Til að þróa með sér góða sjálfsmynd þarf 

einstaklingur að geta tekist á við erfiðleika á uppbyggjandi hátt, finna styrkleika sína og 

þekkja veikleika og gera hæfilegar kröfur til sín til að ná sátt við sig og lífið. Þeir sem 

hafa hins vegar lélega sjálfsmynd eru yfirleitt óöruggir og einblína fremur á galla hjá 

sjálfum sér heldur en kosti. Þeir hafa einnig miklar áhyggjur hvað öðrum finnst um sig 

og vegur álit annarra mun þyngra en þeirra eigið. Þetta leiðir til að þeir láta frekar 
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undan hópþrýstingi og treysta sér ekki til að fara eigin leiðir af ótta við að vera ekki 

viðurkenndir eða vera hafnað (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 2006).  

Líkja má sjálfsmyndinni við málverk sem málað er af unglingnum í samvinnu við 

þá sem hann umgengst. Þær manneskjur sem hann ber mesta virðingu fyrir og skipta 

hann mestu máli hafa sterkari áhrif á heildarmyndina en aðrir og því á sá sem stendur 

honum næst auðvelt með að styrkja eða veikja mynd þeirra (Dóra Guðrún 

Guðmundsdóttir, 2006). 

3. Kynlíf unglinga 

Það er misjafnt hvenær unglingar byrja að stunda kynlíf en hver og einn þarf að taka þá 

ákvörðun. Unglingar þurfa ekki einungis að vera líkamlega tilbúnir heldur þurfa þeir 

einnig að vera tilfinningalega og félagslega tilbúnir. Í kynlífi á að felast vellíðan, ánægja, 

traust, virðing og ábyrgð og þátttakendur þurfa að geta tjáð sig um hvað þeir vilja og 

vilja ekki. Kynlíf unglinga hefur samt sem áður bæði bjartar og dökkar hliðar. Bjartar 

hliðar kynlífs eru þegar unglingur stundar öruggt kynlíf sem eykur vellíðan. Dökkar 

hliðar kynlífs geta hins vegar verið að unglingurinn taki þátt í kynlífsathöfnum sem 

hann er ekki tilbúinn í og að kynlífið sé óöruggt (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg 

Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 2009a). Unglingar virðast hafa 

mismunandi skilgreiningar á hvað telst vera kynlíf þar sem þeir hafa þrönga 

skilgreiningu og telja margir að mök um leggöng fyrst og fremst flokkist sem kynlíf 

(Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007; Flicker, 2009). Kynhegðun Íslendinga hefur á margan 

hátt verið talin sérstök þar sem frjálslyndi virðist einkenna kynhegðun þeirra. Hér áður 

fyrr voru lög sem heftu kynfrelsi Íslendinga en í gegnum árin hefur frjálsræði aukist 

gríðarlega (Óttar Guðmundsson, 1990). Þar af leiðandi hefur kynlífsreynsla unglinga 

orðið meiri og fjölbreyttari og viðhorf þeirra til kynlífs frjálslyndara (Guðbjörg Hildur 

Kolbeins, 2007).    

3.1 Hvað er kynlíf? 

Flestir vilja túlka kynlíf sem líkamlega tjáningu en kynlíf getur þó einnig verið andleg 

tjáning sem felst meðal annars í ástarorðum og augnatilliti. Líkamleg tjáning felst ekki 

einungis í samförum heldur getur hún einnig falist í til dæmis káfi, strokum, gælum, kitli  

og kossum (Berglind Sigmarsdóttir og Sigríður Birna Valsdóttir, 2003). Í Íslensku 
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orðabókinni er kynlíf skilgreint sem „Ástalíf, kynferðislíf eða sá samlífsþáttur kynjanna 

sem einkum er tengdur kynhvötinni“. Í þessari skilgreiningu er ekki tekið sérstaklega 

fram að samfarir eigi sér stað heldur eingöngu talað um samlífsþátt sem getur falist í 

mörgu. Hins vegar ef litið er á orðið kynmök er það skilgreint samkvæmt orðabókinni 

sem „Kynferðisleg samskipti tveggja einstaklinga til að svala kynhvöt sinni sbr. 

samfarir“ (Mörður Árnason, 2002). Í almennri umræðu er samt sem áður yfirleitt talað 

um kynlíf á sama hátt og talað er um kynmök. 

 Árið 2007 kom út samnorræn rannsókn á ungu fólki, kynlífi og klámi. Löndin 

sem tóku þátt voru Noregur, Danmörk, Svíþjóð, Finnland, Færeyjar og Ísland. Á Íslandi 

tók Guðbjörg Hildur Kolbeins að sér rannsóknina þar sem tekið var 1500 manna úrtak 

unglinga á aldrinum 14 til 18 ára. Guðbjörg notaðist við megindlega rannsókn sem fólst 

í spurningarlista sem unglingarnir í úrtakinu fengu sendan í gegnum netið. Á heildina 

litið voru niðurstöður rannsóknarinnar sláandi, meðal annars niðurstöður við 

rannsóknarspurningunni „Hvað er kynlíf?“. Þeir valmöguleikar sem hægt var að velja 

um voru að kyssast nakin(n), gæla við skapabarma konu, gæla við sníp og leggöng, 

gæla við getnaðarlim, munnmök, endaþarmsmök og samfarir og gátu þeir valið einn 

eða fleiri valmöguleika. Samkvæmt niðurstöðum voru 52,3% drengja og 49,7% stúlkna 

sem töldu að kynlíf fælist í að kyssast nakinn. Milli 57% til 68% drengja og stúlkna töldu 

gælur við skapabarma, sníp, leggöng og getnaðarlim flokkast undir kynlíf. 67,5% 

drengja og 63,5% stúlkna töldu munnmök vera kynlíf og aðeins 57,9% drengja og 47,2% 

stúlkna töldu endaþarmsmök flokkast sem kynlíf. Að lokum voru svo 96,8% drengja og 

98% stúlkna sem töldu samfarir vera kynlíf (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007). Þessar 

niðurstöður eru mjög sláandi þar sem prósentutalan fór aldrei yfir 70% hjá báðum 

kynjum nema þegar um samfarir var að ræða. Þetta segir okkur að yfir 30% 

unglinganna töldu þessa þætti, fyrir utan samfarir, ekki vera kynlíf og í tveimur tilfellum 

var talan einungis í kringum 50%. Unglingar hafa samkvæmt þessari rannsókn því 

greinilega ekki sömu skilgreiningu á kynlífi og orðabókin því flest öllum unglingum 

finnst kynlíf felast fyrst og fremst í samförum. 

 Í rannsókn á kanadískum unglingum á aldrinum 13 til 18 ára var kynlífreynsla 

þeirra skoðuð. Í ljós kom að unglingarnir höfðu átt ýmiss konar kynlífsreynslu, 69% 

þeirra höfðu kysst annan einstakling, 25% höfðu veitt eða fengið munnmök, 27% höfðu 

stundað mök um leggöng og 7% höfðu stundað endaþarmsmök. 24% höfðu aldrei 



16 

 

upplifað neina kynlífsreynslu. Mismunandi er hvað fólk telur flokkast sem kynlíf og 

hvað ekki og var rannsakað hvort unglingarnir töldu að þeir hefðu stundað kynlíf og svo 

hvaða reynslu þeir höfðu upplifað. 37% sögðust hafa stundað kynlíf og höfðu 72% af 

þeim stundað mök um leggöng, 60% höfðu stundað munnmök og 17% höfðu stundað 

endaþarmsmök. 59% unglinganna taldi sig ekki hafa stundað kynlíf en 4% þeirra höfðu 

stundað munnmök, 1% þeirra hafði stundað mök um leggöng og 1% hafði stundað 

endaþarmsmök. 4% unglinganna var ekki viss hvort þeir höfðu stundað kynlíf eða ekki 

en af þeim hafði 21% stundað mök um leggöng, 28% þeirra höfðu stundað munnmök 

og 9% höfðu stundað endaþarmsmök (Flicker o.fl., 2009).  

Mikilvægt er að rannsóknir sem rannsaka kynhegðun unglinga spyrji um 

ákveðna kynlífsreynslu en ekki bara um hvort þeir hafi stundað kynlíf því þeir virðast 

hafa mismunandi skilning á hvað telst vera kynlíf og hvað ekki.  

3.2 Viðhorf til kynlífs nú og áður fyrr 

Kynhegðun manna og þjóða er mjög mismunandi og getur ýmislegt talist venjulegt og 

eðlilegt á einum stað en vakið hneykslun á öðrum. Vestrænar þjóðir furða sig meðal 

annars á kynferðislegum boðum og bönnum Arabalanda en Arabar undrast á frjálslyndi 

vestrænna þjóða. Mannkynið hefur velt kynhvöt og kynhegðun lengi fyrir sér og 

heimspekikenningar, trúarbrögð, siðfræði, lífskjarabreytingar og styrjaldir hafa sett svip 

á kynlífssöguna og mótað afstöðu kynslóðanna til þessara mála. Þegar saga kynlífs á 

Íslandi er skoðuð kemur ýmislegt í ljós og er kynlífshegðun Íslendinga á margan hátt 

mjög sérstök. Frjálsræði í kynferðismálum hefur að dómum margra einkennt þjóðina í 

gegnum árin. Breytingar á kynhegðun Íslendinga er best hægt að útskýra út frá 

landnámi, kynlífshegðun í heiðni, afstöðu kristinnar kirkju og áhrifum siðaskiptanna 

(Óttar Guðmundsson, 1990). 

 Í kringum aldamótin 1000 á Íslandi skyldi kynlíf fyrst og fremst fara fram innan 

hjónabands samkvæmt lögum og hugmyndafræði. Faðir eða bræður báru ábyrgð og 

réðu yfir ráðahag dótturinnar þar sem hún var talin eins konar eign þeirra. Þeir sáu til 

þess að enginn karlmaður vingaðist við hana án þess að bera upp bónorð fyrst því 

annað þótti mikil skömm og móðgun við heiður ættarinnar. Þar sem hjónaband var 

kaupsamningur tveggja ætta skiptu tilfinningar hjónanna engu máli (Óttar 

Guðmundsson, 1990).  
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Árið 1000 urðu Íslendingar kristnir að nafninu til en fóru samt sem áður ekki 

eftir öllum boðum kirkjunnar en þrjóskuðust samt til að fara eftir flestum siðaboðum 

hennar. Samkvæmt lögum á Íslandi á hámiðöldum varðaði fjársektum að kyssa stúlku 

með hennar leyfi en útlegð ef stúlkan var mótfallin kossinum, ef þau voru ógift. Einnig 

skyldi refsa fyrir samfarir utan hjónabands og breytti engu hvort konan var þeim 

samþykk eða ekki. Þessi lög voru samkvæmt skoðunum kaþólsku kirkjunnar en 

samkvæmt kenningum hennar var allt kynlíf synd nema kynlíf innan hjónabands sem 

ætlað var til mannfjölgunar. Kaþólska kirkjan hafði mikið áhrifavald á kynhegðun allt til 

loka miðalda, sem fólst í miklum boðum og bönnum (Óttar Guðmundsson, 1990).  

Á 16. öld hóf Marteinn Lúther baráttu sína gegn kaþólsku kirkjunni þar sem 

honum þótti kirkjan vera að misnota vald sitt og vildi hann hverfa aftur til nýja 

testamentisins og í kjölfar, meðal annars skoðana hans, urðu siðaskiptin. Eftir 

siðaskiptin harðnaði barátta kirkjunnar enn meira gegn kynlífsbrotum og var kynlíf utan 

hjónabands talinn svívirðilegasti glæpur sem nokkur gat framið. Með siðaskiptunum 

voru biskuparnir sviptir dómsvaldinu og varð til ný löggjöf um þessi efni. Árið 1563 var 

Stóridómur samþykktur þar sem allar refsingar gegn kynferðisbrotum voru hertar og 

skipt í þrennt, blóðskömm (sifjaspell), hórdóm (framhjáhald þar sem annar eða báðir 

aðilar eru giftir) og frillulíf (samfarir ógiftra). Refsingar fyrir kynferðisbrot voru mjög 

mismunandi og gátu verið allt frá fjársektum til líflátsrefsinga. Stóridómur var að 

nafninu til í gildi fram á 19. öld en á milli 18. og 19. aldar jókst frjálsræði mikið. Á 

þessum árum varð rómantíska stefnan allsráðandi í bókmenntum en engin stefna var 

um kynferðismál og frjálsræði mikið sem einkenndist af lauslæti og óskilgetnum 

börnum (Óttar Guðmundsson, 1990).  

Á dögum seinni heimstyrjaldarinnar varð lauslæti íslenskra stúlkna mikið í 

kjölfar komu breska og bandaríska hersins. Öðrum þjóðum þóttu Íslendingar mjög 

umburðarlyndir gagnvart óskilgetnum börnum enda þóttu stúlkur sem eignuðust börn 

utan hjónabands ekki verri fyrir vikið. Við lok 20. aldar jókst kynferðislegt frjálsræði 

mikið og umræðan í landinu varð opinská. Einnig hefur kynfræðsla stóraukist og 

opinskáar bækur og kvikmyndir um þetta málefni komið til sögunnar. Stjórnvöld hafa 

samt sem áður haft varann á þessari þróun og sett meðal annars löggjöf gagnvart klámi 

(Óttar Guðmundsson, 1990).      
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Í rannsókn frá 1970 til 1990 voru breytingar á kynlífshegðun þýskra unglinga 

skoðaðar. Þar kom fram að drengir og stúlkur voru minna kynferðislega virk árið 1990 

heldur en 1970 sem er talið vera vegna þess að unglingarnir árið 1990 fundu ekki fyrir 

eins mikilli kynferðislegri þörf eins og árið 1970. Niðurstöður sýndu að stúlkur fundu 

fyrir minni ánægju og fullnægingu við forleik, samfarir og sjálfsfróun árið 1990 heldur 

en 1970. Samt sem áður vilja bæði drengir og stúlkur meina að stúlkurnar hafi mun 

meira frumkvæði að kynlífi árið 1990 heldur en 1970. Stúlkurnar virtust einnig vilja 

stjórna meira í kynlífinu árið 1990 og sögðu 85% stúlkna árið 1970 að þær hefðu 

stundað kynlíf í fyrsta skipti af því að drengurinn vildi það en aðeins 28% árið 1990. Þar 

kom einnig í ljós að færri stúlkur og aðeins færri drengir sögðust stunda sjálfsfróun árið 

1990 heldur en árið 1970. Þessi þróun er talin koma á óvart þar sem sjálfsfróun var 

orðin mun viðurkenndari athöfn á þessu tímabili (Schmidt, Klusmann, Zeitzschel og 

Lange, 1994).  

Í ljós kom að mun algengara var að drengir stunduðu samkynhneigðar 

kynlífsathafnir árið 1970, eða 18% drengja, heldur en 1990 þar sem einungis 2% 

drengja höfðu stundað þess konar athafnir. Þessi munur er talinn vera vegna þess að 

árið 1970 gátu drengir stundað samkynhneigðar kynlífsathafnir án þess að vera 

stimplaðir samkynhneigðir en árið 1990 var samkynhneigð orðin mjög viðurkennd og 

því meiri stimplun í gangi. Það er að segja ef drengir áttu samkynhneigða kynlífsathöfn 

saman þá voru þeir stimplaðir samkynhneigðir. Ástæðan fyrir því að bæði sjálfsfróun 

drengja og samkynhneigðar athafnir þeirra höfðu minnkað á þessum árum er talin vera 

vegna þess að drengir upplifðu ekki eins mikla kynlífsþörf og áður fyrr. Drengir tengja 

nú kynlíf meira við ást heldur en þeir gerðu árið 1970 en hjá stúlkum hefur það alltaf 

verið tengt við ástina. Einnig var minna um framhjáhöld árið 1990. Nú á tíðum þurfa 

fáir unglingar að fela hugmyndir sínar og tilfinningar um kynlíf og ást fyrir fullorðnum 

því það er orðið mun viðurkenndara (Schmidt o.fl., 1994). 

Í rannsókn Guðbjargar Hildar Kolbeins var meðal annars rannsakað viðhorf 

unglinga til kynlífs. Flestir unglingar telja að bæði drengir og stúlkur geti haft 

frumkvæði að kynlífi og bæði kynin töldu að drengir væru ekki minna stressaðir þegar 

kemur að kynlífi heldur en stúlkur. Yfirleitt voru kynin sammála um að ekki væri í lagi, 

hvorki fyrir drengi né stúlkur, að eiga marga rekkjunauta en samt sem áður var smá 

munur á svörum drengja og stúlkna á hvort drengir mættu eiga marga rekkjunauta, en 
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14,3% drengja svöruðu játandi en aðeins 7,6% stúlkna. Við staðhæfinguna „Kynlíf er 

meira spennandi ef drengur streitist á móti“ svöruðu 4,8% drengja játandi en 10,2% 

stúlkna. Einnig var prósentutalan töluvert hærri hjá stúlkum við staðhæfingunni „Kynlíf 

er meira spennandi ef stúlka streitist á móti“ þar sem 10,3% drengja svöruðu játandi en 

26,9% stúlkna. Við staðhæfingunni „Tvær stúlkur geta átt kynmök“ svöruðu 74,6% 

drengja og 56,3% stúlkna játandi og við staðhæfingunni „Tveir drengir geta átt 

kynmök“ svöruðu 31% drengja játandi og 48,2% stúlkna. Þessar tölur eru mjög háar hjá 

báðum kynjum, sérstaklega um kynmök tveggja stúlkna, enda samkynhneigð og 

kynmök við sama kyn að verða mun viðurkenndari en áður fyrr. Almennt séð telja bæði 

kynin að kynlíf sé ekki meira spennandi ef annar aðilinn veitir viðnám. Það sem kom þó 

á óvart var að fleiri stúlkur heldur en drengir töldu að bæði stúlkur og drengir meini 

ekki nei þrátt fyrir að segja það (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007).  

Stúlkur voru ekki sammála því að fullnæging þeirra væri mikilvægari en drengja 

á meðan drengirnir hölluðust frekar að því að fullnæging stúlkna væri mikilvægari en 

þeirra. Unglingarnir trúðu því almennt að drengir hefðu meiri þörf fyrir kynlíf heldur en 

stúlkur og trúðu 68% unglinganna að stúlkur yrðu ekki árásargjarnar þó þær stunduðu 

ekki kynlíf en um helmingur taldi að strákarnir yrðu árásargjarnir við skort á kynlífi. 

Mjög fáir töldu drengi hafa minni áhuga á kynlífi en stúlkur en hins vegar taldi um 

helmingur aðspurðra að stúlkur hefðu minni áhuga en drengir. Að lokum sýndu 

niðurstöður að íslenskir unglingsdrengir vildu að kærustur þeirra myndu taka meira 

frumkvæði í kynlífinu (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007). 

Ljóst er að viðhorf til kynlífs hér á Íslandi hefur tekið miklum stakkaskiptum í 

gegnum árin þar sem þróunin hefur farið úr gríðarlega íhaldssömum hugmyndum yfir í 

frjálsleg viðhorf.  

3.3 Kynlífsreynsla 

Algengast er að fyrsta kynlífsreynsla með öðrum einstaklingi verði á unglingsárum og er 

þá talað um að stúlkur missi meydóminn og drengir missi sveindóminn. Væntingar til 

fyrstu kynlífsreynslunnar eru oft miklar en hjá flestum eru samfarir ekki eins góðar í 

fyrsta skiptið eins og búist er við en fæstir vilja viðurkenna það (Berglind Sigmarsdóttir 

og Sigríður Birna Valsdóttir, 2003). Samt sem áður er kynlífsreynsla unglinga yfirleitt 

mjög kynjaskipt þar sem drengir lýsa yfirleitt sinni fyrstu reynslu sem ánægjulegri en 
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stúlkur greina frekar frá því að reynslan hafi verið sársaukafull og ekki eins ánægjuleg. 

Stúlkum finnst oft á tíðum að fyrsta kynlífsreynslan sé eitthvað sem þær verða að 

yfirstíga og ljúka af sem fyrst. Að þeirra mati er eðlilegt að upplifa ekki ánægjulegt 

kynlíf í fyrsta skiptið en það fari batnandi. Þessi mismunandi reynsla kynjanna af kynlífi 

hefur mikil áhrif á  hvenær þau byrja að stunda kynlíf á ný þar sem drengirnir stunda 

oft kynlíf stuttu eftir fyrstu reynslu en stúlkurnar aftur á móti bíða í þó nokkurn tíma 

(Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 2002). Einnig fylgja henni oft miklar áhyggjur og hræðsla af 

því að standa sig ekki (Berglind Sigmarsdóttir og Sigríður Birna Valsdóttir, 2003).  Þróun 

kynlífsins verður tiltölulega hæg á unglingsárum því yfirleitt er um skyndikynni að ræða 

og algengast er að reglulegt kynlíf með sama aðila hefjist ekki fyrr en um tvítugs 

aldurinn (Sigtryggur Jónsson, 1993b). 

Á síðustu áratugum hefur fyrsta kynlífsreynsla unglinga verið að færast neðar í 

aldri. Í rannsókn sem gerð var á fyrstu kynlífsreynslu bandarískra unglinga kom fram að 

40% 16 ára unglingsstúlkna og um 50% 17 ára unglingsdrengja eru byrjaðir að stunda 

kynlíf. Það er mismunandi hvað telst vera snemmbúin kynlífsreynsla en rannsakendur 

tala yfirleitt um aldurinn 13 til 17 ára. Ýmsir áhættuþættir geta fylgt fyrstu 

kynlífsreynslu sem á sér stað við ungan aldur en þeir áhættuþættir eru meðal annars 

hærri tíðni rekkjunauta, tíðari kynlífsreynslur og eldri rekkjunautar. Einnig eru unglingar 

sem byrja að stunda kynlíf snemma ólíklegri til að nota getnaðarvarnir og eru þar af 

leiðandi í meiri hættu á að fá kynsjúkdóma og verða ungir foreldrar (Johnson og Tyler, 

2007). Ýmsir þættir geta hins vegar haft áhrif á hvort unglingar byrji að stunda kynlíf 

snemma, til dæmis ef unglingur á móður sem eignaðist hann snemma er líklegt að 

unglingurinn eignist einnig barn snemma. Hins vegar ef móðirin byrjaði að stunda kynlíf 

seint er líklegt að unglingurinn hennar byrji einnig seint að stunda kynlíf. Að auki getur 

menntun móður haft áhrif á hvenær unglingurinn byrjar að stunda kynlíf, það er að 

segja ef móðirin hefur góða menntun er líklegt að unglingurinn byrji seinna að stunda 

kynlíf. Ef unglingurinn elst upp hjá sínum líffræðilegu foreldrum er líklegra að hann 

byrji að stunda kynlíf seinna og því minni líkur á að hann verði ungt foreldri og lifi við 

sundrað fjölskyldulíf (Johnson og Tyler, 2007). 

Þegar skoðaðar eru tölur á Íslandi frá árinu 2007 úr rannsókn Guðbjargar Hildar 

Kolbeins um kynlífsreynslu unglinga kom fram að íslenskir unglingar voru að meðaltali 

15 ára við sína fyrstu kynlífsreynslu og 60% af úrtaki unglinganna á aldrinum 14 til 18 
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ára höfðu stundað kynlíf að minnsta kosti einu sinni. Af þeim unglingum sem voru 

byrjaðir að stunda kynlíf voru 70% sem höfðu stundað kynlíf oftar en fimm sinnum. 

Algengasta form kynlífsreynslu stúlkna var að snerta getnaðarlim, þar á eftir voru 

samfarir við dreng og einnig var algengt að stúlkur höfðu munnmök við dreng. Hjá 

drengjum var algengasta form kynlífsreynslu að snerta kynfæri stúlkna, samfarir og 

munnmök við stúlku. 11% úrtaksins höfðu stundað endaþarmsmök. Einnig hefur verið 

mikil umræða um kynlíf með fleiri en einum aðila og sögðust 7,7% af úrtakinu hafa 

stundað það og voru stúlkur 5% þar af (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007). 

Í annarri rannsókn á íslenskum unglingum kom í ljós að meiri hluti unglinganna 

taldi eðlilegt að 14 til 16 ára unglingar hafi samfarir en einungis 8% taldi þennan 

aldurshóp reiðubúinn til að taka mögulegum afleiðingum af kynlífinu. Rannsóknir á 

íslenskum unglingum sýna einnig að stúlkur byrja fyrr að stunda kynlíf en drengir 

(Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Rofnar samfarir er sú leið sem iðulega er farin 

meðal unglinga þrátt fyrir óöryggi hennar og ríkir mikill misskilningur um þessa leið því 

unglingar telja engar líkur vera á frjóvgun (Sóley S. Bender, 1999). 

Tilraunastarfsemi unglinga í sambandi við kynlíf er orðin mun algengari en áður 

og má meðal annars nefna í sambandi við munnmök, endaþarmsmök og hópkynlíf. Í 

rannsókn Tolmans (2002) kom fram að stúlkur hugsuðu meira um að fullnægja öðrum 

heldur en sjálfum sér meðal annars með því að gera sér upp eigin fullnægingu og veltu 

ekki eigin löngunum og þrám fyrir sér (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 2002).  

Fjölbreytni í kynlífi virðist hafa aukist á síðustu árum hjá unglingum og virðast 

þeir einnig byrja að stunda kynlíf við yngri aldur en áður var.   

4. Áhættuþættir unglinga og kynlíf þeirra 

Stór hluti unglinga byrjar að stunda kynlíf áður en þeir eru tilbúnir til þess og getur það 

stafað af því að þrýstingur jafningja er mikill og erfitt að standast hann. Þar af leiðandi 

getur ungt fólk leiðst út í athafnir sem það er engan veginn tilbúið til að taka þátt í en 

gerir það samt sem áður til að þóknast jafningjum sínum. Það getur reynst flóknara 

viðfangsefni að stunda kynlíf með fyrirhyggjusemi ef einstaklingur er ungur, hefur 

óörugga sjálfsmynd, óörugg viðhorf til kynlífs og er óreyndari að setja mörk á hegðun 

annarra. Kynlíf unglinga er oft á tíðum stundað undir áhrifum áfengis eða annarra 
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vímugjafa og hefur þá einstaklingurinn minni stjórn á gjörðum sínum og hegðun hans 

verður kærulausari (Sóley S. Bender, 2001). 

4.1 Áfengisneysla og kynlífshegðun 

Áfengisneysla við ungan aldur er stór áhættuþáttur þegar kemur að áhættusömu 

kynlífi og unglingar sem drekka áfengi eru líklegri til að eiga fleiri rekkjunauta og stunda 

óábyrgt kynlíf. Því fyrr sem unglingar byrja að neyta áfengis því líklegri eru þeir til að 

eiga við áfengisvandamál að stríða, stunda áhættusamt kynlíf, eiga marga rekkjunauta, 

vera fullir eða í vímu vegna annarra vímugjafa á meðan á kynlífi stendur og að barn 

komi undir. Þrátt fyrir að önnur vímuefni en áfengi hafi áhrif á áhættuhegðun í kynlífi 

er mikilvægt að einblína sérstaklega á áfengisnotkun unglinga því það er sá vímugjafi 

sem flestir unglingar nota. Þeir unglingar sem hafa verið undir áhrifum vímuefna 

meðan kynlíf á sér stað eru líklegri til að finna fyrir eftirsjá heldur en unglingar sem 

stunda kynlíf allsgáðir (Phillips-Howard o.fl., 2010). Stúlkur eru líklegri en drengir til að 

telja jafningja sína stunda óvarið kynlíf undir áhrifum áfengis. Stúlkur þurfa yfirleitt 

minna áfengismagn heldur en drengir til að finna fyrir áhrifum þess og eru þær því 

fljótari en drengir að leiðast út í óábyrgt kynlíf. Áfengið virðist hafa meiri áhrif á stúlkur 

en drengi þegar kemur að því að eiga frumkvæði að kynlífi og því er mikilvægt að 

forvarnir sem beinast að stúlkum byrji áður en fyrsta kynlífsreynsla á sér stað (Stueve 

og O‘Donnel, 2005). 

Í rannsókn Coleman og Cater var skoðað hvort áfengisneysla í aðeins eitt skipti 

yki líkur á áhættusömu kynlífi hjá unglingum. Tekin voru djúpviðtöl við unglinga á 

aldrinum 14 til 17 ára og kom í ljós að magn áfengisins virtist hafa stigvaxandi áhrif á 

áhættusamt kynlíf unglinga en hafði þó alltaf einhver áhrif. Áhrifin sem unglingarnir 

lýstu komu fram í þessari röð eftir því hversu mikið áfengi þeir höfðu drukkið, frá 

minnsta til hins mesta. Í fyrstu byrjar áfengið að hafa áhrif á hvernig unglingarnir meta 

kynferðislegt útlit annars aðila. Næst er áfengið notað sem „afsökun“ fyrir óviðunandi 

félagslegri hegðun. Þar á eftir er áfengið talið auka sjálfstraust þeirra og á sama tíma 

losna allar hömlur. Næst töldu unglingarnir að áfengið leiddi til skertrar dómgreindar 

þar sem þau ná ekki að gera sér grein fyrir og stjórna hugsanlega áhættusömum 

aðstæðum. Að lokum töluðu unglingarnir um algert stjórnleysi og minnisleysi við 

áfengisnotkun. Síðustu tvær útskýringarnar, það er skert dómgreind og stjórnleysi 
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virtist hafa langmestu áhrifin á hvort unglingarnir stunduðu áhættusamt kynlíf 

(Coleman og Cater, 2005). 

Þrátt fyrir að fylgnirannsóknir sýni tengsl milli áfengisneyslu og kynlífsreynslu 

unglinga þá telja unglingar oft á tíðum að áfengi hafi ekki áhrif á þeirra kynlífsreynslu. 

Trú unglinga virðist samt ekki vera rétt þar sem áfengisneysla þarf ekki einu sinni að 

vera mikil til þess að hún hafi einhver áhrif á kynlífsreynslu unglinga og áhættu í henni 

því rannsóknir hafa sýnt að þeir sem drekka sjaldan stunda kynlíf mun oftar en þeir 

sem drekka aldrei (Phillips-Howard  o.fl., 2010). Þar af leiðandi þurfa forvarnir að byrja 

fyrr en þær gera og vekja athygli á að áfengisdrykkja við ungan aldur ýtir undir 

áhættuhegðun í kynlífi (Stueve og O‘Donnel, 2005).  

4.2 Þrýstingur jafningja 

Unglingar verða oft fyrir miklum þrýstingi frá jafnöldrum sínum um að byrja að stunda 

kynlíf (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 2002). Þrýstingur frá jafnöldrum felst í því þegar 

unglingur upplifir þrýsting frá þeim til að gera ákveðna hluti sem hann gerir eingöngu 

vegna þrýstingsins en ekki af því hann ákveður það sjálfur. Ástæðan fyrir að unglingar 

láta undir þrýstingi jafningja er sú að unglingsárin snúast um að falla inn í hópinn og þar 

með ýta undir vinsældir sínar (Santor, Messervey og Kusumakar, 2000). Yfirleitt verða 

drengir á grunnskólaaldri ekki fyrir miklum þrýstingi frá jafnöldrum sínum um að missa 

sveindóminn en þegar komið er í framhaldsskóla og þeir ennþá hreinir sveinar verður 

mikill þrýstingur frá jafnöldrum um að byrja að stunda kynlíf. Stúlkur verða yfirleitt fyrir 

meiri þrýstingi en drengir um að byrja að stunda kynlíf og kemur þrýstingurinn yfirleitt 

ekki frá drengjum heldur öðrum stúlkum. Viðhorfið í samfélaginu er samt sem áður að 

drengir þrýsti mikið á stúlkur til að byrja að stunda kynlíf en vinirnir hafa í raun mun 

meiri áhrif. Vinahópurinn hefur því mikilvægu hlutverki að gegna þegar kemur að 

kynlífi unglinga því það sem er að gerast innan hans hefur að mörgu leyti úrslitaáhrif 

(Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 2002). Rannsóknir sýna að það sem virðist stjórna 

tímasetningu fyrstu kynlífsreynslu hjá unglingum er hvenær jafningjar unglinga stunda 

fyrst kynlíf og leggur hver jafningjahópur upp ákveðinn staðal og getur hann verið 

mismunandi á milli hópa. Einnig hafa rannsóknir sýnt að eftir því sem fleiri hafa 

stundað kynlíf innan vinahóps því líklegra er að unglingur sem ekki er byrjaður láti 
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undan þrýstingnum og stundi sína fyrstu kynlífsreynslu (Hampton, McWatter, Jeffery 

og Smith, 2005). 

 Dagbjört Ásbjörnsdóttir gerði eigindlega rannsókn á 15 íslenskum unglingum á 

aldrinum 15 til 18 ára um reynslu þeirra af kynlífi. Þar kom fram að þeir unglingar sem 

byrjuðu að stunda kynlíf snemma eða á aldrinum 11 til 13 ára sögðust hafa séð eftir því 

og má geta sér til um að þau hafi orðið fyrir þrýstingi til að taka þátt í athöfnum sem 

þau voru ekki tilbúin til. Einn af viðmælendum Dagbjartar sagði frá því að þegar hún var 

15 ára voru flestar vinkonur hennar farnar að stunda kynlíf. Hún varð fyrir miklum 

þrýstingi frá vinkonum sínum að byrja að stunda kynlíf og var það ástæðan fyrir að hún 

stundaði kynlíf í fyrsta skipti (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, e.d.). 

 Unglingsárin virðast einkennast af miklum þrýstingi frá jafningjum og stjórnast 

kynhegðun unglinga út frá viðhorfum og hegðun í hverjum vinahópi fyrir sig. 

5. Almennt um kynfræðslu 

Skilgreining á hugtakinu kynfræðsla er í víðum skilningi allt það sem hefur áhrif á 

mótun kynverundar og stuðlar að kynferðislegu heilbrigði. Mótun kynverundarinnar er 

ævilangt ferli þar sem einstaklingurinn tileinkar sér þekkingu, mótar persónuleg 

viðhorf, skoðanir, lífsgildi, náin sambönd og styrkir sjálfsmynd sína. Kynfræðsla nær yfir 

sálrænar, félagslegar og líffræðilegar hliðar kynverundar og felst meðal annars í 

kynþroska, nánum parasamböndum, ást, nánd, frjósemisheilbrigði, líkamsímynd og 

kyngervi (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009).  

Kynheilbrigði er hluti af heilbrigði hvers einstaklings og hefur áhrif á velferð 

hans og varðar bæði kynlífs- og frjósemisheilbrigði. Kynlífsheilbrigði er samþætting 

líkamlegra, tilfinningalegra, vitsmunalegra og félagslegra þátta kynverunnar á þann 

hátt að vera gefandi og styrkjandi fyrir einstaklinginn, samskipti og ást. 

Frjósemisheilbrigði felur meðal annars í sér að fólk sé fært um að eiga gott og öruggt 

kynlíf og hafa möguleika á því að eignast barn og frjálsræði til að ákveða hvort, hvenær 

og hversu oft skuli farið út í barneignir (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). 

 Umræðan um kynlíf er orðin mun sýnilegri í nútíma samfélagi og virðast 

unglingar fá upplýsingar um kynferðislega hegðun og kynlíf frá fleiri áhrifavöldum en 

var hér áður fyrr. Þessar breytingar hafa átt sér stað í öllum vestrænum ríkjum þar sem 

kynfræðsla fer fram á svipaðan hátt og er hún ekki lengur bundin við skipulagða 



25 

 

fræðslu skóla eða foreldra. Eftir því sem umræðan um kynlíf verður sýnilegri og opnari 

verður óformleg kynfræðsla unglinga mun meiri meðal annars frá fjölmiðlum og 

internetinu. Skiptar skoðanir eru á notagildi þessarar óformlegu fræðslu og margir telja 

hana fela í sér ranghugmyndir um hvað telst vera „eðlilegt“ kynlíf (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir, 2002).  

Kynlíf er eðlilegur hluti af lífinu og því mikilvægt að börn og unglingar fái sem 

besta fræðslu um það. Kynfræðslan gerir börnum og unglingum betur kleift að taka 

ákvarðanir sem stuðla að eigin kynheilbrigði og takast á við eigin tilfinningar. Unglingar 

verða betur undir það búnir að takast á við félagslegan þrýsting sem er í umhverfinu ef 

þeir fá góða kynfræðslu og eru þeir einnig líklegri til að mynda gott og heilbrigt 

ástarsamband í framtíðinni. Að lokum getur kynfræðsla verið bæði vörn barna og 

unglinga gegn kynferðislegri misnotkun og einnig varnað því að þau misnoti aðra 

(Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir,  

2009b). 

 Stefnumótun í málefnum kynfræðslu og kynheilbrigðis er á margan hátt 

skammt á veg komin hér á landi. Kynfræðslu er oftast skipt í formlega og óformlega 

fræðslu. Formlegri kynfræðslu er beitt með markvissum hætti á skyldunámsstigi og í 

forvarnastarfi og reynt er að aðstoða fólk að öðlast skilning á líkamlegum og 

sálfélagslegum þáttum er varða vöxt og þroska mannsins sem kynveru. Ýmis samtök og 

stofnanir taka að sér að sjá um formlega fræðslu og oftast er leitað til kennara og 

hjúkrunarfræðinga því þeir eru taldir hvað best fallnir til að veita formlega kynfræðslu 

og ráðgjöf um kynheilbrigði í grunnskólum og framhaldsskólum. Formleg kynfræðsla 

ætti að hefjast snemma og miðast við aldur og þroska þeirra sem hún beinist að. 

Óformleg kynfræðsla kemur hins vegar meðal annarra frá foreldrum, jafningjum, 

fjölmiðlum, klámi og ýmsu öðru. Samvinna þeirra þátta sem lúta að kynfræðslu og 

samþætting markmiða er mjög lítil og þar af leiðandi skortir heildarsýn á kynfræðslu 

unglinga (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). 

Hraðar samfélagsbreytingar og mikil hnattvæðing hefur kallað á aukna 

samvinnu og rannsóknir á kynverund mannsins. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin 

(WHO) og Pan Am heilbrigðisstofnunin (PAHO) lögðu árið 2000 áherslu á mikilvægi 

þess að þjóðir heims legðu sitt af mörkum til að skapa kynferðislega heilbrigð samfélög 

með fyrirbyggjandi aðgerðum. Áherslan var að auki sett á að flétta kynlífsheilbrigði inn 



26 

 

í lífsstíl fólks og gera það að hluta af lýðheilsu (Sóley S. Bender, 2006c). Samkvæmt 

skýrslu þessara stofnana eiga samfélög að grundvallast á átta þáttum en þeir eru 

pólitísk ábyrgð, skýr stefna, lög, rannsóknir, menntun og þjálfun sem veita fræðslu og 

þjónustu, góð kynfræðsla, menning og eftirlit með tíðni kynsjúkdóma og árangur 

forvarnastarfs. Saman mynda þessir þættir grundvöll að kynferðislega heilbrigðu 

samfélagi en hér á landi eru þessir þættir missterkir og skortir heildstæða stefnumótun 

í þróun kynfræðslu og uppbyggingu í kynheilbrigðisþjónustu (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 

2009). 

 Þegar skoðaðir eru fyrstu tveir þættirnir, pólitísk ábyrgð og skýr stefna, er 

greinilegt að mikil vöntun er á báðum þessum þáttum hér á landi. Kynheilsa og 

kynheilbrigði falla undir lýðheilsu en samt sem áður er þessa þætti hvergi að finna í 

skipuriti Lýðheilsustöðvar sem nú tilheyrir Landlæknisembættinu. Hendur 

Landlæknisembættisins eru því að miklu leyti bundnar til að takast á við þennan 

málaflokk og þarf því að koma ný reglugerð og lagabreytingar til að 

Landlæknisembættið geti sinnt þessum þáttum. Í heilbrigðisáætlun stjórnvalda eru sett 

fram markmið um að draga úr þungunum unglingsstúlkna, fóstureyðingum og 

kynsjúkdómum. Samt sem áður fylgir henni engin áætlun um hvernig skuli framkvæma 

þessi markmið. Aukin fjárframlög til kynfræðslu og forvarna eru talin skila sér margfalt 

til baka því þau leiða til þess að vandamálum varðandi kynheilbrigði fækkar. 

Nágrannaþjóðir okkar hafa í áratugi þróað kynheilbrigðisþjónustu með áherslu á 

unglinga en slík þróun hefur ekki átt sér stað hér á landi. Markmið um að byggja upp 

heilbrigðisþjónustu fyrir unglinga hefur verið sett fram en samt sem áður hafa ekki 

verið gerðar framkvæmdaáætlanir um hvernig staðið skuli að þessum málum (Sóley S. 

Bender, 2006c). 

 Þriðja þættinum, lögum, er einnig ábótavant hér á landi þegar kemur að 

kynfræðslu og ráðgjöf um kynlíf. Árið 1975 voru sett lög til að efla þessa þætti og voru 

þau góð fyrirheit (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og frjósemisaðgerðir nr. 25/1975). Í dag hefur lítið breyst þar sem 

hvergi er að finna opinbera heildarsýn eða stefnumörkun í málefnum kynfræðslu fyrir 

stjórnendur skóla, kennara eða annað fagfólk, en slíkar leiðbeiningar má finna víða 

erlendis (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). 
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 Fimmti þátturinn er menntun og þjálfun þeirra sem veita kynfræðslu og ráðgjöf 

en til dæmis hefur hjúkrunarfræðingum og forvarnafulltrúum í framhaldsskólum ekki 

verið gefinn kostur á að fá menntun og þjálfun um þessi efni og því er kynfræðsla og 

ráðgjöf í framhaldsskólum af skornum skammti (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). 

  Skortur á stefnumótun og heildarsýn í kynfræðslu, forvörnum og 

kynheilbrigðismálum bitnar fyrst og fremst á börnum og unglingum (Jóna Ingibjörg 

Jónsdóttir, 2009). Forvarnafélagið Ástráður gerði könnun á viðhorfum og þekkingu 16 

ára unglinga til kynfræðslu og virtust þeir búa við mikla vanþekkingu og misskilning á 

ýmsum grundvallarþáttum mannlegrar kynverundar (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 

2008). Íslenskar og erlendar rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að mikil fylgni er á 

milli heildstæðrar og góðrar kynfræðslu og þjónustu og lágrar tíðni þungana og 

fóstureyðinga meðal unglingsstúlkna (Sóley S. Bender, 2006c).    

 Formleg kynfræðsla felst fyrst og fremst í fræðslu um getnaðarvarnir og 

hræðsluáróðri um kynsjúkdóma. Fræðsla fyrir unglinga um getnaðarvarnir er mjög 

mikilvæg þar sem rannsóknir hafa sýnt að unglingar eru líklegri til að nota 

getnaðarvarnir eftir því sem umræðan og fræðslan er meiri (Kolbrún Gunnarsdóttir 

o.fl., 2008; Sóley S. Bender, 2006c). Rannsóknir hafa sýnt að íslenskir unglingar virðast 

hafa takmarkaða þekkingu á kynsjúkdómum, bæði lækningu og smitleiðum og er tíðni 

klamýdíu að aukast með hverju ári (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008; Hagstofa Íslands, 

2011a).   

5.1 Getnaðarvarnir 

Rannsóknir hafa sýnt að unglingar eiga oft í tjáskiptaörðugleikum þar sem þeir eiga 

erfitt með að tjá sig við kynlífsfélaga sinn um kynlíf. Tjáskiptaörðugleikar í kynlífi geta 

haft slæm áhrif því unglingarnir lifa í óvissu gagnvart hinum aðilanum og taka því 

stundum óþarfa áhættu. Ein af ástæðum þess að unglingar stunda kynlíf án þess að 

nota smokk er vegna þess að þeir eiga erfitt með að ræða notkun hans. Stúlkur eiga oft 

erfitt með að spyrja drenginn hvort hann ætli ekki að nota smokk og sumum stúlkum 

finnst að drengirnir taki því illa ef þær biðja þá að nota smokk. Drengir aftur á móti gefa 

sér það að stúlkur séu á pillunni ef þær eru tilbúnar að stunda kynlíf og finnst því óþarfi 

að nota smokk. Ýmis misskilningur getur þá átt sér stað ef ekki er rætt um 

getnaðarvarnir og þessi óvissa og höft á tjáskiptum leiða oft til þess að smokkurinn er 
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ekki notaður. Í kjölfarið af kynlífinu er því oft ótti við þungun og/eða kynsjúkdómasmit 

(Sóley S. Bender, 2006c). 

 Kynfræðsla í skólum fjallar á yfirborðslegan hátt um getnaðarvarnir og því er 

þörf á að ræða betur um þær getnaðarvarnir sem unglingar nota mest eins og 

smokkinn, pilluna og neyðargetnaðarvörn (Sóley S. Bender o.fl., 1999). Bæði kynin eru 

jafn líkleg til að nota getnaðarvarnir en viðhorf stúlknanna til varnanna er jákvæðara og 

er pillan ein algengasta getnaðarvörn hjá stúlkum á Íslandi. Unglingar virðast samt sem 

áður ekki byrja að nota getnaðarvarnir fyrr en eftir fyrstu kynmök. Unglingar sem ræða 

um getnaðarvarnir við foreldra sína hafa jákvæðari viðhorf gagnvart getnaðarvörnum 

en þrátt fyrir jákvæð viðhorf er þekking og notkun íslenskra unglinga á 

getnaðarvörnum minni en æskilegt er. Í rannsókn á íslenskum unglingum þar sem 

skoðuð var þekking þeirra á getnaðarvörnum fyrir og eftir kynfræðslu frá Ástráði kom í 

ljós að 30% nemenda fyrir fræðslu og 52% nemenda eftir fræðslu vissu að 

neyðargetnaðarvörn virkaði lengur en 24 klukkustundir eftir óvarið kynlíf. Einnig töldu 

10% unglinganna að pillan veitti vörn gegn kynsjúkdómum og voru 65% þeirra sem 

töldu þetta drengir (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Margar stúlkur töldu pilluna 

vera hættulega getnaðarvörn og mikilvægt væri að taka pilluhlé og að einungis stúlkur 

eldri en 16 ára gætu fengið hana (Sóley S. Bender, 1999).   

Í rannsókn Lefkowitz og fleiri kom fram að þeir unglingar sem ræða um að bíða 

með kynlíf eru með íhaldsamari viðhorf gagnvart kynlífi og efuðust um að smokkar 

gætu komið í veg fyrir þungun og kynsjúkdóma. Hins vegar töldu unglingar sem ræddu 

mikið um áhættuhegðun í kynlífi og getnaðarvarnir að smokkurinn myndi ekki trufla 

unaðinn í kynlífi. Að lokum voru þeir unglingar sem ræddu um öruggt kynlíf við 

rekkjunaut sinn mun líklegri til að nota smokk heldur en aðrir (Lefkowitz, Boone og 

Shearer, 2004). Í rannsókn á unglingum um notkun getnaðarvarna kom í ljós að 23% 

þeirra sem voru kynferðislega virk höfðu aldrei notað getnaðarvarnir og restin gerðu 

það óreglulega. 93% unglinganna fannst smokkurinn vera mest viðeigandi 

getnaðarvörnin fyrir þeirra aldur og var því smokkurinn mest notaða vörnin. Stúlkur 

virðast hafa meiri áhuga á að læra um getnaðarvarnir og hafa rannsóknir sýnt að 

þekking þeirra á getnaðarvörnum er mun betri en drengja (Kapamadzija, Vukelic, 

Bjelice og Mirkovic, 2004). Í annarri rannsókn þar sem einnig var skoðuð notkun 

getnaðarvarna meðal unglinga kom í ljós að unglingar lærðu mest um getnaðarvarnir í 
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kynfræðslu í skólum og nánast allir mátu þessa fræðslu mikils. Fleiri drengir heldur en 

stúlkur greindu frá því að hegðun þeirra hefði breyst í kjölfar fræðslunnar eða ætti eftir 

að breytast. Stúlkur töldu fræðsluna um getnaðarvarnir ekki nógu góða þar sem ekki 

var farið nægilega vel í virkni getnaðarvarna og mismunandi tegundir heldur meira 

talað um aðgengi að getnaðarvörnum. Foreldrar virðast veita dætrum sínum meiri 

fræðslu um getnaðarvarnir heldur en sonum sínum. Hins vegar hafði hluti drengja 

fengið fræðslu frá foreldrum sínum um getnaðarvarnir til að koma í veg fyrir þungun 

rekkjunautar hans (Buston og Wight, 2004).      

Notkun getnaðarvarna virðist vera minni en æskilegt er sem má rekja til 

þekkingarleysis, tjáskiptaörðugleika og misskilnings. 

5.2 Kynsjúkdómar 

Kynsjúkdómar smitast við kynlíf og stafa meðal annars af bakteríum, veirum og lúsum 

og geta smitast bæði með kyn- og munnmökum. Kynsjúkdómar sem smitast með 

lúsum eða bakteríum er yfirleitt hægt að lækna með lyfjum en þeir sem smitast með 

veirum eru oftast ólæknandi og einungis hægt að draga úr einkennum þeirra. Til eru 

yfir 30 kynsjúkdómar en algengustu sjúkdómarnir á Íslandi eru samt sem áður 

klamýdía, kynfæravörtur og kynfæraáblástur. Aðrir kynsjúkdómar eins og HIV, 

lifrarbólga B, lekandi, sárasótt, tríkómónas-sýking, flatlús og kláðamaur eru ekki eins 

útbreiddir (Sigurlaug Hauksdóttir, 2010). Í rannsókn á íslenskum unglingum kom í ljós 

að þeir höfðu takmarkaða þekkingu á smitleiðum og möguleikum á lækningu á ýmsum 

kynsjúkdómum. Meðal annars voru margir sem töldu að lækna mætti alnæmi og 

kynfæraáblástur og fjórðungur taldi að klamýdía væri ólæknandi. Margir töldu einnig 

að ekki væri hægt að smitast af kynsjúkdómum með munnmökum en munnmök eru að 

verða viðurkenndari og því mun oftar stunduð (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008). 

 Samkvæmt tölum um kynsjúkdóma frá Hagstofunni voru 2.211 einstaklingar 

sem smituðust af klamýdíu árið 2010 og hefur verið töluverð hækkun á Íslandi síðustu 

tíu ár þar sem 1.819 tilvik voru árið 2000. Þegar skoðaðar er tölur um lekanda voru 18 

einstaklingar sem höfðu smitast af honum árið 2010 en tíðni þessa sjúkdóms hefur 

gengið upp og niður síðustu tíu ár. Einungis fimm tilvik voru um sárasótt árið 2010 en 

tíðnin hefur haldist nokkuð stöðug síðustu tíu ár (Hagstofa Íslands, 2011a). Að lokum 
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voru 24 tilvik af HIV smituðum einstaklingum árið 2010 og er það rúmlega tvöföld 

hækkun frá árinu 2000 (Hagstofa Íslands, 2011b).  

Í rannsókn Hollander kom fram að unglingar sem smitast hafa af kynsjúkdómum 

virðast hafa mun meiri þekkingu á kynsjúkdómum og getnaðarvörnum þar sem þeir fá 

fræðslu um þessi málefni við læknismeðferð. Samt sem áður eru þeir unglingar sem 

hafa smitast af kynsjúkdómum mun líklegri til að stunda óvarið kynlíf, nota smokk 

óreglulega og stunda kynlíf þegar annaðhvort þeir eða rekkjunautar þeirra eru undir 

áhrifum vímuefna heldur en þeir sem hafa ekki smitast af kynsjúkdómum (Hollander, 

2003).  

Þekkingar- og kæruleysi á kynsjúkdómum virðist einkenna unglinga sem hefur 

þær afleiðingar að unglingar smitast af kynsjúkdómum.  

6. Kynfræðsla í sögulegu ljósi 

Þróunarsaga kynfræðslunnar og umræðunnar um kynlíf hefur oft verið skipt niður í 

fjögur tímabil frá fyrstu áratugum síðustu aldar og fram til dagsins í dag. Tímabilin eru 

þögnin og fáfræðin, frjósemin í fyrirrúmi, vægi kynlífs eykst og aukin þekking. Fyrsta 

tímabilið einkenndist af fáfræði og lítilli áherslu á kynfræðslu. Fordómar ríktu gagnvart 

kynlífi og mátti ekki ræða um það og kynfræðsla var talin leiða til kynferðislegrar 

hrösunar. Frá árinu 1935 til 1975 voru læknar eina heilbrigðisstéttin hér á landi sem 

hafði leyfi til að fræða almenning um notkun getnaðarvarna samkvæmt lögum (Sóley S. 

Bender, 2006a).  

Annað tímabilið fólst í áherslum á frjósemi og frjósemisheilbrigði og var 

umfjöllunin um kynlíf í frjósemisumræðunni. Árið 1968 samþykkti 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin að fjölskylduáætlun væri mikilvægur hluti af 

heilbrigðisþjónustunni. Fjölskylduáætlun fjallaði meðal annars um mikilvægi þess að 

geta komið í veg fyrir óvelkomna þungun, að eignast velkomið barn, að gæta að bili 

milli þungana og að ákvarða fjölda barna í fjölskyldum. Þjónustan á þessu tímabili fólst í 

fræðslu og ráðgjöf um fjölskylduáætlun, útvegun getnaðarvarna og fræðslu um kynlíf 

og foreldrahlutverk. Frjósemisþátturinn var því aðalatriðið en ekki kynlífið. Árið 1975 

tóku gildi lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar 

og frjósemisaðgerðir hér á landi. Í þeim kemur fram að „Gefa skal fólki ráðgjöf og 

fræðslu varðandi kynlíf og barneignir“ og eru einnig taldir upp nokkrir ráðgjafar- og 
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fræðsluþættir eins og kynfræðsla, fræðsla og ráðgjöf um notkun getnaðarvarna og 

fræðsla um ábyrgð foreldrahlutverks (Sóley S. Bender, 2006a).  

Á þriðja tímabilinu dvínaði umræðan um frjósemi og varð meiri áhersla á kynlíf 

fólks og kynlífsheilbrigði. Það varð því meira jafnvægi milli frjósemisheilbrigðis og 

kynlífsheilbrigðis en áður var. Fjórða og síðasta tímabilið fólst svo í aukinni þekkingu og 

skilningi á kynlífsheilbrigði þar sem farið var að líta jákvæðari augum á kynlíf og 

mikilvægi þess að hlúa að heilbrigðu kynlífi (Sóley S. Bender, 2006a).  

 Mikilvægt er að upplýst samfélag stuðli að kynlífsheilbrigði fólks með 

margvíslegum forvörnum og fræðslu því það auðveldar fólki að tjá sig um kynlíf og bera 

ábyrgð á gjörðum sínum. Einnig byggja þær upp kynferðislega gefandi og styrkjandi 

sambönd sem leiða til vellíðunar (Sóley S. Bender, 2006a).  

7. Kynfræðsla í skólum 

Stór hluti íslenskra unglinga byrjar að stunda kynlíf snemma og fleiri unglingar eignast 

barn eða fara í fóstureyðingar hér á landi en á hinum Norðurlöndunum. Þar af leiðandi 

er brýnt að vinna að forvörnum á sviði kynheilbrigðis í skólum (Sóley S. Bender, 2001). 

Þegar skoðuð eru markmið kynfræðslu í námskrám grunn- og framhaldsskóla er 

áberandi hvað kynfræðslan er brotakennd (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). Í 

grunnskóla eru áfangamarkmiðin um kynfræðslu mjög skýr en hins vegar er ekki komið 

inn á leiðir til að ná þessum markmiðum og því mismunandi eftir skólum hvernig 

kynfræðslu er háttað (Menntamálaráðuneytið, 2007a; Menntamálaráðuneytið, 2007b). 

Ástæða þess að kynfræðsla í framhaldsskólum er brotakennd er að kynfræðsla er ekki 

skylda samkvæmt lögum á því skólastigi og því hefur ekki farið fram nein markviss 

kennsla (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). Samt sem áður er nýkomið út kynfræðsluefni 

sem er sérsniðið að þörfum framhaldsskólanemenda og kallast Ungt fólk og kynlíf og er 

kennarahandbók (Sóley S. Bender, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sólveig 

Jóhannsdóttir, 2011). Samkvæmt viðhorfum unglinga er kynfræðsla bæði í grunn- og 

framhaldsskólum ekki að koma til móts við áhugasvið þeirra og þarfir og þarf því 

stefnumótun um kynfræðslu að breytast (Byers, Sears, Voyer og Thurlow, 2003a; 

Byers, Sears, Voyer og Thurlow, 2003b).  
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7.1 Kynfræðsla í grunnskólum  

Samkvæmt íslenskum lögum er kynfræðsla skylda í öllum grunnskólum landsins. Þar 

segir að „Fræðsluyfirvöld skulu í samráði við skólayfirlækni veita fræðslu um kynlíf og 

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

öðrum námsstigum“ (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975).  

 Kynfræðsla á skyldunámsstigi er ekki kennd sem ákveðin námsgrein heldur er 

hún kennd á stuttum tíma í öðrum námsgreinum. Þetta fyrirkomulag á kynfræðslunni 

getur verið ástæðan fyrir því að erfitt er að átta sig á því hvaða efnisþættir eiga að vera 

til umfjöllunar í kynfræðslu í grunnskólum (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009).  

Kynfræðslan er yfirleitt kennd í náttúrufræði og lífsleikni. Kynfræðslan var í 

aðalnámskrá í náttúrufræði árin 1999 og 2007 en vægi hennar var ekki mikið árið 1999 

en varð meira árið 2007. Áfangamarkmið í náttúrufræði fyrir 5. til 7. bekk tengd 

kynfræðslu voru að við lok 7. bekkjar eiga nemendur að þekkja hvernig barn verður til 

og fóstur þroskast og geta lýst helstu breytingum sem verða á líkama mannsins frá 

fæðingu til elliára. Einnig eiga þau að geta tekið skynsamlega afstöðu í kynferðismálum 

út frá þekkingu á einkennum og hlutverki kynþroskaaldursins. Að lokum eiga þau að 

skilja ábyrgð sína á eigin heilsu og möguleikum sínum til að koma í veg fyrir ýmsa 

sjúkdóma. Áfangamarkmið 8. til 10. bekkjar er að við lok 10. bekkjar eiga nemendur að 

skilja hvað stjórnar kynferði manna og átta sig á mikilvægi ábyrgrar kynhegðunar. 

Einnig eiga þau að geta gert sér grein fyrir að sjúkdómar geti verið af ýmsum orsökum 

og að leiðir til að koma í veg fyrir þá eða lækna tengjast orsökunum. Að lokum á 

nemandi að þekkja hvernig æxlun á sér stað og gera sér grein fyrir að líf myndast 

einungis af öðru lífi með kynlausri æxlun eða kynæxlun (Menntamálaráðuneytið, 

2007a).  

 Árið 1999 var kynnt ný námsgrein í aðalnámskránni sem kallast lífsleikni 

(Menntamálaráðuneytið, 1999a). Þessi nýja námsgrein átti að sjá um fræðslu sem 

fellur utan hefðbundinna námsgreina meðal annars kynfræðslu. Viðfangsefni 

lífsleikninnar eru sjálfsþekking, samskipti, sköpun, lífsstíll, samfélag, umhverfi, náttúran 

og menning og á kynfræðslan að falla inn í einn af þessum flokkum. Lífsleiknin er hins 

vegar aðeins ein kennslustund á viku frá 4. bekk og upp úr og getur það ekki talist mikið 

í ljósi þess hve viðfangsefnin eru mörg og fjölbreytt (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). 
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Árið 2007 kom ný aðalnámskrá grunnskóla þar sem áfangamarkmið í lok 7. bekkjar sem 

tengdust kynfræðslu voru að nemendur eiga að átta sig á líkamlegum, andlegum, 

tilfinningalegum og félagslegum breytingum sem verða í lífi einstaklings við það að 

breytast úr barni í ungling. Áfangamarkmið lífsleikni við lok 10. bekkjar er að nemandi 

geri sér grein fyrir merkingu hugtakanna kyn, kynhneigð og kynhlutverk og hvaða 

hlutverki þau þjóna í kynímynd og kynupplifun einstaklinga (Menntamálaráðuneytið, 

2007b). Þau hugtök sem talin eru upp í áfangamarkmiðum 10. bekkjar eru ekki 

skilgreind í aðalnámskrá og til dæmis er ekki tilgreint hvað átt er við í sambandi við 

kynupplifun (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). 

 Áhugavert er hversu lítill þáttur kynfræðslan er í námskránni og hvergi komið 

inn á hvað slík fræðsla skuli innihalda. Hver skóli og kennarar innan þeirra verða því að 

miklu leyti sjálfir að ákveða hversu mikið kynfræðslan á að vera kennd og á hvaða hátt. 

Þar af leiðandi er hætta á að mikið misræmi verði milli skóla og af því leiðir að þekking 

unglinga varðandi kynferðisleg málefni getur verið mjög mismunandi en það hefur 

mikil áhrif á hegðun þeirra og viðhorf. 

7.2 Kynfræðsla í framhaldsskólum 

Samkvæmt lögum er kynfræðsla ekki skylda á framhaldsskólastigi og hefur engin 

markviss þróun verið hvað kynfræðslu varðar eða ráðgjöf í kynferðismálum innan 

framhaldsskóla (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). Hins vegar er þess getið í aðalnámskrá 

framhaldsskóla að stuðla þurfi að heilbrigði nemenda sem felst í jákvæðri sjálfsmynd, 

hreyfingu, næringu, hvíld, andlegri vellíðan, góðum samskiptum, öryggi, hreinlæti, 

skilningi á eigin tilfinningum og annarra og að lokum kynheilbrigði. Einnig er talað um 

velferð nemenda þar sem lögð er áhersla á áfengis- og fíkniefnaforvarnir, kynheilbrigði 

og geðrækt. Að lokum er lagt upp úr því að nemendur séu meðvitaðir um sjálfa sig sem 

kynverur og meðvitaðir um eigin kynhneigð og kynheilbrigði (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2011). Eins og í aðalnámskrá grunnskóla eru hugtökin ekki 

skilgreind, til dæmis er ekkert fjallað um það hvernig hægt er að stuðla að þroska 

nemenda hvað varðar kynheilbrigði þrátt fyrir að hugtakið komi nokkrum sinnum fyrir í 

aðalnámskrá framhaldsskóla. Lífsleikni er góður vettvangur fyrir kynfræðsluna þar sem 

lífsleikni er að finna á öllum námsbrautum í framhaldsskóla hvort sem það er bóknám, 

listnám eða starfsnám (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). Samt sem áður er ekkert 
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minnst á kynfræðslu í aðalnámskrá framhaldsskóla undir lífsleikni 

(Menntamálaráðuneytið, 1999b). Mikil þörf er á fræðslu og ráðgjöf fyrir unglinga á 

aldrinum 16 til 20 ára því á þeim aldri eykst til muna sá fjöldi sem stundar kynlíf í fyrsta 

skipti (Sóley S. Bender o.fl., 1999).  Árið 2002 stóð til að gefa út nýtt kennsluefni fyrir 

framhaldsskólastig sem ber nafnið Ungt fólk og kynlíf en ákveðið var að fresta útgáfu 

bókarinnar til næsta árs vegna skorts á fjármagni. Handbókin kom samt sem áður ekki 

út fyrr en árið 2011 (Sóley S. Bender o.fl., 2011). Þessi seinkun á kynfræðsluefni fyrir 

framhaldsskóla vegna skorts á fjármagni veitir innsýn í hversu lága stöðu þessi 

málaflokkur hefur í íslensku samfélagi.  

7.2.1 Ungt fólk og kynlíf 

Ungt fólk og kynlíf er kennarahandbók fyrir framhaldsskólakennara sem vilja veita ungu 

fólki kynfræðslu og er tilgangurinn með námsefninu að stuðla að heilbrigðu kynlífi ungs 

fólks. Kennarahandbókin kom út árið 2011 og er eftir Sóleyju S. Bender 

hjúkrunarfræðing og sérfræðing í kynheilbrigði, Guðbjörgu Eddu Hermannsdóttur 

félagsráðgjafa og Sólveigu Jóhannesdóttur ljósmóður. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir og forvarnarsjóður 

Lýðheilsustöðvar styrktu gerð þessa námsefnis (Sóley S. Bender o.fl, 2011). 

Kennarahandbókin hefur tíu kafla sem bera heitið Kynheilbrigði, Sambönd, 

Virðing, Tjáskipti, Jafnræði, Áhættur, Varnir gegn kynsjúkdómum, Varnir gegn 

þungunum, Þungun og Kynlífsréttindum ógnað. Allir kaflarnir hafa meginmarkmið og 

nokkur undirmarkmið og meginmarkmið handbókarinnar er meðal annars að efla 

þekkingu og jákvæð viðhorf til kynheilbrigðis og skilning á því sem einkennir heilbrigt 

kynferðislegt samband. Einnig er markmiðið að stuðla að gagnkvæmri virðingu í 

kynferðislegum samböndum, jákvæðum tjáskiptum um kynlíf og getnaðarvarnir, 

gagnkvæmum skilningi kynjanna á sérkennum þeirra sem kynverur og stuðla að 

þekkingu og færni einstaklingsins til að koma í veg fyrir áhættusamar aðstæður í kynlífi. 

Að lokum er markmiðið að efla þekkingu á kynsjúkdómum og getnaðarvörnum og 

styrkja jákvæð viðhorf til varnanna og forvarna, efla þekkingu og skilning á óráðgerðri 

þungun og ákvarðanatöku í kjölfar hennar og kynlífsrétti fólks.  

Námsefnið felst í fjölbreyttum kennsluaðferðum og hver kafli byggist á nokkrum 

æfingum sem eru ýmist einstaklingsæfingar, hópæfingar í litlum hópum eða að allir í 
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bekknum taki þátt. Æfingarnar eru byggðar upp á ólíkan hátt þar sem sumar eru 

fullyrðingar, aðrar hugarflæðisæfingar eða byggjast á dæmisögum og verkefnum sem 

þarf að leysa. Með æfingunum er unnið með þekkingaratriði, viðhorf og færni 

nemandans (Sóley S. Bender o.fl, 2011).  

Þetta námsefni er mjög mikilvægt því á framhaldsskólaárum fer stór hluti af 

ungu fólki að prufa sig áfram í kynlífi og þarf því á góðum upplýsingum að halda til að 

stuðla að kynheilbrigði. Ekkert heildstætt kynfræðslunámsefni er til fyrir 

framhaldsskólastigið hér á landi en þessi handbók er ein leið til að bæta úr þessari 

brýnu þörf (Sóley S. Bender o.fl., 2011). 

7.3 Viðhorf unglinga til kynfræðslu í skólum 

Beyers og fleiri gerðu rannsókn á viðhorfum unglinga til kynfræðslu frá skólum og 

foreldrum. Rannsóknin var gerð á kanadískum unglingum og skiptist í tvennt, annars 

vegar var hún um unglinga á aldrinum 10 til 14 ára og hins vegar um unglinga á 

aldrinum 14 til 18 ára (Byers o.fl., 2003a; Byers o.fl., 2003b).  

 Báðir aldurshóparnir töldu kynfræðslu gríðarlega mikilvæga í skólum og 

nauðsynlegt að fjalla um efnið á fjölbreyttan og viðamikinn hátt. Flest allir unglingarnir 

töldu að kynfræðsla þyrfti að byrja við tíu ára aldur og einn þriðji unglinganna töldu 

kynfræðslu þurfa að byrja fyrir þann aldur með áherslu á ýmis viðfangsefni sem 

tengjast þeim breytingum sem þau eru að ganga í gegnum á þeim aldri. Unglingarnir 

voru því sammála um að kynfræðsla ætti ekki að vera eins í gegnum öll árin heldur 

þyrfti að felast í þeim þáttum sem unglingarnir eru að ganga í gegnum bæði líkamlega 

og félagslega hverju sinni. Hins vegar þroskast unglingar á mjög misjöfnum hraða og 

þeir sem voru hvað mest bráðþroska og byrjaðir að stunda einhverskonar 

kynlífsathafnir voru líklegastir til að telja kynfræðsluna ekki nægilega góða og ekki fjalla 

um þau efni sem tengdust þeirra lífi. Einnig kom fram að unglingunum fannst fræðslan 

um kynþroska vera eina viðfangsefnið sem þeir hefðu fengið næga fræðslu um og 

fannst kynfræðslan felast of mikið í líffræðilegum þáttum en ekki koma nægilega vel 

inn á þá þætti sem þeim fannst áhugaverðastir. Þeir töldu einnig mikilvægt að 

kynfræðslan væri ekki einhæf og að hún fælist ekki einungis í fyrirlestrum, heldur ætti 

að kenna efnið á fjölbreyttan hátt meðal annars með umræðum, myndböndum og 

spurningakassa þar sem hægt er að varpa fram spurningum nafnlaust. Sumir unglingar 
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og þá sérstaklega stúlkur töldu að sum viðfangsefni innan kynfræðslunnar væru best 

kennd í kynjaskiptum hópum þar sem stúlkum finnst oft á tíðum erfitt að bera fram 

spurningar fyrir framan drengi. Unglingarnir voru sammála um að best væri að hafa 

kennara sem þætti þægilegt að kenna efnið, hvöttu til umræðu og spurninga í tíma og 

væru hæfir til að svara þeim spurningum sem upp kæmu. Ástæðan fyrir því að 

kynfræðsla er oft á tíðum einhæf er líklega vegna þess að sumum kennurum finnst 

óþægilegt að tala um viðfangsefni tengd kynlífi og samböndum (Byers o.fl., 2003a; 

Byers o.fl., 2003b). 

 Í annarri rannsókn á kanadískum unglingum eftir Flicker og fleiri kom í ljós að 

unglingum á aldrinum 18 til 21 fannst kynfræðslan felast of mikið í áhættuhegðun og 

þeim vandamálum sem tengjast kynlífi unglinga. Einnig fannst þeim kennarar sínir yfir 

höfuð ekki hlynntir því að unglingar stundi kynlíf. Einnig gagnrýndu þeir kennarana fyrir 

að hampa einungis kynlífi sem felst í getnaðarlim í leggöng kvenna og flokka það sem 

eðlilegt kynlíf. Þar með útiloka þeir allar aðrar kynlífsathafnir og samkynhneigðir 

einstaklingar fá ekki viðeigandi fræðslu. Þessir unglingar vildu fá meiri fræðslu um 

kynferðislegar langanir og heilbrigð kynferðisleg sambönd. Einnig kom fram að 60% 

unglinganna höfðu ekki stundað kynlíf en samt sem áður sögðust 80% þeirra hafa 

mikinn áhuga á að læra um kynlífsheilbrigði. Þessar niðurstöður gefa okkur til kynna að 

unglingar hafa áhuga á kynfræðslu áður en þeir verða kynferðislega virkir (Flicker o.fl., 

2009).  

 Unglingar virðast hafa mikla skoðun á hvernig kynfræðslu í skólum skuli háttað 

og samkvæmt skoðunum þeirra er kynfræðslan ekki að koma til móts við bæði þarfir 

og áhuga þeirra. 

8. Kynfræðsla foreldra 

Nú á tíðum er kynfræðsla ekki einungis bundin við þá fræðslu sem foreldrar og skólar 

standa fyrir heldur eru ólíkir miðlar farnir að gegna stærra uppeldishlutverki í lífi barna 

og unglinga en áður var. Þeir miðlar sem eru farnir að gegna stærra hlutverki í 

kynfræðslu barna og unglinga eru meðal annars internetið, tónlistarmyndbönd, 

sjónvarpsþættir, kvikmyndir og klám. Börnin fá því mikla óformlega kynfræðslu en 

álitamál er hversu góð þessi fræðsla er. Því er enn mikilvægara nú á tímum að foreldrar 

skipi stórt hlutverk í kynfræðslu barna sinna til að koma í veg fyrir að börnin fái 
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misvísandi skilaboð um kynlíf og hafi þar af leiðandi ranghugmyndir um það. Skoðanir 

og gildi foreldra gagnvart kynlífi eru því mikilvægt mótvægi við þeim mögulega villandi 

upplýsingum sem þau hafa greiðan aðgang að. Umræða foreldra við börn sín um kynlíf 

er því alveg jafn mikilvægur og nauðsynlegur málaflokkur eins og hver annar (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009b). 

   Foreldrar miðla ítrekað þekkingu til barna sinna með beinum og óbeinum 

hætti og er mikilvægt að kynlíf og allt sem því viðkemur falli inn í þá miðlun. Umræðan 

um kynlíf milli foreldra og barna þeirra þarf að vera opinská og einlæg frá unga aldri því 

það byggir upp traust samband milli þeirra. Þetta stuðlar einnig að því að börn og 

unglingar séu líklegri til að leita aðstoðar og leiðbeiningar frá foreldrum sínum um 

kynlíf og annað efni. Með þessu móti leggja foreldrar grunninn að jákvæðri og 

heilbrigðri sjálfsmynd barna sinna í kynlífi. Foreldrar þurfa þó að gera sér grein fyrir að 

kynfræðsla felst ekki eingöngu í að fræða börn sín um kynlíf heldur einnig í því hvernig 

þeir tala við þau og hvaða hugmyndir þeir gefa þeim um líkama sinn og tilfinningar 

(Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009b). 

 Kynfræðsla foreldra hefur ýmsa kosti sem eru meðal annars að þeir geta rætt 

við unglingana um kynferðisleg málefni út frá þeirra gildum og lagað kynfræðsluna að 

aðstæðum unglinganna. Einnig geta þeir tekið mið af þroska unglinganna hvort sem 

hann er vitsmunalegur, félagslegur, tilfinningalegur, líkamlegur eða siðferðilegur og 

haft kynfræðsluna í samræmi við hann. Að lokum geta foreldrarnir haft mikil áhrif á líf 

unglingsins þar sem þeir hafa yfirumsjón með ýmsum þáttum til dæmis útivistartíma 

og þeim athöfnum sem þeir stunda utan heimilis. Mæður virðast vera mun líklegri en 

feður til að ræða um kynlíf og getnaðarvarnir við börn sín og telja rannsakendur 

ástæðuna fyrir því vera að mæður eru oft færari í samskiptum, sýna meiri nánd og 

ræða um kynferðisleg mál á öruggari hátt (Jaccard, Dodge og Dittus, 2002). Einnig verja 

mæður að meðaltali meiri tíma með börnum sínum en feður (Kirkman, Rosenthal og 

Feldman, 2002). Unglingar líta einnig jákvæðari augum á kynfræðslu frá mæðrum 

sínum frekar en feðrum og hafa rannsóknir sýnt að kynfræðsla mæðra hefur meiri áhrif 

á unglingana heldur en fræðsla frá feðrum.  

Kynfræðsla foreldra virðist vera of líffræðilega miðuð og ekki koma inn á þá 

þætti sem unglingum finnast áhugaverðastir. Einnig felst fræðslan oft í hræðsluáróðri 

og ræða foreldrarnir mest um áhættuþætti kynlífs og afleiðingar þess, til dæmis óléttu 
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og kynsjúkdóma. Sú kynfræðsla foreldra sem miðast að stúlkum er yfirleitt mun 

neikvæðari heldur en drengja, þar sem hún felst í reglum og varnarorðum. Oft virðist 

samt ekki vera samræmi í kynfræðslu foreldra því þeir tala bæði um að unglingarnir 

eigi ekki að stunda kynlíf en á sama tíma að mikilvægt sé að þeir noti getnaðarvarnir 

(Jaccard o.fl., 2002).   

Góð umræða um kynlíf inni á heimilum stuðlar að því að börn byrja seinna að 

stunda kynlíf og sýna ábyrgari kynlífshegðun (Sóley S. Bender, 2001). Þessi börn eru því 

í minni áhættu þegar kemur að kynsjúkdómum, ótímabærum þungunum, að verða fyrir 

ofbeldi og einnig minnka líkur á eftirsjá eftir kynlíf. Mikilvægt er þó að foreldrar taki 

mið af andlegum og líkamlegum þroska barna sinna í kynfræðslu sinni (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009b). 

 Rannsóknir hafa sýnt að kynfræðsla foreldra er gríðarlega mikilvæg en samt 

sem áður virðist fræðslan vera minni en hún ætti að vera og eru ýmsar ástæður fyrir 

því sem við fjöllum um í næsta kafla (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009b). 

Uppeldishættir foreldra virðast einnig hafa áhrif á kynhegðun unglinga þar sem 

leiðandi uppeldishættir koma hvað best út (Jaccard o.fl., 2002; Carlson og Tanner, 

2006; Pearson, Muller og Frisco, 2006). Samkvæmt viðhorfum unglinga til kynfræðslu 

foreldra sinna er sú fræðsla sem þeir veita þeim ekki nægilega góð þar sem hvort 

tveggja er að þekking foreldranna er lítil og umræðan lokuð og óþægileg (Jaccard o.fl., 

2002).     

8.1 Er kynfræðsla foreldra eins mikil og hún ætti að vera? 

Ástæðan fyrir því að kynfræðsla foreldra er oft á tíðum ekki eins mikil og hún ætti að 

vera er vegna þess að mörgum foreldrum finnst óþægilegt að ræða um kynlíf og efni 

tengt því við börn sín. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því og má meðal annars nefna að 

sumir foreldrar hafa alist upp í þeirri trú að kynlíf sé eitthvað ljótt og eitthvað sem á 

ekki að tala um. Einnig finnst sumum foreldrum þeir ekki vera nægilega upplýstir um 

kynferðismál og treysta sér því ekki í þessa umræðu. Sumir foreldrar eiga einnig erfitt 

með að líta á sín eigin börn sem kynverur og aðrir eiga jafnvel erfitt með að viðurkenna 

fyrir börnum sínum að þeir sjálfir séu kynverur (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009b). 

Einnig eiga foreldrar oft erfitt með að finna réttan tíma eða aðstæður fyrir þessar 

samræður (Jaccard o.fl., 2002). Hvert og eitt foreldri þarf að átta sig á hvernig best er 
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að ræða við börn sín um þetta málefni og er ekkert að því þó foreldrar viðurkenni fyrir 

börnum sínum að þeim finnist þessi umræða erfið. Ef foreldrar sýna einlægan vilja til 

að leggja sig fram í umræðunni um kynferðismál gerir það börnunum auðveldara fyrir 

að leita til þeirra (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009b). 

 Samkvæmt rannsóknum segja um 70% foreldra að þeir hafi rætt við unglinga 

sína um kynlíf en einungis um 50% unglinganna sögðust hafa rætt um kynferðisleg 

málefni við foreldra sína. Einnig sýna rannsóknir að foreldrar veita unglingum sínum 

ekki kynfræðslu þar sem unglingarnir sannfæra foreldra sína um að þeir vita allt sem 

vert er að vita. Raunin er hins vegar sú að þekking unglinga um kynferðisleg málefni er 

ekki eins mikil og hún ætti að vera. Margir foreldrar halda að nóg sé að ræða einu sinni 

við unglinginn um kynferðisleg málefni og þar með sé vinna þeirra búin en rannsóknir 

hafa sýnt að viðhalda þarf kynfræðslunni svo hún hafi áhrif (Jaccard o.fl., 2002).  

Mikilvægt er að upplýsa þá foreldra sem hafa ekki sinnt kynfræðslu með 

beinum hætti að aldrei er of seint að byrja þessa fræðslu. Kynfræðslan verður aldrei 

afgreidd í eitt skipti fyrir öll heldur á umræðan sér stað alla ævi (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009b). 

8.2 Uppeldishættir foreldra 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á uppeldi barna þar sem áherslan hefur verið á að 

finna bæði árangursríkasta uppeldisháttinn og setja mismunandi uppeldishætti í flokka. 

Fremst þar í flokki er Diana Baumrind með kenningu sína frá áttunda áratugnum þar 

sem hún flokkar uppeldishætti í fjóra flokka. Þeir eru leiðandi, skipandi, eftirlátir og 

afskiptalausir uppeldishættir. Hún flokkar ekki einungis uppeldi heldur skoðar hún 

hvaða uppeldisháttur er vænlegastur fyrir þroska barna og hvaða afleiðingar 

mismunandi uppeldi hefur á börn nú og síðar meir í lífi þeirra (Sigrún Aðalbjarnardóttir 

og Kristjana Stella Blöndal, 2004). Uppeldi foreldra virðist skipta miklu máli þegar 

kemur að kynfræðslu þeirra og virðast sumir uppeldishættir hafa góð áhrif á 

kynhegðun unglinga og geta aðrir haft slæm áhrif. 

Foreldrar sem notast við skipandi uppeldishætti reyna að móta og stjórna 

hegðun og viðhorfum unglinga sinna út frá ákveðnum staðli sem þeir telja við hæfi. 

Þessir foreldrar hafa mjög ákveðna hugmynd um hvernig þeir vilja að unglingarnir hagi 

sér og búa því til strangar reglur sem þeir eiga að fara eftir. Þessir foreldrar útskýra ekki 



40 

 

fyrir unglingum sínum ástæðurnar fyrir þeim reglum sem þeir setja og hlusta ekki á 

skoðanir þeirra. Þeir krefjast skilyrðislausrar hlýðni og ef unglingarnir hlýða ekki er 

þeim refsað. Þessi uppeldisháttur einkennist af lítilli hlýju milli foreldra og unglings og 

hefur unglingurinn lítinn sem engan rétt og efling sjálfstæðis lítil sem engin. Unglingar 

skipandi foreldra virðast hafa litla félagshæfni, draga sig frekar úr félagslegum 

aðstæðum, skortir vitsmunalega forvitni og taka yfirleitt ekki frumkvæði. Þessir 

unglingar virðast einnig eiga í erfiðleikum með að taka sjálfstæðar ákvarðanir og leita 

yfirleitt ráða hjá öðrum (Lightfoot o.fl., 2009).  

Skipandi foreldrar eru líklegir til að vera mikið á móti því að unglingar þeirra 

stundi kynlíf og setja oft reglur um að kynlíf sé ekki leyfilegt. Þessir foreldrar þurfa að 

ráða, stjórna og hafa yfirumsjón með öllu sem unglingurinn gerir og krefjast 

skilyrðislausrar hlýðni. Þeir eru því ólíklegri til að kenna unglingunum um 

getnaðarvarnir og annað sem tengist kynlífi, því samkvæmt reglum þeirra er kynlíf 

bannað (Carlson og Tanner, 2006). Ef foreldrar eru of stjórnsamir dregur það úr 

sjálfstæði unglingsins en ef foreldrar sýna minni stjórnsemi er líklegra að unglingurinn 

myndi innri stjórnrót sem felst í því að hann áttar sig á að hann sjálfur stjórnar því sem 

hann gerir og er því ólíklegt að hann láti undan þrýstingi jafningja. Stjórnsemi skipandi 

foreldra hefur því ekki góð áhrif (Taris og Semin, 1998). 

Foreldrar sem notast við leiðandi uppeldishætti fara fram á að unglingurinn  

hlýði þeim en það er jafnframt skilningur á afstöðu hans, til dæmis nota foreldrar 

frekar rökræður og leiðbeiningar heldur en hótanir og refsingar til að ná fram hlýðni 

unglingsins. Aðaláherslan er að skilja líðan og rétt unglingsins og ýta undir sjálfstæði 

hans. Unglingar leiðandi foreldra eru oftast mun sjálfstæðari, hafa meiri sjálfstjórn og 

eru tilbúnir að skoða og upplifa mun meira en unglingar sem aldir eru upp af skipandi 

foreldrum. Einnig eru þeir ólíklegri til afbrota og óhóflegrar vímuefnaneyslu. Unglingar 

leiðandi foreldra standa sig betur en aðrir unglingar á ýmsum sviðum og má rekja það 

til foreldranna sem eru duglegir að útskýra mörkin sem þeir mega fara að. Þegar 

foreldrarnir skamma unglingana útskýra þeir vel af hverju þeir eru skammaðir. Þessar 

útskýringar gera unglingnum kleift að skilja og viðurkenna reglur samfélagsins 

(Lightfoot o.fl., 2009).  

Leiðandi foreldrar eru frekar á móti því að unglingarnir stundi kynlíf of snemma 

því að kynlífið getur haft afleiðingar sem unglingurinn er ef til vill ekki tilbúinn að takast 
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á við og þessar afleiðingar hafa áhrif á þær væntingar sem foreldrið hefur til 

unglingsins. Leiðandi foreldrar eru raunsæir og gera sér grein fyrir að afleiðingar geta 

hlotist af gjörðum unglinganna og eru þeir því líklegri til að fræða unglingana um til 

dæmis getnaðarvarnir. Leiðandi foreldrar hafa mestar áhyggjur af áhættuhegðun 

unglinga sinna miðað við hina uppeldishættina og þeir hafa einnig mestu væntingar til 

unglinga sinna (Carlson og Tanner, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að ef samskipti milli 

foreldra og unglings eru mikil er mun líklegra að unglingur ræði við rekkjunaut sinn um 

kynlífstengda þætti og hafi aukna þekkingu á kynferðislegum málefnum meðal annars 

kynsjúkdómum (Jaccard o.fl., 2002). Rannsóknir hafa einnig sýnt að leiðandi og 

eftirlátir foreldrar hafa mesta sjálfstraustið í að kenna unglingum sínum um viðeigandi 

kynferðislega hegðun (Carlson og Tanner, 2006).  

Rannsóknir hafa sýnt að unglingar þurfa bæði leiðsögn og stuðning á sama tíma 

og þeir vilja sjálfstæði. Unglingar sem eiga foreldra sem eru stór hluti af þeirra lífi og 

vita hvað er að gerast í þeirra lífi eru líklegri til að seinka fyrstu kynlífsreynslu. Í þeim 

fjölskyldum þar sem foreldrar og unglingur borða saman kvöldmat eru minni líkur á að 

unglingurinn stundi kynlíf snemma og ef foreldrar og unglingur hafa gott og sterkt 

samband eru mun meiri líkur á að unglingurinn virði skoðanir foreldra sinna (Pearson 

o.fl., 2006).  Rannsóknir hafa einnig sýnt að foreldrar sem fylgjast með og leiðbeina 

börnum sínum fram að unglingsárum eru líklegri til að eiga unglinga sem seinka sinni 

fyrstu kynlífsreynslu (Monika, Manning og Giordano, 2001). Ef umræður inni á 

heimilum eru opnar, einkennast af hlýju, nánd og skilningi er líklegra að unglingurinn 

taki ábyrgar ákvarðanir í sambandi við kynlíf og seinki fyrstu kynlífsreynslu (Taris og 

Semin, 1998). Allir þessir þættir felast í leiðandi uppeldisháttum og hafa mjög góð áhrif 

á kynhegðun unglinga.  

Foreldrar sem notast við eftirlátssamt uppeldi hafa mun minni stjórn á 

unglingum sínum en skipandi og leiðandi foreldrar. Stjórnleysi foreldra er yfirleitt af því 

að þessir foreldrar telja unglingana verða að læra sjálfir hvernig á að haga sér og gefa 

þeir því unglingunum yfirleitt lausan tauminn til að gera það sem þeir vilja. Eftirlátir 

foreldrar krefjast ekki eins mikils árangurs og þroska hjá unglingum sínum eins og hjá 

skipandi og leiðandi foreldrum. Þeir láta oft undan þegar unglingurinn vill eitthvað, 

sýna mikla þolinmæði og réttindi hans vega þungt. Eftirlátir foreldrar eru samt sem 

áður líkir leiðandi foreldrum að því leyti til að þeir sýna mikla hlýju og ástúð til 
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unglinganna. Unglingar eftirlátra foreldra eru oft óþroskaðir, eiga í erfiðleikum með að 

stjórna hvötum sínum og mjög háðir öðrum. Þeir eiga einnig oft á tíðum erfitt með að 

taka ábyrgð á gjörðum sínum, sýna sjálfstæði og eru hvatvísir (Lightfoot o.fl., 2009).  

Eftirlátssamir foreldrar eru líklegir til að leyfa unglingum að ákveða sjálfir hvað 

þeir vilja gera og að þeir læri af reynslunni. Eftirlátssamir foreldrar eru líklegir til að 

hafa jákvæð viðhorf til getnaðarvarna því þeir búast við því að unglingarnir fari að 

stunda kynlíf eða séu þegar byrjaðir á því (Carlson og Tanner, 2006). Eftirlátir foreldrar 

eru ólíklegir til að leiðbeina unglingum  sínum um kynhegðun og kynferðisleg málefni 

og eru því unglingarnir líklegri til að treysta á staðalímyndir í kynlífssamböndum. 

Unglingar eftirlátra foreldra stunda oftar kynlíf, eru líklegri að verða ungir foreldrar, 

byrja að stunda kynlíf snemma, eru ólíklegri til að nota getnaðarvarnir, eru líklegri að fá 

kynsjúkdóma, eru líklegri til að stunda kynlíf undir áhrifum vímuefna og eiga fleiri 

rekkjunauta (Donenberg, Wilson, Emerson og Bryant, 2002). 

Afskiptalausir foreldrar ala börnin sín upp við algjört stjórnleysi þar sem þeir 

setja börnum sínum engin mörk og gera engar kröfur til þeirra. Þessir foreldrar sýna 

börnum sínum lítinn sem engan stuðning eða hlýju og bregðast ekki við hugmyndum 

þeirra eða skoðunum og má flokka þessa uppeldisaðferð sem vanrækslu (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004).  

Afskiptalausir foreldrar eru líklegir til að ræða ekkert við unglinga sína um 

áhættusamt kynlíf því þau sjálf eru líkleg til að hafa stundað áhættusamt kynlíf eða 

stunda áhættusamt kynlíf og eru einnig í afneitun um að áhættusöm kynlífshegðun 

þeirra hafi áhrif á kynlífshegðun unglinga þeirra. Afskiptalausir foreldrar skipta sér 

minnst af uppeldi unglinga sinna miðað við hina uppeldishættina og eiga yfirleitt engin 

samskipti sér stað milli foreldra og unglings inni á heimilinu. Afskiptalausir foreldrar eru 

mun líklegri en aðrir foreldrar til að telja að skólinn eigi frekar að sjá um kynfræðslu 

barna sinna heldur en þeir sjálfir (Carlson og Tanner, 2006). Unglingar sem hafa ekki 

mikil tengsl við foreldra sína og upplifa ekki nánd og hlýju frá þeim eru líklegri til að 

leita að hlýju og nánd hjá rekkjunautum og einbeita sér minna að öryggi í kynlífinu 

(Donenberg o.fl., 2002). 

Uppeldishættir foreldra virðast hafa mikil áhrif á kynhegðun unglinga og 

mikilvægt að foreldrar tileinki sér leiðandi uppeldishætti þar sem sá uppeldisháttur 

hefur jákvæðustu áhrifin á kynheilbrigði unglinga.  
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8.3 Viðhorf unglinga til kynfræðslu foreldra  

Í rannsóknum Byers og fleiri sem rætt var um hér á undan var einnig skoðað hvernig 

viðhorf unglinga er til kynfræðslu foreldra sinna. Unglingarnir voru flestir sammála því 

að skólinn og foreldrar þeirra ættu að deila ábyrgðinni í kynfræðslu þeirra. Þeir voru 

samt sem áður ekki eins jákvæðir fyrir kynfræðslu foreldranna og telja rannsakendur 

að hægt sé að rekja það til neikvæðrar reynslu sem unglingar hafa fengið af kynfræðslu 

foreldra sinna. Sú reynsla getur til dæmis verið léleg samskiptahæfni foreldranna 

ásamt lítilli þekkingu þeirra á viðfangsefninu. Unglingum líður einnig oft eins og 

foreldrum þeirra finnist óþægilegt að ræða um þessi viðfangsefni (Byers o.fl., 2003a; 

Byers o.fl., 2003b). Sumum unglingum finnst óþægilegt að ræða við foreldra sína um 

þessi málefni og finnst foreldrar sínir ekki koma fram við sig á jafnréttisgrundvelli, vera 

dómharðir og ofverndandi. Einnig finnst unglingum foreldrar sínir hafa litla þekkingu á 

aðstæðum og lífsstíl þeirra og áhrifunum af þrýstingi jafningja. Að lokum fannst 

unglingum foreldrar sínir ekki nægilega opnir, styðjandi, treystandi og samúðarfullir og 

virði ekki einkalíf þeirra (Jaccard o.fl., 2002).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að aðeins 36% unglinga á aldrinum 14 til 18 

ára töldu foreldra sína hafa veitt þeim góða kynfræðslu og álíka mikill fjöldi taldi 

foreldra sína hafa staðið sig illa í kynfræðslunni. Einnig voru 80% unglinganna sem 

sögðu foreldra sína ekki hafa hvatt sig til að spyrja spurninga tengdar kynheilbrigði 

(Byers o.fl., 2003b). Í þessari rannsókn fannst enginn munur á milli stúlkna og drengja í 

sambandi við kynfræðslu foreldra. Þetta kom rannsakendum á óvart þar sem flestar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að stúlkur fái meiri kynfræðslu heldur en drengir og þá 

sérstaklega frá mæðrum sínum (Byers o.fl., 2003a; Byers o.fl., 2003b). 

Ef umræðan um kynferðismál inni á heimilum er ekki opin eru ungar stúlkur oft 

hræddar við að segja móður sinni frá því að þær séu byrjaðar að stunda kynlíf því þær 

búast þá við höftum frá móður sinni frekar en skilningi. Höftin geta falið í sér að 

móðirin banni dóttur sinni að hitta drenginn sem hún sagðist hafa sofið hjá eða setji 

strangari útivistarreglur (Sóley S. Bender, 2001). 

Samkvæmt viðhorfum unglinga virðist kynfræðsla foreldra ekki vera nægjanleg 

og sú umræða sem á sér stað er ekki á þann hátt sem unglingarnir leitast eftir og ekki 

fjallað um það viðfangsefnið sem unglingarnir hafa mestan áhuga á.  



44 

 

9. Kynfræðsla frá jafningjahópnum 

Á unglingsaldri leita unglingar meira í vinahópinn og reyna að samsama sig honum og á 

það meðal annars við kynlífshegðun sem og aðra hegðun. Innan vinahópsins ganga 

reglulega sögur um kynhegðun einstaklinga innan og utan hópsins og gefa þessar sögur 

um kynhegðun annarra hinum unglingunum vísbendingu um hvernig eigi að haga sér í 

kynlífi (Sóley S. Bender, 2001). 

 Í rannsókn Epstein og Ward kom fram að unglingar virðast ræða oftast um 

kynferðisleg málefni við jafningja sína. Það efni sem þeir ræða um er aðallega 

kynferðisleg hegðun, tækni í kynlífi, getnaðarvarnir, sambönd, stefnumót og 

tilfinningar en minna um ýmsar afleiðingar kynlífs eins og kynsjúkdóma og þunganir. 

Einnig ræða þau lítið um að bíða með að hafa samfarir. Í ljós kom að drengir ræða 

mikið við jafningja sína um kynlíf þar sem umræðurnar felast í kynlífsbröndurum, 

stríðni í sambandi við kynlíf, að segja frá kynlífsreynslu, slúðri í sambandi við kynlíf og 

að monta sig af þeim kynferðislegu athöfnum sem þeir hafa áorkað. Samræður drengja 

um kynferðisleg málefni snúast um mikilvægi þess að hafa kynferðislegt frelsi og að 

geta prófað sig áfram og stunda kynlíf, sérstaklega kynlíf án þess að vera í sambandi 

með stúlkunni. Fyrir flestum drengjum er kynlífsumræðan jákvæð og eðlileg en sumir 

túlka umræðuna sem þrýsting í kynferðislegum athöfnum (Epstein og Ward, 2008).  

 Í rannsókn Lefkowitz og fleiri kom í ljós að samræður unglinga um kynferðisleg 

málefni eru algengari meðal stúlkna og virðast þær einnig opna sig meira og finnast 

þægilegra að ræða um þessi málefni heldur en drengjum. Unglingar sem eru 

kynferðislega virkir eru líklegri til að ræða oftar um kynferðisleg málefni og felast 

samræðurnar oft um þá reynslu sem þeir hafa. Unglingar eru mun opinskárri í 

samræðum við jafningja sína heldur en foreldra um kynferðisleg málefni og finnst 

unglingum mun þægilegra að tala við jafningja sína því þá fá þeir eitthvað til baka líka. 

Einnig telja unglingar að vinir veiti þeim gagnlegustu upplýsingarnar um kynferðisleg 

málefni. Rannsóknin sýndi einnig fram á að því meira sem unglingar ræða um 

kynferðisleg málefni við jafningja sína því líklegra er að þeir hafi frjálsleg viðhorf 

gagnvart kynlífi en miklar umræður við foreldra leiða til íhaldssamra viðhorfa. Því eldri 

sem unglingar verða því meira virðast þeir tala við jafningja sína um kynferðisleg 

málefni. Reynsla unglinga af því að ræða við jafningja sína um kynferðisleg málefni 
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veitir forspá um að þeir séu líklegri til að ræða við kærustu/kærasta um kynferðisleg 

málefni. Viðhorf unglinga um kynferðisleg málefni virðist einnig veita forspá um 

kynferðislega hegðun þeirra og viðhorf þeirra mótast meðal annars af þeim samræðum 

sem þeir eiga við jafningja sína. Því er mikilvægt að rannsakendur geri sér grein fyrir 

hvað felst í samræðum unglinga um kynferðisleg málefni (Lefkowitz o.fl., 2004). 

10. Kynfræðsla frá klámi 

Almenn skilgreining á klámi er ekki til því hugtakið klám á að vera skilgreint út frá þeim 

gildum sem ríkja í hverju þjóðfélagi á hverjum tíma og dómstólar eiga að úrskurða hvað 

telst til kláms og hvað ekki (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2002). Íslensk lög hafa ekki enn 

komið með skilgreiningu á klámi en samt sem áður eru til lög um þetta efni og má finna 

þau undir 210. grein almennu hegningarlaganna. Þar kemur fram að ef klám birtist á 

prenti, skal sá sem ber ábyrgð á birtingu þess eftir prentlögum, sæta sektum eða 

fangelsi allt að sex mánuðum. Sama refsing er við að búa til eða flytja inn í 

útbreiðsluskyni, selja, útbýta eða dreifa á annan hátt klámritum, klámmyndum eða 

öðrum slíkum hlutum, eða hafa þá opinberlega til sýnis eins og að efna til opinbers 

fyrirlestrar eða leiks, sem er ósiðlegur á sama hátt (Almennu hegningarlögin nr. 

19/1940). Almenningur hefur yfirleitt góðan aðgang að efni sem sýnir kynlíf eða aðrar 

kynferðislegar athafnir á opinskáan hátt. 

Margir horfa á klám áður en þeir upplifa sína fyrstu raunverulegu reynslu af kynlífi, 

en meðalaldur hjá þeim sem sjá klám í fyrsta skipti er 11 ára. Óvarið kynlíf í klámi 

sendir út þau skilaboð að smokkar og aðrar getnaðarvarnir séu ónauðsynlegar (Vogel, 

2011). Peter og Valkenburg gerðu rannsókn á hollenskum unglingum á aldrinum 13 til 

20 ára sem skoðuðu klám á internetinu, viðhorfi þeirra til kynlífs og hvort þeir teldu 

klámið endurspegla kynlíf í raunveruleikanum. Unglingarnir voru beðnir um að svara 

hversu oft á síðastliðnum sex mánuðum þeir höfðu horft á mynd og/eða myndband 

sem sýndu kynfæri og mynd og/eða myndband af fólki að stunda kynlíf. Þessi rannsókn 

varpaði ljósi á hugmyndir unglinga um það hvort þeim finnist klám raunverulegt og 

hvernig það getur haft áhrif á kynhegðun þeirra, svo sem að finnast kynlíf eingöngu 

vera líkamlegt. Niðurstöðurnar voru að því meira sem unglingar horfðu á klám á 

internetinu því líklegra var að þeir töldu það raunverulegt og gagnlegt sem leiddi til 

frjálslegra viðhorfs til kynlífs (Peter og Valkenburg, 2010). 
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Þrátt fyrir að klám sé ólöglegt hér á landi eru klámblöð til sölu í bókabúðum. 

Margar myndbandaleigur bjóða upp á klámmyndir, kynlífsverslanir selja dvd diska, 

blöð, myndir og fleira sem inniheldur klám og internetið er öllum opið og þar er hægt 

að finna fjöldann allan af allskonar klámefni. Þetta mikla aðgengi að klámi á internetinu 

veldur mörgum miklum áhyggjum því þar getur hver sem er skoðað það óháð aldri, sér 

að kostnaðarlausu. 

Vegna þeirrar klámvæðingar sem á sér stað í samfélaginu virðist áhorf unglinga á 

klám vera mun meira en var hér áður fyrr. Kynlíf unglinga virðist litast af því sem þau 

sjá í klámi og sýna rannsóknir að klám hefur yfir höfuð slæm áhrif á kynheilbrigði 

unglinga (Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007).   

10.1 Viðhorf unglinga til kláms 

Unglingaskeiðið er tími til að skoða og uppgötva kynlíf, bæði ein og með öðrum. Það er 

hins vegar mikil hræðsla við að ungt fólk hafi ekki tækifærin til að gera það á þann hátt 

sem er þægilegt og viðeigandi fyrir það. Þar sem mikil aukning er á aðgengi að klámi í 

fjölmiðlum sjá unglingar meira og meira af ofbeldisfullum eða furðulegum 

kynferðislegum athöfnum löngu áður en þau upplifa sjálf kynferðislega reynslu. Klám er 

í flestum tilfella búið til fyrir og af karlmönnum og það klám sem á að vera fyrir bæði 

kynin inniheldur oft á tíðum kynferðislega fullnægingu kvenna og yfirráð karlsins yfir 

konunni (Kanuga og Rosenfeld, 2004). Kynfræðsla er mikilvægur þáttur í starfi 

æskulýðsmála. Vitneskja um líkamann og kynlíf getur aukið sjálfstraust ásamt því að 

sporna gegn því að þeir vilji tileinka sér þær myndir af klámi sem þeir sjá í fjölmiðlum. 

Til þess að geta gert kynfræðslu sem besta er mikilvægt að vita hvaðan upplýsingarnar 

um kynlíf koma (Wallmyr og Welin, 2006). 

Í rannsókn Guðbjargar Hildar Kolbeins voru unglingar spurðir hvað þeim fannst 

vera klám, gefnir voru nokkrir möguleikar. Þeir voru til dæmis hvar þeir hefðu séð 

klám, hvers konar klám þeir hefðu séð, hvernig klám þeir velja sér, hversu oft þeir 

hefðu séð klám, undir hvaða kringumstæðum þeir hefðu séð klám, með hverjum er 

það notað, ástæður þess að horfa á klám, hvaða mynd dregur klámið upp fyrir þá (til 

dæmis hvort það líkist raunveruleikanum), skoðun þeirra á bæði kvenkyns- og 

karlkynsleikara, skoðun þeirra á klámi og áhrif kláms á þá. Niðurstöður þessara 

rannsókna voru að marktækt samband er á milli þess hversu oft unglingar sáu klám og 
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trú þeirra að bæði drengjum og stúlkum finnist kynlíf meira spennandi ef annar aðilinn 

streitist aðeins á móti fyrst, en þetta gæti því verið eitt form af nauðgunarmýtunni þar 

sem þau trúa því að sumum finnist mótspyrna til kynlífs vera örvandi og kynferðislega 

hvetjandi. Það var líka samband á milli þess hve oft unglingarnir horfðu á klám og 

samþykkis þeirra til lesbísks kláms, en þeir sem horfðu meira á klám samþykktu það 

frekar. Einnig var samband á milli notkunar á klámi og aldurs á fyrstu kynlífsreynslu og 

líkurnar á því að reyna að stunda kynlíf með mörgum aðilum, sem er algengt í 

klámmyndum. Kynjamunur var á milli notkunar kláms, drengirnir notuðu það frekar til 

sjálfsfróunar og til gamans og horfðu þá yfirleitt á það einir á meðan stúlkur horfðu 

yfirleitt með vinkonum sínum eða einar og horfðu á það vegna forvitni og til gamans. 

Að lokum héldu stúlkur frekar en drengir að klám leiði til vændis eða nauðgunar 

(Guðbjörg Hildur Kolbeins, 2007). 

Vegna þeirrar miklu klámvæðingar sem á sér stað horfa unglingar meira á klám nú 

en áður fyrr sem hefur áhrif á viðhorf þeirra bæði til kláms og kynlífs.  

10.2 Áhrifaþættir kláms á unglinga 

Klámvæðing er orðin gríðarlega mikil og smeygir sér til dæmis inn í auglýsingar, listir, 

sjónvarpsþætti, myndir, menntun og tísku. Stúlkur eru oft mjög uppteknar af því að 

sýna líkamann sinn með djörfum klæðaburði en samt sem áður tengja þær ekki nekt 

eða annað kynferðislegt efni við klám (Duits og van Zoonen, 2006). Sú viðmiðunarlína 

sem segir til um hvað er við hæfi og hvað ekki er alltaf að færast neðar og er ýmislegt 

kynferðislegt efni orðið það útbreitt og sýnilegt að fólk kemst ekki hjá því að sjá það 

(Attwood, 2002). Samkvæmt rannsóknum Flood eiga þeir sem nota internetið í 

erfiðleikum með að forðast að sjá klám því það er svo mikið um það og einstaklingar 

rekast oft á klám án þess að vera að leita að því. Rannsóknir sýna að vel yfir helmingur 

unglinga hefur óvart séð klám á netinu án þess að vera að leita að því og 70% til 80% af 

klámfengnu efni er frítt og því orðið auðveldara og fljótlegra að nálgast það en áður var 

(Flood, 2007). 

Unglingsárin eru sá tími í lífi fólks þegar það byrjar að þróa með sér þekkingu, 

viðhorf og færni sem það þarf að búa yfir til að geta talist kynferðislega heilbrigðir 

einstaklingar. Þegar unglingar vaxa og þroskast þurfa þeir aðgang að góðum og 

nákvæmum upplýsingum um kynhneigð sína (SIECUS, e.d). Þar sem klám er orðið 
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aðgengilegt í öllum miðlum í daglegu lífi hafa áhyggjur sprottið upp í sambandi við 

unga fólkið sem verður vitni að því. Lítið hefur verið hægt að rannsaka þetta efni þar 

sem siðferðileg vandamál fylgja þeim oft og erfitt er að nálgast upplýsingar. Unglingar 

sem hafa séð mikið af klámi virðast þó vera líklegri til að eiga fleiri rekkjunauta, að hafa 

drukkið áfengi eða notað önnur efni síðast þegar þeir stunduðu kynlíf og að vera 

frjálslyndari gagnvart kynlífi. Einnig eru þeir líklegri til þess að hafa prófað áhættusamt 

kynlíf, líklegri til að vera neyddir til að stunda kynlíf, auk þess eru meiri líkur á því að 

þeir verði kynferðisafbrotamenn. Það er samt ekki hægt að alhæfa þetta yfir á alla 

unglinga, en samt sem áður eru þeir líklegri til þessara athafna því þeir eru mjög 

áhrifagjarnir og forvitnir um að prófa nýja hluti, hvort sem það tengist klámi, tísku eða 

eiturlyfjum (Eberstadt, 2010). Nokkrar rannsóknir sem hafa verið gerðar á unglingum 

og klámi hafa sýnt fram á að drengir sem horfa mikið á klám eru líklegri til þess að 

stunda frjálslegra kynlíf og eru ólíklegri til að eiga í farsælum ástarsamböndum þegar 

þeir verða eldri. Einnig kom í ljós að ungir drengir sem sjá mikið klám eiga það til að sjá 

ekkert athugavert við það að áreita stúlkur kynferðislega, því þetta er það sem þeir 

verða vitni að í þessum kvikmyndum (Chittenden og Holehouse, 2010). Það hefur 

einnig sýnt sig að karlkyns háskólanemar sem höfðu verið vanir að horfa á klám nær 

allt sitt líf, komu illa fram við kærustur sínar eins og karlmenn gerðu í klámmyndum 

(Byassee, 2008).  

Klám getur haft neikvæð áhrif á einstaklinga og samfélagið í heild. Það er vitað að 

klám er að móta kynferðislega vitneskju hjá mörgum ungmennum. Sumir halda að það 

sé gott en svo er ekki því klám er mjög slæmur vettvangur til að læra um kynlíf því það 

sýnir kynlíf í óraunhæfu ljósi og því tekst ekki að sýna náin tengsl, ást eða rómantík. 

Þrátt fyrir þetta er ekki þar með sagt að allir unglingar fari út í lífið með þau viðhorf að 

það sé í lagi að áreita aðra og nauðga en klám getur aukið líkurnar á því (Chittenden og 

Holehouse, 2010). 

11. Fræðsla á vegum samtaka og stofnana 

Hér á Íslandi eru til mörg samtök og stofnanir sem sérhæfa sig í fræðslu fyrir unglinga. 

Sum samtök taka fyrir hin ýmsu vandamál sem unglingurinn getur þurft  að takast á við 

meðal annars málefni tengd kynheilbrigði en önnur samtök einblína einungis á 

kynheilbrigði unglinga. Þau samtök og stofnanir sem við fjöllum um hér að neðan eru 
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Ástráður, FKB, Tótalráðgjöf, 6 H heilsunnar og unglingamóttökur. Þessi samtök og 

stofnanir urðu fyrir valinu þar sem við teljum þau gegna mikilvægu hlutverki í 

kynfræðslu unglinga. 

11.1 Ástráður 

Ástráður er félag læknanema og vinna þeir á sviði forvarna gegn kynsjúkdómum og 

ótímabærum þungunum. Forvarnastarfið felst í skólaheimsóknum í framhaldsskóla 

bæði á höfuðborgarsvæðinu og úti á landsbyggðinni þar sem unglingar fá fræðslu um 

kynsjúkdóma, getnaðarvarnir og fóstureyðingar. Einnig reyna þeir að birta sem flestar 

greinar í skólablöðum framhaldsskólanna. Samkvæmt rannsóknum smitast flestir af 

kynsjúkdómum og fara í fóstureyðingu á aldrinum 16 til 25 ára og er markhópur 

Ástráðs því 16 ára unglingar því mikilvægt er að koma fræðslu til skila áður en skaðinn 

er skeður. Félagið leitast við að ná sem best til unglinga með því að vinna eftir 

aðferðum jafningjafræðslu. Hugmyndin að forvarnastarfi læknanema kviknaði með 

þátttöku í alþjóðlegu starfi læknanema en læknanemar vinna að ýmsum 

heilbrigðismálum víða um heim jafnhliða námi sínu (Ástráður, e.d.).  

Aðalmarkmið forvarnastarfs læknanema er að koma á framfæri upplýsingum og 

vekja umræður meðal ungs fólks um kynheilbrigði, kynsjúkdóma og ótímabærar 

þunganir. Einnig er markmið þeirra að reyna að fækka kynsjúkdómum, ótímabærum 

þungunum og fóstureyðingum (Ástráður, e.d.). Starfsárið 2010 til 2011 hélt Ástráður 

156 fyrirlestra í 28 framhaldsskólum vítt og breitt um landið og 45 fyrirlestra í 22 

grunnskólum og félagsmiðstöðvum (Ástráður, 2011a). Ástráður heldur einnig reglulega 

kynningar- og hvatningarkvöld ötulla táningafræðara eða KYNHVÖT, og er það til að 

hvetja læknanema áfram í starfinu og fræða þá um valin málefni (Ástráður, 2011b). 

Félagið hlaut í desember 2010 heiðursverðlaun Kynfræðifélags Íslands fyrir 

forvarnastarf á sviði kynfræða (Ástráður, 2011c). Ástráður tekur einnig þátt í 

smokkaherferðum en herferðin hefur það að markmiði að vekja athygli á smokknum og 

mikilvægi hans (Ástráður, 2011d). Félagið stendur einnig reglulega fyrir 

smokkadreifingum á ýmsum stórviðburðum út um allt land (Ástráður, 2010).  
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11.2 FKB - Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir 

FKB eru fræðslusamtök um kynlíf og barneignir og var stofnað árið 1992 (FKB, e.d. a). 

Þetta eru samtök einstaklinga og félaga með það meginmarkmið að stuðla að 

heilbrigðu kynlífi og tímabærum barneignum og eru samtökin opin og öllum frjálst að 

gerast félagar. Stjórnarmeðlimir FKB hafa mismunandi bakgrunn og veita því 

samtökunum fjölbreytta styrkleika (FKB, e.d. b). Samtökin standa vörð um réttinn til 

heilbrigðs kynlífs, fræðslu og ráðgjafar, getnaðarvarna og barneigna og fóstureyðinga 

(FKB, e.d. c).  

Markmið FKB er meðal annars að allir unglingar hafi jafnan rétt á góðri fræðslu 

og þjónustu tengdri kynheilbrigði til að gera þeim kleift að lifa heilbrigðu kynlífi. Einnig 

vilja þeir reyna að fækka þeim sem smitast af HIV og öðrum kynsjúkdómum, jafnframt 

að leitast við að draga úr fordómum vegna HIV/alnæmis með áherslu á að verja réttindi 

þeirra sem eru smitaðir. Þeir leggja mikið upp úr því að allar konur hafi rétt á, og hafi 

stuðning til að taka sjálfstæða ákvörðun um eigin barneignir, hafi gott aðgengi að 

getnaðarvörnum og geti þannig stjórnað eigin frjósemi og að þær hafi aðgengi að 

löglegri fóstureyðingu við öruggar aðstæður. Einnig vilja þeir stuðla að styrku 

almenningsáliti með fræðslu og samræðu um mikilvægi kynheilbrigðis bæði á Íslandi og 

utan þess (FKB, e.d. a).  

FKB hefur staðið fyrir og styrkt ýmis verkefni og má þar meðal annars nefna 

fræðslubækling fyrir unglinga sem nefnist Kynlíf - unglingar, fræðslubækling sem 

ætlaður er foreldrum og nefnist Samskipti foreldra og barna um kynlíf og  

kennarahandbók fyrir framhaldsskóla sem nefnist Ungt fólk og kynlíf og kom út árið 

2011. Einnig hafa þeir haft fræðslu fyrir félagsmiðstöðvar um kynlíf, alnæmi og 

smokkanotkun ásamt því að vinna að forvarnaátaki gegn kynsjúkdómum og hvatningu 

til smokkanotkunar. Auk þess hafa þeir ítrekað þrýst á stjórnvöld um að niðurgreiða 

getnaðarvarnir ungs fólks undir 25 ára aldri (FKB, e.d. d).  

Framtíðarsýn FKB árið 2020 er að öllum verði gert kleift að nýta rétt sinn til 

fræðslu um kynheilbrigði og þjónustu á því sviði til að geta lifað heilbrigðu kynlífi þar 

sem val er virt og fordómar ekki til staðar (FKB, e.d. b). 
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11.3 6 H heilsunnar 

6 H heilsunnar er fræðsluvefur sem fjallar um heilsu og alla þá þætti sem tengjast 

henni þar sem meginmarkmið er að veita börnum, unglingum og foreldrum fróðleik um 

heilsu. Vefurinn var opnaður almenningi haustið 2009 og er samstarfsverkefni  helstu 

stofnana þessa sviðs innan heilbrigðiskerfisins en það eru Heilsugæsla 

höfuðborgarsvæðisins, Barnaspítali Hringsins og Landlæknisembættið. Nafn vefsins, 6 

H heilsunnar, varð fyrir valinu þar sem það stendur fyrir þau hugtök sem lögð er 

áhersla á en þau eru hollusta, hreyfing, hamingja, hugrekki, hvíld og hreinlæti og það 

sjöunda er kynþroski en hann hefur skírskotun til tölustafsins 6. Einnig er þó lögð 

áhersla á slysavarnir og neytendaheilsu en sá flokkur fellur inn í hina flokkana (6 H 

heilsunnar, 2009). 

 Við framkvæmdir vefsins voru nokkur atriði höfð að leiðarljósi til að gera hann 

sem áhrifaríkastan. Áhersla var lögð á að með hverri færslu væru skýr markmið sett 

fram, jákvæðar og styrkjandi leiðbeiningar, vefurinn yrði gagnvirkur og að hver 

markhópur fengi góða þjónustu, það eru börnin, unglingarnir og foreldrarnir. Einnig var 

mikilvægt að yngsti markhópurinn, börnin, gætu áttað sig á heildarmynd heilbrigðs 

lífsstíls út frá síðunni (6 H heilsunnar, 2009). 

Helstu markmið vefsins er að fagfólk geti veitt börnum, unglingum og foreldrum 

áreiðanlegar upplýsingar um þætti tengda heilsu þeirra. Hver markhópur hefur sinn 

undirvef sem reynt er að sníða að þörfum hvers hóps. Ef eitthvað er óljóst fyrir 

lesendum eða spurningar vakna er alltaf hægt að senda inn fyrirspurn í algjörum 

trúnaði um heilsutengd málefni og fá svar til baka frá fagfólki (6 H heilsunnar, 2009). 

Þegar skoðuð er undirsíða unglinganna er margskonar fróðleikur í boði og mikið 

hægt að skoða. Kynheilbrigði er einn af tenglunum og margir undirflokkar þar sem allir 

tengjast að einhverju leiti kynheilbrigði. Þar geta unglingar til að mynda skoðað hvað 

felst í orðinu kynheilbrigði, lært um sjálfsfróun, sambönd, kynsjúkdóma, 

getnaðarvarnir, kynhneigð, þunganir og að lokum almennt um kynþroska. Í hverjum 

undirtengli hefur fagfólk skrifað pistil og í lokin varpað fram nokkrum algengum 

spurningum og svörum sem koma upp um hvert málefni fyrir sig. Einnig hafa verið búin 

til nokkurskonar próf fyrir sum málefnin þar sem unglingar geta svarað spurningum um 

til að mynda sjálfsfróun og séð hvað þau vita í raun og veru mikið. Að lokum geta 
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unglingarnir sent nafnlausar fyrirspurnir ef spurningar vakna og fengið til baka svör frá 

fagfólki (6 H heilsunnar, e.d.). 

11.4 Totalráðgjöf 

Vefurinn Totalráðgjöf er rekinn af Hinu húsinu í Reykjavík og er alhliða ráðgjöf fyrir 

ungt fólk á aldrinum 16 til 25 ára. Þar er lögð áhersla á að unglingar fái svör við þeim 

ýmsu spurningum sem vakna hjá þeim annaðhvort með því að skoða eldri svör sem 

birtast nafnlaust á vefnum eða með því að senda inn nýjar spurningar. Öflugt 

ráðgjafateymi sem samanstendur af fagfólki á ýmsum sviðum svarar spurningum 

unglinganna en þau eru einnig í nánu samstarfi við aðra fagaðila á sínu sviði sem og 

stofnanir. Áhersla þeirra beinist að því að koma unglingum sem hafa farið út af sporinu 

á réttan farveg í lífinu á sem bestan og skjótastan hátt. Þetta fyrirkomulag hentar ef til 

vill ekki öllum og því býður Totalráðgjöf einnig upp á að hægt sé að hringja inn eða 

mæta niður í Hitt Húsið og ræða við fagfólk þar. Sjái Totalráðgjöf sér ekki fært að sinna 

unglingnum á sem bestan hátt er honum komið áleiðis til frekari fagaðila. Algjör 

nafnleynd er að sjálfsögðu hjá Totalráðgjöf og ríkir 100% trúnaður á milli unglinganna 

og starfsfólksins. Þeim ber þó lagaleg skylda að tilkynna kynferðisbrotamál, ofbeldismál 

og önnur afbrot til lögreglu ef fullt nafn hefur verið gefið (Totalráðgjöf, e.d.).  

Á vef Totalráðgjafar er ekki einungis hægt að senda inn fyrirspurnir og skoða 

gamlar spurningar og svör heldur er einnig hægt að fræðast um ýmis málefni sem eru 

mikilvæg mál í lífi unglinga. Ekki er talað um kynheilbrigði þar sérstaklega sem vekur 

undrun þar sem stór hluti spurninganna sem kemur inn tengist því. Talað er þó um 

heilbrigði almennt og er komið þar aðeins inn á kynheilbrigðið. Að lokum setja 

starfsmenn Totalráðgjafar reglulega inn ýmsar fréttir sem tengjast unglingum á þessum 

aldri sem gott er fyrir þá að skoða (Totalráðgjöf, e.d.).  

11.5 Unglingamóttökur 

Fyrsta unglingamóttakan hér á landi tók ekki til starfa fyrr en árið 1999 á Akureyri og 

enn þann dag í dag, eða 13 árum seinna, er ekki margar unglingamóttökur að finna og 

opnunartíminn oftast aðeins klukkutími, einn dag vikunnar. Þessar móttökur eru þó 

góð þróun í kynheilbrigðismálum þar sem unglingamóttökurnar eru betur búnar að 
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svara spurningum og óskum unglinga heldur en almennar móttökur (Sigurlaug 

Hauksdóttir, 2006).  

 Helstu markmið unglingamóttaka er að vinna að bættum lífsgæðum og 

aðstæðum unglinga með ýmsu móti. Meðal annars er þetta gert með því að fækka 

ótímabærum þungunum stúlkna með fræðslu og ráðgjöf, greina kynsjúkdóma og 

sporna gegn útbreiðslu þeirra, ýta undir heilbrigðan lífsmáta og hafa áhrif á helstu 

áhættuþætti og byggja upp sjálfsmynd og sjálfstraust unglinga þegar kemur að 

kynlífstengdum málum (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). 

Unglingamóttakan á Akureyri var sú fyrsta sem opnaði hér á landi og er hún enn 

í dag opin öllum unglingum á aldrinum 13 til 20 ára. 

Móttakan er þó einungis opin á þriðjudögum í klukkutíma í senn frá 15:00 til 16:00 á 

Heilsugæslustöð Akureyrar. Tímapantanir eru þó ekki nauðsynlegar og ekki þarf að 

borga fyrir þjónustuna sem er talinn einn helsti kostur þessara móttaka. Á móttökunni 

vinnur einn læknir og einn hjúkrunarfræðingur og reyna þau eftir bestu getu að sinna 

vandamálum þeirra unglinga sem koma. Áhersla er á að hjálpa þeim unglingum sem 

eiga við einhverskonar tilfinningaleg vandamál að stríða svo sem kvíða, depurð, 

áfengis- og vímuefnamál, einelti, kynsjúkdóma eða vilja ræða getnaðarvarnir og 

kynlífsvandamál. Tilgangurinn er að mæta þörfum þeirra sem ekki hafa talið sig geta 

nýtt þjónustu heilsugæslustöðva til dæmis vegna opnunartímans eða fyrirhafnarinnar 

við að panta tíma (Heilsugæslustöðin á Akureyri, e.d.). 

12. Kynheilbrigðisþjónusta unglinga 

Kynheilbrigðisþjónusta felst í þjónustu sem stuðlar að frjósemis- og kynlífsheilbrigði 

með því að fyrirbyggja vandamál og vinna úr vandamálum sem kunna að koma upp. 

Hér á landi hefur kynheilbrigðisþjónusta verið starfrækt á vegum heilsugæslunnar þar 

sem hún veitir fólki þjónustu tengda getnaðarvörnum, greiningu og meðferð á 

kynsjúkdómum og fræðslu um kynheilbrigðismál. Þjónustu sem lýtur að sérþörfum 

unglinga hefur samt sem áður ekki verið sinnt nægilega vel hér á Íslandi. Fyrsta 

kynheilbrigðisþjónustan hér á landi sem sneri að unglingum var þróuð árið 1999 á 

Akureyri og fljótlega fylgdu aðrar í kjölfarið. Kynheilbrigðisþjónusta hér á landi er þó 

mun slakari heldur en í mörgum öðrum Evrópulöndum og hefur þróunin ef eitthvað er 

farið aftur á bak andstætt öðrum löndum. Í þjónustu fyrir unglinga hefur ekki verið 
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tekið mið af aldri þeirra við fyrstu kynmök eða tíðni þungana en samkvæmt rannsókn 

Ásgeirs Sigurgeirssonar kom í ljós að íslenskir unglingar byrja fyrr að stunda kynlíf 

heldur en unglingar meðal annarra þjóða, þar sem meðalaldur er 15 ára hér og tíðni 

þungana er einnig meiri. Í ljósi þessara aðstæðna ætti þjónusta fyrir unglinga hér á 

landi að vera mikilvægt málefni stjórnvalda eins og er víða erlendis þar sem 

lagaramminn er skýr og þörfin mikil. Þjónustan þarf að gæta að ýmsum þáttum, meðal 

annars staðsetningu þjónustu, opnunartíma, bókunum, kostnaði, lengd viðtala og 

umhverfi á biðstofunni og annars staðar. Einnig þarf hún að taka mið af ólíkum þörfum 

unglinga eftir kyni, búsetu og hvort þeir hafa notað þjónustuna áður eða ekki. Þegar 

litið er til annarra landa þar sem kynheilbrigðisþjónusta er hvað árangursríkust virðist 

stuðningur stjórnvalda og foreldra skipta miklu máli, að kynferðisleg virkni ungs fólks sé 

viðurkennd í samfélaginu, að þjónustan sé miðuð að þörfum unglinga, að þjónustan sé 

aðgengileg og ódýr og að þeir sem veiti fræðsluna hafi góða menntun og þjálfun á 

þessu sviði. Einnig virðist vera árangursríkt þegar kynfræðsla í skólum og 

kynheilbrigðisþjónusta vinna að sameiginlegum markmiðum. Kynheilbrigðisþjónusta er 

gríðarlega mikilvæg og þarf að vera í stöðugri þróun og ekki nóg að hafa tímabundið 

átaksverkefni þar sem ekki er um að ræða tímabundið vandamál sem unglingar standa 

allt í einu frammi fyrir (Sóley S. Bender, 2006b).     

Í rannsókn Flicker og fleiri kom fram að flestir unglingar eru ekki að nýta sér 

kynheilbrigðisþjónustu og 83% unglinga höfðu aldrei leitað til heilsugæslustöðvar eða 

annarra lækna vegna mála tengdum kynheilbrigði þeirra. Einnig kom fram að 32% 

þeirra unglinga sem höfðu leitað til kynheilbrigðisþjónustu gerðu það eftir að hafa 

stundað óvarið kynlíf og 61% unglinganna leituðu til kynheilbrigðisþjónustu eftir fyrstu 

kynlífsreynslu. Ástæður fyrir því að stúlkur leita til kynheilbrigðisþjónustu eru oftast 

vegna hræðslu við þungun og eru því að leitast eftir þungunarprófi, neyðarpillu og 

getnaðarvörnum. Drengir leita hins vegar til kynheilbrigðisþjónustu til að fá ókeypis 

smokka, upplýsingar um öruggt kynlíf og kynsjúkdómapróf. Þeir unglingar sem leita 

frekar til kynheilbrigðisþjónustu eru oftast kynferðislega virkir, kvenmenn, eldri 

einstaklingar eða samkynhneigðir einstaklingar. Einnig eru þeir unglingar sem leita til 

kynheilbrigðisþjónustu líklegri til að leita sér að annarskonar þjónustu (Flicker o.fl., 

2009). 
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Kynheilbrigðisþjónusta fyrir unglinga er gríðarlega mikilvæg fyrir kynheilbrigði 

þeirra en sú þjónusta sem boðið er upp á hér á landi er af skornum skammti og þarf því 

að bæta hana.     

12.1 Óskir unglinga varðandi kynheilbrigðisþjónustu 

Ísland er með eina hæstu tíðni frjósemi bæði hjá fullorðnum konum og 

unglingsstúlkum þegar litið er til annarra vestrænna Evrópulanda. Þar af leiðandi er 

mikilvægt að gera kynheilbrigðisþjónustu aðgengilegri fyrir unglinga á Íslandi. 

Rannsókn Sóleyjar S. Bender sem fór fram árið 1996 kannaði viðhorf 2500 unglinga á 

aldrinum 17 til 20 ára til heilbrigðisþjónustu á Íslandi og hvaða þætti væri mikilvægt að 

efla til að bæta þessa þjónustu. Í ljós kom að unglingar á Íslandi vilja að boðið sé upp á 

sérhæfða kynheilbrigðisþjónustu með mikla og víðtæka þjónustu. Unglingum á 

höfuðborgarsvæðinu þótti mestu máli skipta að ekki þyrfti að panta tíma fyrirfram, 

tímarnir væru gjaldfrjálsir og að algjör nafnleynd ríkti. Hins vegar þótti unglingum af 

landsbyggðinni mikilvægast að þjónustan væri í þeirra heimabæ og þar með jafn 

aðgengileg og nálæg þeim eins og fyrir unglingana á höfuðborgarsvæðinu. Stúlkur 

töldu mikilvægt að hafa þjónustuna í sínum heimabæ ásamt því að vera í þægilegu 

umhverfi, hafa vingjarnlega starfsmenn, algjöran trúnað, hægt að hafa vini sína með og 

nægan tíma eftir skoðunina til að tala. Drengirnir hins vegar töldu mikilvægt að 

þjónustan væri aðgengileg og mikilvægt að ekki þyrfti að panta tíma fyrirfram. Að 

lokum vildu stúlkur hafa kvenkyns lækna en strákar karlkyns í flestum tilfellum. Þetta er 

mjög mikilvægt mál og þurfa íslensk stjórnvöld að taka mið af því sem unglingar bæði 

segja og vilja og koma til móts við þá því þessi þjónusta er þeim mjög mikilvæg á 

þessum árum (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). 

 Í kanadísku rannsókninni eftir Flicker og fleiri sem nefnd er hér að framan kom í 

ljós að stúlkur voru almennt ánægðari með kynheilbrigðisþjónustuna heldur en 

drengir. Báðum kynjum fannst hins vegar heilsugæslustöðvar hafa neikvæð viðhorf 

gagnvart unglingum og biðstofurnar óþægilegar og ekki höfða til þeirra. Stúlkurnar í 

rannsókninni töldu einnig að heilsugæslustöðvarnar væru ekki næmar á þarfir 

samkynhneigðra og trúaðra einstaklinga. Drengirnir höfðu aftur á móti áhyggjur af því 

að finnast óþægilegt að spyrja spurninga, geta ekki valið af hvaða kyni læknirinn er, 

þurfa að panta tíma fyrirfram og að gæði upplýsinganna sem þeir fengju væru ekki 
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nægilega góðar. Þeir þættir sem stúlkur töldu mikilvægasta í kynheilbrigðisþjónustu 

eru trúnaður, að hafa þægilegan stað til að geta spurt spurninga og að þjónustan væri 

fordómalaus. Bæði stúlkur og drengir voru sammála um að starfsmenn innan 

kynheilbrigðisþjónustunnar þyrftu að gera sér grein fyrir að stór hluti unglinga eru 

kynferðislega virkir. Þær ástæður sem unglingar gáfu fyrir því að leita ekki til 

kynheilbrigðisþjónustu var meðal annars hræðsla við að vera dæmd, að trúnaðar væri 

ekki gætt, þjónustan ekki löguð að unglingum og viðbrögð foreldra þeirra (Flicker o.fl., 

2009). 

 Samkvæmt unglingum er ýmis aðbúnaður í kynheilbrigðisþjónustu sem virðist 

skipta þá miklu máli og er mikilvægt að samskipti einkennist af hlýju, trúnaði og trausti.  

13. Lokaorð 

Viðhorf íslenskra unglinga til kynlífs er orðið frjálslegra en það var og eru unglingarnir 

farnir að prófa sig meira áfram í kynlífi. Má þar nefna munnmök, endaþarmsmök  og  

hópkynlíf. Á síðustu áratugum hefur fyrsta kynlífsreynsla unglinga einnig verið að 

færast neðar í aldri. Kynfræðsla í grunnskólum er skylda en hún er þrátt fyrir  það  mjög  

lítill  þáttur  í  námskránni og  hvergi  komið  inn á  hvað  slík  fræðsla skuli innihalda. 

Hver skóli og kennarar innan þeirra verða því að miklu leyti sjálfir að ákveða hversu 

mikið kynfræðslan á að vera kennd og á hvaða hátt. Þar af leiðandi er hætta á að mikið 

misræmi verði á milli skóla og þar af leiðandi getur þekking unglinga varðandi 

kynferðisleg málefni verið mismunandi. Kynfræðsla er ekki skylda í framhaldsskólum og 

ekkert minnst á hana í aðalnámskrá. Því er fræðslan mun minni en hún ætti að vera 

fyrir þennan aldurshóp þar sem sá fjöldi sem byrjar að stunda kynlíf eykst til muna á 

aldrinum 16 til 20 ára. Flestum unglingum finnst kynfræðsla í skólum mjög mikilvæg og 

nauðsynlegt að fjalla um efnið á fjölbreyttan hátt.  Þeim finnst kynfræðslan of einhæf, 

líffræðileg og ekki tengjast þeim þáttum sem unglingarnir eru að ganga í gegnum bæði 

líkamlega og félagslega. Samkvæmt þessum niðurstöðum er kynfræðsla í skólum ekki í 

takt við kynhegðun unglinga. Mikilvægt er því að hagræða kynfræðslunni á þann veg að 

hún komi til móts við unglinga. Kynfræðsla foreldra er ekki eins mikil og hún ætti að 

vera og er ástæðan yfirleitt að foreldrum finnst óþægilegt að ræða um kynlíf við börnin 

sín. Fræðsla foreldra felst oft í hræðsluáróðri og ræða foreldrarnir mest um 

áhættuþætti kynlífs og afleiðingar þess. Viðhorf unglinga til kynfræðslu foreldra er að 
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þeir eru ekki nægilega opnir, styðjandi, treystandi, samúðarfullir og virði ekki einkalíf 

þeirra. Einnig finnst unglingum foreldrar sínir hafa litla þekkingu á aðstæðum og lífsstíl 

þeirra. Kynfræðsla jafningja felst í frekar opinskárri umræðu þar sem þeir ræða 

aðallega um kynferðislega hegðun, tækni í kynlífi, getnaðarvarnir, sambönd, stefnumót 

og tilfinningar. Unglingum finnst að vinir veiti þeim gagnlegustu fræðsluna og finnst 

mun þægilegra að tala við jafningja sína því þá fá þeir eitthvað til baka. Klámvæðing er 

orðin gríðarlega mikil og hafa flestir unglingar séð klám og margir horfa á það áður en 

þeir upplifa sína fyrstu kynlífsreynslu. Rannsóknir hafa sýnt að unglingar sem hafa séð 

mikið af klámi eru líklegri til þess að eiga fleiri rekkjunauta, vera frjálslyndari gagnvart 

kynlífi og til að hafa prófað áhættusamt kynlíf. Þeir eru einnig líklegri til að telja kynlífið 

í kláminu raunverulegt og að klámið veiti gagnlega fræðslu. Fjölmörg samtök eru til á 

Íslandi sem stuðla að fræðslu og þjónustu fyrir unglinga og hjálpa þeim að efla 

kynheilbrigði sitt. Kynheilbrigðisþjónusta fyrir unglinga er gríðarlega mikilvæg fyrir 

kynheilbrigði þeirra en sú þjónusta sem boðið er upp á hér á landi er af skornum 

skammti og þarf því að bæta hana. Samkvæmt unglingum þarf kynheilbrigðisþjónusta 

að einkennast af hlýju, trúnaði og trausti og aðbúnaður þarf að vera góður.  

 Það sem vekur athygli er hve brotakennd kynfræðsla í skólum er í dag og lítil 

sem engin stefnumótun í sambandi við þessa fræðslu. Þrátt fyrir að kynfræðsla sé 

skylda á grunnskólastigi er fyrirkomulag og vægi fræðslunnar mismunandi milli skóla. 

Það sem kom okkur einnig á óvart er að kynfræðsla í framhaldsskólum er ekki skylda 

þrátt fyrir að rannsóknir sýni að á framhaldsskólaaldri aukist sá fjöldi til muna sem 

stundar sína fyrstu kynlífsreynslu. Það ætti því að vera augljóst að kynfræðsla fyrir 

þennan aldurshóp er mikilvæg en skortur á stefnumótun og almennu kynfræðsluefni 

veitir innsýn í hversu lága stöðu þessi málaflokkur hefur í íslensku samfélagi. Misræmi í 

kynfræðslu er því mikið áhyggjuefni þar sem unglingar fá þá ólíka fræðslu og því 

mismikið stuðlað að kynheilbrigði þeirra. Þar sem klámvæðing er orðin gríðarleg og 

unglingar farnir að horfa meira á klám við yngri aldur vekur undrun að hvorki formleg 

né óformleg kynfræðsla komi inn á að klám veiti ekki viðeigandi upplýsingar um kynlíf. 

Því er mikilvægt að skólar og foreldrar leggi meira vægi á fræðslu unglinga um 

mögulega skaðsemi kláms og þær villandi upplýsingar sem það veitir. Íslenskt samfélag 

sem og mörg önnur þurfa að leggja meira vægi á kynfræðslu fyrir unglinga og þróa 

hana út frá kynhegðun þeirra og viðhorfum. Umræðan virðist samt sem áður að okkar 
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mati vera að aukast um þetta málefni hér á landi og vonandi eykst framþróun í að 

stuðla að kynheilbrigði unglinga á markvissan hátt um komandi ár. 
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