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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna reynslu unglinga og foreldra þeirra af 

verkefninu Hugsað um barnið (HUB), sem er forvarnarverkefni ætlað fyrir 8. bekk 

grunnskóla. Verkefnið byggist á því að unglingar fá raunveruleikabarn með sér heim yfir eina 

helgi. Barninu er stýrt með innbyggðri tölvu og á það að vera sem líkast um 6 vikna gömlu 

barni. Það grætur, hjalar, gerir í bleyju og heimtar mat hvenær sem er sólarhringsins. Með 

umönnun barnsins fá unglingarnir að upplifa kvaðir foreldrahlutverksins án þess að 

raunverulegt barn sé lagt í hættu. Markmið verkefnisins HUB eru m.a. að byggja upp reynslu 

sem mun endast til langframa af því hversu erfitt það getur verið að verða foreldri þetta ungur. 

Með því er vonast til að unglingurinn verði upplýstari og ábyrgðafyllri varðandi kynlíf og 

fresti fyrstu kynlífsreynslunni. Eins er vonast til að verkefnið auki samskipti unglinga og 

foreldra. 

Rannsóknin byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem notast var við rýnihópa. 

Úrtaksaðferð var þægindaúrtak. Tekin voru 3 hópviðtöl, einn hópurinn samanstóð af 5 

stúlkum, annar af 5 drengjum og í þriðja hópnum voru 7 foreldrar þeirra. Unglingarnir áttu 

það sameiginlegt að vera í 10. bekk í grunnskóla í Reykjanesbæ og tóku þátt í verkefninu 

HUB haustið 2004. Úrvinnsla gagna fólst í því að greina og túlka innihald viðtalanna. 

Viðtölin voru greind í meginþemu og undirþemu og þau studd með beinum tilvitnunum frá 

þátttakendum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru greindar í 4 meginþemu, þ.e. barnið, fræðsla um 

kynlíf, þunganir og ábendingar um HUB. Fram kom að þátttakendum þótti verkefnið 

eftirminnilegt. Það hjálpaði þeim að sjá hversu erfitt það getur verið að eignast barn á 

unglingsárunum og allir unglingarnir voru sammála um að þeir teldu sig ekki verða tilbúna í 
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barneignir á næstunni. Hinsvegar kom ekki greinilega fram hvort verkefnið HUB hafði þau 

áhrif að fá unglingana til að fresta fyrstu kynlífsreynslunni. Foreldrarnir voru almennt ánægðir 

með verkefnið. Mörgum fannst það hafa góð áhrif á samskipti þeirra við unglingana og á 

sumum heimilum opnaði það fyrir umræður um kynferðismál. Flestir þátttakendur voru 

sammála um að kynfræðsla væri of lítil í skólanum. Einnig kom fram að mörgum 

þátttakendum þótti verkefnið HUB vera of langt og sumum þótti unglingarnir vera of ungir 

þegar þeir tóku þátt.  

Álykta má útfrá niðurstöðunum rannsóknarinnar að HUB sé gagnlegt verkefni sem 

hvetji til aukinna umræðna milli foreldra og unglinga og hjálpi unglingum að sjá hversu erfitt 

það er að verða foreldri á unglingsárunum.  

 

Lykilhugtök: Foreldrar, forvarnir, Hugsað um barnið, samskipti og unglingar. 
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Abstract 

This study´s purpose is to examine the experience of a group of teenagers and their 

parents with the project “Baby Think It Over” (BTIO). The project is meant to work as a form 

of preventative intervention in adolescent sexual behavior. The target of the study is a group 

of 8th graders (13-14 years old) in the Icelandic primary school system.  

The structure of the study is such that the teenagers take home with them a real baby 

simulator for one weekend. The baby is computerized and is supposed to imitate a 6 week old 

baby; it cries, babbles, excretes and needs to be fed at any time, day or night. Without putting 

a real baby at risk, this study provides the adolescents with the hands- on experience of 

parenting and taking care of a baby. The purpose of this study is to provide the teenagers with 

a memorable experience about the difficulties that they can potentially face as young parents. 

By so doing, the hope is that they will postpone engaging in sexual intercourse, or when they 

do, that they will practice safe and responsible sex. Another hope of the study is that it will 

help the relationship- and increase the communication between the adolescents and their 

parents.  

This was a qualitative study, which used focus group interviews from samples of 

convenience. There were three groups: one with 5 girls, one with 5 boys, and the third 

consisted of 7 of the adolescent’s parents. The teenagers were 10th grade primary school 

students from a school in Reykjanesbaer, Iceland, and they had participated in the BTIO 

project in the fall of 2004. After the interviews were conducted, they were analyzed, 

interpreted and then divided into major themes, as well as secondary themes, which were 

supported by direct quotations from the interviews themselves. 
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The results were divided into four major themes: The baby, sexual education, 

pregnancy and comments on the project. The participants remembered the project very well, 

because it aided them in comprehending the level of difficulty that they could encounter with 

having a baby while still being very much a child themselves, still being in their teens. The 

consensus of the adolescents was that they felt that they would not be ready to have a child of 

their own in their nearest futures. The study did not clarify whether the project had postponed 

initial sexual relations, or the loss of virginity.  

Overall, the parents were satisfied with the project. Many of them saw an 

improvement in the relationship that they had with their teenager, and they felt that as a result 

of the project, that they and their teenager could now discuss sexual topics in a more open 

matter. Most of the participants agreed, and found that sexual education in the schools proved 

to be insufficient. A number of the participants felt that the project went on for too long, and 

some of the parents felt that their kids were too young when they participated in the study. 

The conclusion that we arrived at after conducting this survey is that it is a useful 

project, because it stimulates the communication between teenagers and their parents, 

especially on the subject matter of sex. The study also aided the adolescents in understanding 

the level of difficulty that they might encounter if they became a parent while they were still 

in their teens.  

 

Key words: Parents, prevention, Baby think it over, communication and adolescents 
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Það sem besta og vitrasta foreldri 

vill barni sínu til handa 

verður samfélagið að vilja 

fyrir öll börn. 

(John Dewey, 1899) 
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1. Kafli - Inngangur 

Þetta verkefni er lokaverkefni til baccalaureorum scientiarum prófs í hjúkrunarfræði 

frá Háskólanum á Akureyri (HA). Að þessu verkefni standa tveir fjórða árs 

hjúkrunarfræðinemar við HA. Leiðbeinandi verkefnisins er María Guðnadóttir, 

hjúkrunarfræðingur og aðjúnkt við heilbrigðisdeild HA. Heiti rannsóknarinnar er reynsla 

unglinga og foreldra af verkefninu „Hugsað um barnið“ (HUB). Úrtakið er tvíþætt, annars 

vegar unglingar af báðum kynjum í 10. bekk grunnskóla í Reykjanesbæ og hins vegar 

foreldrar þeirra, bæði feður og mæður. Unglingarnir eiga það sameiginlegt að hafa tekið þátt í 

verkefninu HUB haustið 2004. 

Í þessum kafla verður farið í bakgrunn viðfangsefnisins, helstu hugtök skilgreind, 

fjallað um tilgang rannsóknarinnar og gerð grein fyrir rannsóknarspurningunum. Fjallað er um 

gildismat rannsakenda, uppbyggingu rannsóknarskýrslu og að lokum er gerð grein fyrir 

heimildarleit og hjúkrunarfræðilegu gildi rannsóknarinnar fyrir stéttina. 

1.1 Bakgrunnur viðfangsefnis 

Margir unglingar telja að þeir séu í lítilli áhættu varðandi þunganir og vanmeta gjarnan 

áhættuna sem getur fylgt þeim (Barnett og Hurst, 2004). Mikilvægt er því að hefja markvissa 

kynfræðslu til unglinganna áður en þeir verða kynferðislega virkir. Á Íslandi fer 

fóstureyðingum fjölgandi meðal unglingsstúlkna, meðalaldur fyrstu kynlífsreynslunnar fer 

lækkandi og ótímabærum þungunum fækkar einungis lítillega milli ára. Nú verða um 500 

unglingsstúlkur þungaðar á ári hverju (Sóley S. Bender, Reynir T. Geirsson og Kosunen, 

2003; Hagstofa Íslands a(e.d); Hagstofa Íslands b(e.d)). Svo margar ótímabærar þunganir hjá 

ungum stúlkum eru umhugsunarefni og spurning hvort kynfræðsla sé ekki að skila sér eins vel 

og vonast er eftir. Velta má fyrir sér hvað það er sem fer úrskeiðis í fræðslu og forvörnum, 

hvort of lítil umræða sé á heimilum og í skólum og hvort aðgengi að getnaðarvörnum sé ekki 
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nógu gott. Síðast en ekki síst má velta fyrir sér hvort það fræðsluefni sem í notkun er í 

grunnskólum landsins höfði nógu vel til unglinganna og skilji nægilega mikið eftir sig. 

Rannsakendur telja að verkefnið HUB sé góð viðbót við þá kynfræðslu sem fer fram í 

grunnskólum landsins. Verkefnið hefur skapað miklar umræður í fjölmiðlum á undanförnum 

vikum og mánuðum og greinilegur áhugi er meðal almennings og grunnskóla landsins á nýju, 

fersku og skemmtilegu námsefni. 

1.2 Skilgreiningar á helstu hugtökum 

Rannsakendur telja að mikilvægt sé að skilgreina eftirfarandi hugtök. 

� Unglingur: Einstaklingur á aldrinum 13-19 ára (Lowdermilk og Perry, 2004). 

� Forvarnir: Athöfn sem felur í sér að hindra eða koma í veg fyrir atburðarás 

(Wiktionary, a (e.d.)).  

� Foreldrar: Annar tveggja aðila sem einstaklingur er nánasti líffræðilegi afkomandi, 

þ.e. móðir eða faðir (Wiktionary, b (e.d.)).  

� Samskipti: Víðtækt orð sem haft er yfir upplýsingaskipti milli tveggja einstaklinga eða 

fleiri (Wikipedia, (e.d.)).  

1.3 Tilgangur rannsóknar 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna reynslu unglinga og foreldra þeirra af 

verkefninu HUB. Kannað verður hvort verkefnið nýtist sem fræðsluaðferð og hvort 

markmiðum verkefnisins sé náð. Markmið verkefnisins HUB eru m.a. að byggja upp reynslu 

sem mun endast til langframa af því hversu erfitt það getur verið að verða foreldri þetta ungur. 

Með því er vonast til að unglingurinn verði upplýstari og ábyrgðafyllri varðandi kynlíf og 

fresti fyrstu kynlífsreynslunni. Eins er vonast til að verkefnið auki samskipti unglinga og 

foreldra. 
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Tekin voru viðtöl við þrjá hópa. Tveir hópanna samanstóðu af tíu unglingum úr 

grunnskóla í Reykjanesbæ, annar með stúlkum og hinn með drengjum, og í þriðja hópunum 

voru sjö foreldrar þeirra, bæði feður og mæður. Í viðtölunum var leitað eftir áliti þeirra á 

verkefninu, kostum verkefnisins og göllum, og hvernig unglingarnir upplifðu að vera 

foreldrar yfir eina helgi. Einnig var komið inn á hvort verkefnið hafði áhrif á samskipti inni á 

heimilunum og álit þeirra á kynlífi, fóstureyðingum og neyðarpillunni. Með þessu móti næst 

fram sjónarhorn beggja aðila, þ.e unglinga og foreldra. 

Von rannsakenda er að niðurstöður þessarar rannsóknar geti orðið til þess að 

forvarnarverkefnið verði tekið upp í fleiri skólum. 

1.4 Rannsóknarspurningar 

� Hver er reynsla unglinga/foreldra af verkefninu HUB? 

� Hverjir eru jákvæðir og neikvæðir þættir verkefnisins? 

� Hvernig upplifðu unglingarnir sig sem foreldra? 

� Hvaða áhrif hafði verkefnið á samskipti milli unglinga og foreldra? 

� Telja þátttakendur að verkefnið skili tilsettum árangri? 

1.5 Gildismat rannsakenda 

Að mati rannsakenda er nauðsynlegt að gera sér grein fyrir gildismati sínu í upphafi 

rannsóknar svo það hafi ekki áhrif á niðurstöðurnar. Rannsakendur töldu að eigindlegt 

rannsóknarsnið myndi nýtast best fyrir rannsóknina og því var ákveðið að notast við rýnihópa. 

Rýnihópar er eitt form gagnaöflunar sem fer fram í formi hópviðtala um málefni sem 

rannsakandi skilgreinir. Hópurinn auðveldar rannsakendum að sjá hlutina frá fleiri 

sjónarhornum og gefur e.t.v. meiri upplýsingar heldur en ef rætt væri við einstaklingana eina 

og sér. Gildismat rannsakenda áður en rannsókn hefst er: 
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� Að verkefnið HUB virki eins og til er ætlast. 

� Að kynfræðslu í grunnskólum sé ábótavant. 

� Að unglingar og foreldrar ræði að jafnaði lítið um kynlíf. 

� Að reynsla unglinga/foreldra af verkefninu HUB sé góð. 

1.6 Uppbygging rannsóknarskýrslunnar 

Rannsóknarskýrslunni er skipt niður í sex kafla. Í fræðilega hlutanum er byrjað á að 

fjalla almennt um þunganir unglingsstúlkna, kynhegðun unglinga og samskipti unglinga við 

foreldra þeirra. Fjallað er um verkefnið Hugsað um barnið (HUB), framkvæmd verkefnisins á 

Íslandi og sagt er frá kenningum sem verkefnið byggist á. Einnig er greint frá helstu 

niðurstöðum rannsókna sem gerðar hafa verið á áhrifum verkefnisins. Í aðferðarfræði 

hlutanum er greint frá rannsóknaraðferðinni, skýrt frá því hverjir þátttakendur eru og hvernig 

þeir voru valdir. Rætt er um siðferðilegar skyldur rannsakenda og greiningu gagna. 

Niðurstöður eru settar fram í fjórða kafla en þær eru greindar í fjögur meginþemu og beinar 

tilvitnanir eru í reynslu þátttakenda. Síðan er umræðukafli þar sem niðurstöður eru túlkaðar og 

bornar saman við fyrri rannsóknir og annað fræðilegt efni. Að lokum er farið yfir hvaða gildi 

rannsóknin kann að hafa í för með sér fyrir fræðigreinina.  

1.7 Heimildaleit 

Heimildir voru fengnar með margvíslegum hætti. Notast var við kennslubækur sem 

notaðar eru í kennslu við heilbrigðisdeild HA, bækur og tímarit á bókasöfnum og bæklinga frá 

Lýðheilsustöð. Gagnasöfnin SienceDirect, Ovid, ProQuest, Blackwell, EBSCOhost, Gegnir 

og Hvar.is nýttust einnig við leitina. 

Helstu leitarorð sem rannsakendur notuðu voru: Parents (foreldrar), prevention 

(forvörn), Baby think it over (Hugsað um barnið), communication (samskipti) og adolescents 

(unglingar). 
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1.8 Hjúkrunarfræðilegt gildi rannsóknarinnar 

Rannsóknir á Íslandi hafa sýnt fram á háa tíðni þungana og fæðinga í aldurshópnum 

15-19 ára, í samanburði við önnur norðurlönd. Auk þess hefur tíðni fóstureyðinga aukist hér á 

landi í sama aldurshópi (Sóley S. Bender o.fl., 2003). Fyrirbygging er því mikilvæg til að 

stuðla að heilbrigðu kynlífi ungs fólks. Þar gætu hjúkrunarfræðingar og hjúkrunarfræðinemar 

átt stóran hlut að máli, þar sem þeir búa yfir heildrænni þekkingu varðandi fræðslumál. 

Skólahjúkrunarfræðingar eru í ákjósanlegri stöðu til að nálgast þennan hóp skjólstæðinga, því 

þeir sinna oft kynfræðslu í skólum.  
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2.  kafli - Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um þunganir unglingsstúlkna, kynhegðun unglinga og 

samskipti milli unglinga og foreldra. Fjallað verður um verkefnið HUB, framkvæmd 

verkefnisins á Íslandi og sagt verður frá þeim kenningum sem verkefnið byggist á. Einnig 

verður greint frá helstu niðurstöðum rannsókna sem gerðar hafa verið á áhrifum verkefnisins.  

2.1  Þunganir unglingsstúlkna 

Á árunum 2000-2004 urðu 2.033 stúlkur undir 20 ára þungaðar. Af þessum stúlkum 

völdu 940 þeirra að eignast barnið en 1.093 (54%) völdu að fara í fóstureyðingu (Hagstofa 

Íslands a (e.d); Hagstofa Íslands b (e.d)). Þegar athugaðar voru tölur frá árunum 1976-1999 

um frjósemi, fóstureyðingar og þunganir hjá 15-19 ára unglingum kom í ljós að árið 1999 

urðu 489 konur í þessum aldurshópi þungaðar og þá ákváðu 47% þeirra að fara í 

fóstureyðingu. Árið 1976 varð hins vegar 721 kona á sama aldri þunguð en aðeins 9% kusu að 

fara í fóstureyðingu (Sóley. S. Bender o.fl., 2003). Á þessum tölum má sjá að frjósemi hefur 

minnkað í þessum aldurshópi en fóstureyðingum fjölgað að sama skapi mjög mikið.  

Það að unglingsstúlkur eignist börn hefur verið sett í samband við auknar líkur á 

ýmsum vandamálum fyrir móðurina, eins og að flosna snemma upp úr skóla, auknar líkur eru 

á fátækt (Barnett og Hurst, 2004; Malinowski og Stamler, 2003) og atvinnuleysi. Eins eru þær 

líklegar til að eignast annað barn fljótlega (Hurlbut, Culp, Jambunathan og Butler, 1997). 

Einnig fylgir því aukin áhætta á vandamálum fyrir barnið, t.d. lág fæðingarþyngd, auknar 

líkur eru á misnotkun og að dætur unglingsstúlkna verði mæður snemma, líkt og mæður þeirra 

(Barnett og Hurst, 2004; Malinowski og Stamler, 2003; Roberts, Wolman og Harris-Looby, 

2005). Barn unglingsmóður er einnig í aukinni áhættu á námserfiðleikum (Hurlbut o.fl., 1997) 

og eins er það í meiri áhættu á að verða fyrir líkamlegu og andlegu ofbeldi (Dallas, Wilson og 
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Salgado, 2000). Auk þessara áhrifa er þekkt að þungun unglingsstúlkna kostar talsverðar 

fjárhæðir fyrir velferðar- og menntakerfið (Somers, Gleason, Johnson og Fahlman, 2001).  

Fóstureyðingar geta einnig haft neikvæðar afleiðingar á unglingsstúlkur. Þunglyndi og 

sektarkennd eru tilfinningar sem konur og stúlkur finna oft fyrir eftir fóstureyðingar. Þessar 

tilfinningar geta varað lengi og kvikna auðveldlega, t.d. ef stúlkan ákveður síðar að eignast 

barn og verður ófrísk (Sweet, 1999; Trybulski, 2006).  

Í ljósi þessa er mikilvægt að finna leiðir til að minnka áhættu á ótímabærum 

þungunum og fóstureyðingum meðal unglingsstúlkna og þörfin fyrir forvarnir á þessu sviði er 

augljós. 

2.2  Kynhegðun unglinga 

Í rannsókn Sóleyjar S. Bender (1999) kannaði hún meðal annars kynhegðun íslenskra 

unglinga. Þar kom fram að meðalaldur við fyrstu kynmök hjá íslenskum unglingum eru 15,4 

ár, sem er töluvert lægri en hjá nágrannaþjóðum okkar, Dönum, Svíum og Norðmönnum 

(Sóley S. Bender o.fl., 2003). Rannsóknir hafa sýnt fram á að mjög mikilvægt er að hefja 

kynfræðslu áður en unglingar byrja að stunda kynlíf, því námsefni um kynferðismál virðist 

ekki ná til þeirra sem þegar eru orðnir kynferðislega virkir (Price, Robinson, Thompson og 

Schmalzried, 2000). Því er ljóst að kynfræðslu á Íslandi þarf að hefja mjög snemma svo ná 

megi til þeirra sem byrja yngstir að stunda kynlíf.  

Í rannsókn Sóleyjar S. Bender o.fl. (2003) kom í ljós að íslenskir unglingar virðast 

ekki nota getnaðarvarnir við fyrstu kynmök eins oft og unglingar í nágrannalöndunum. 

Niðurstöðurnar sýndu að einungis 60% unglinga notuðu getnaðarvörn við fyrstu kynmök 

miðað við 89% í Danmörku og 73% í Finnlandi. Þrátt fyrir það greindi meirihlutinn, eða 70-

80% þátttakenda í íslensku rannsókninni, frá því að þeir væru ekki tilbúnir til að eignast barn 

á þeim tíma.  
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Minni áhersla hefur verið lögð á kynfræðslu á Íslandi miðað við hin Norðurlöndin og 

eins er verðið á getnaðarvörnum hærra hérlendis, en það gæti haft áhrif á hversu fáir unglingar 

virðast nota getnaðarvörn við fyrstu kynmök (Sóley S. Bender o.fl., 2003). 

2.3  Samskipti við foreldra 

Það er mjög mikilvægt að foreldrar geti talað um kynlíf, þunganir og getnaðarvarnir 

við börnin sín. Mörgum finnst það mjög erfitt og hafa oft takmarkaða reynslu af slíkum 

samskiptum. Margir foreldrar ræddu þessi mál eflaust aldrei við foreldra sína á unglingsaldri. 

Það er ekkert að því að viðurkenna það hversu erfitt umræðuefni þetta getur verið en það sýnir 

börnunum einfaldlega að foreldrar þeirra eru mannlegir (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg 

Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). Einnig er ágætt fyrir foreldra að hafa í 

huga varðandi vandræðagang í sambandi við umræður um kynlíf og skyld málefni að oftast 

líður foreldrinu betur en unglingnum sjálfum við slíkar aðstæður. Eins hefur komið fram að 

mæður tjá sig oftar en dætur um að þær vildu hafa umræður um slík málefni (Dilorio, Kelly 

og Hockenberry-Earon, 1999).  

Með opnum umræðum um kynlíf skapast traust og meiri líkur eru á að unglingur leiti 

til foreldra sinna með spurningar varðandi kynlíf (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2006). Miklu 

máli skiptir að foreldrar skynji þroskaþarfir unglinga sinna og taki mið af þeim þegar þeir 

fræða unglinginn. Góð samskipti foreldra og barna skila sér iðulega í ábyrgri hegðun þegar 

kemur á unglingsárin. Ef vel er að þeim þáttum staðið getur það haft þau áhrif á að unglingar 

byrji seinna að hafa kynmök og séu ábyrgari í notkun getnaðarvarna (Sóley S. Bender, 2001). 

Foreldrar geta aukið á þekkingu unglinga á kynlífi og skyldum málefnum, s.s. 

þungunum og getnaðarvörnum með því einu að gefa raunsæjar ráðleggingar (Price o.fl., 

2000). Rannsóknir hafa sýnt fram á að unglingar af báðum kynjum eru líklegri til að ræða um 

kynlíf og skyld mál við móður sína en föður. Einnig hefur komið fram að eftir því sem 
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umræðurnar eru meiri þeim mun líklegra er að unglingurinn muni ekki stunda kynlíf mjög 

ungur (Dilorio o.fl., 1999). Fram hefur komið að gott getur verið að hvetja ungling til skírlífis 

á sama tíma og brýnd er fyrir honum notkun smokksins þegar hann kýs að byrja að stunda 

kynlíf, jafnvel þótt unglingurinn sé ekki byrjaður að stunda kynlíf þegar þessi umræða á sér 

stað (Miller og Whitaker, 2001).  

2.4  Verkefnið „Hugsað um barnið“  

Forvarnarverkefnið Hugsað um barnið eða Baby think it over var fundið upp árið 1993 

af Bandaríkjamanninum Rick Jurmani (McCormack og Sim, 2005). Hluti af verkefninu er 

umönnun svokallaðs raunveruleikabarns. Raunveruleikabarnið kallast einfaldlega „barnið“ en 

hver þátttakandi gefur barninu sínu nafn að vild (Elín Hanna Jónsdóttir, munnleg heimild 10. 

október 2006).  

Raunveruleikabarnið vegur 3,6 kíló og líkist sex vikna barni í útliti. Það grætur, hjalar, 

gerir í bleiu og heimtar mat hvenær sem er sólahringsins (McCormack og Sim, 2005). Gæta 

þarf vel að höfði barnsins, því það getur kastast aftur ef ekki er stutt vel við. Barnið grætur 

sárt ef það er ekki lagt niður á réttan hátt, þ.e. á bakið eða hliðina (Roberts og McCowan, 

2004). Barninu er stýrt með innbyggðri tölvu sem er forrituð eftir 15 mismunandi kerfum sem 

byggð eru á raunverulegum börnum á frá fæðingu til þriggja mánaða aldurs. 

Hjúkrunarfræðingurinn sem sér um verkefnið getur valið á milli mismunandi kerfa sem og 

mismunandi erfiðleikastiga, en einnig getur hann forritað raunveruleikabarnið þannig að 

hegðun barnsins kemur tilviljunarkennt fram með mismunandi erfiðleikastigum sem endist út 

tímann sem þátttakandinn tekur þátt í verkefninu. Í raunveruleikabarninu er skynjari sem 

metur stöðu barnsins. Skynjarinn metur hvernig barnið er handleikið og skráir niður ef of 

harkalega er tekið á því. Einnig metur skynjarinn hvort barnið hafi hlotið „Shaken baby 

syndrom“. Raunveruleikabarnið slekkur sjálft á sér eftir 24 stakar vanrækslur eða 12 tíma 
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stöðuga vanrækslu (Elín Hanna Jónsdóttir, munnleg heimild 10. október 2006). Hver 

þátttakandi fær armband sem hann má ekki taka af sér fyrr en verkefninu er lokið. Þetta 

armband gerir raunveruleikabarninu kleift að skynja að það sé foreldri þess sem er að hugsa 

um það en ekki einhver annar (Price o.fl., 2000). 

Verkefnið HUB felst í því að unglingarnir, bæði drengir og stúlkur, fá 

raunveruleikabarn með sér heim í nokkra daga. Hér á landi fá unglingarnir að reyna kvaðir 

foreldrahlutverksins yfir eina helgi (Elín Hanna Jónsdóttir, munnleg heimild 10. október 

2006). Í tengslum við þessa helgi fá unglingarnir töluverða fræðslu um ábyrgðina sem felst í 

barnauppeldi, kostnaðinn af því að eiga barn og fleira. Einnig er tækifærið nýtt til að fræða 

unglingana um skaðsemi áfengis og fíkniefna.  

Markmið verkefnisins eru m.a. að byggja upp reynslu sem mun endast til langframa af 

því hversu erfitt það getur verið að verða foreldri þetta ungur. Með því er vonast til að 

unglingurinn verði upplýstari og ábyrgðafyllri varðandi kynlíf og fresti fyrstu 

kynlífsreynslunni (Somers og Fahlman, 2001; Somers o.fl., 2001).  

2.4.1.  Framkvæmd verkefnisins á Íslandi 

Árið 2004 var forvarnarverkefnið HUB fyrst reynt hér á landi. Tveir skólar á Íslandi 

riðu á vaðið, annar í Reykjanesbæ og hinn í Kópavogi (Elín Hanna Jónsdóttir, munnleg 

heimild 10. október 2006). 

Á föstudagsmorgni er komið með raunveruleikabörnin og fylgihluti þeirra í skólann. 

Nemendur sem taka þátt, sitja tvær kennslustundir hjá hjúkrunarfræðingi sem undirbýr þá 

fyrir helgina. Tölvubúnaðurinn í barninu fer í gang um kvöldmatarleytið þennan dag svo 

tryggt sé að þátttakendur komist heim með barnið áður en það „lifnar við“. 

Raunveruleikabarninu fylgir burðapoki, tvær bleiur og peli. Í tvo og hálfan sólahring eru 

nemendur í hlutverki foreldra og verða að sinna öllum þörfum barnsins að nóttu sem degi. 
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Með þessu móti fá unglingarnir að kynnast því hvernig það er að takast á við 

foreldrahlutverkið auk þeirra skyldna sem fylgja daglegu lífi. Umönnun raunveruleikabarnsins 

lýkur klukkan sjö á mánudagsmorgni en þá slokknar sjálfkrafa á barninu. Oft eru það mjög 

þreyttar sálir sem mæta í skólann þann morguninn. Prentuð er út skýrsla um samskiptin sem 

vistuð er í minni raunveruleikabarnsins. Farið er yfir skýrsluna með unglingunum og skoðað 

hvað fór úrskeiðis og jafnvel hvers vegna (Elín Hanna Jónsdóttir, munnleg heimild, 10. 

október 2006). 

2.5  Kenningar sem styðja verkefnið HUB 

Í kenningu Piaget´s og Inhelder frá árinu 1958 um þróun vitsmunaþroska fjalla þeir 

um það hversu einstaklingar hugsa á misjafnan hátt eftir því hvar þeir eru staddir í þroska. 

Samkvæmt kenningu þeirra er ljóst að börn og unglingar hafa allt aðrar hugmyndir um kynlíf, 

þunganir og barnauppeldi en fullorðnir einstaklingar. Því verður fræðsluefni að vera miðað 

við þroska þeirra svo það komist til skila. Sem viðbót við kenningu Piaget´s og Inhelder lýsti 

Elkind því hversu sjálfsmiðaðir unglingar eru varðandi rökstuðning og ákvarðanatöku. 

Unglingar eiga það til að hugsa alltof oft að þetta komi nú ekki fyrir þá og eru því líklegri en 

fullorðnir til að taka þátt í óábyrgu kynlífi (Inhelder og Piaget, 1972). Unglingar trúa því að 

þeir séu í lítilli áhættu varðandi þunganir og vanmeta gjarnan neikvæðu afleiðingarnar sem 

myndu fylgja því ef þeir yrðu þungaðir eða valdir að þungun. Þeir vanmeta einnig 

erfiðleikana sem fylgja barnauppeldi, og trúa því að þeir yrðu fullkomnir foreldrar en gætu 

samt haldið áfram að lifa dæmigerðu unglingalíferni (Barnett og Hurst, 2004).  

Erikson skrifaði um þroskaverkefni unglingsáranna. Hann taldi að helstu viðfangsefni 

unglingsáranna væri mótun sjálfsmyndar og aðgreining frá upprunafjölskyldu. Unglingar 

reyna hvað þeir geta að samræma það sem þeir hafa lært af fjölskyldu sinni og menningu við 

væntingar og kröfur félaga sinna og vina (Rice, 2001). Takmarkaður tilfinningarlegur þroski, 
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persónulegur mótþrói, bráður kynferðislegur þroski og miklar líkamlegar breytingar geta 

hindrað unglinginn í þessari samræmingu. Þar fyrir utan eru unglingar oftast tiltölulega 

óreyndir í aðlögun að breyttum aðstæðum og úrlausnum vandamála en það setur þá í aukna 

áhættu á ótímabærum þungunum (Malinowski og Stamler, 2003).  

Verkefnið HUB byggir að miklu leyti á gamalli kenningu sem kennismiðurinn John 

Dewey setti fram: Að læra með því að framkvæma. Árið 1896 stofnaði Dewey 

„Tilraunaskólann“ þar sem nýjar hugmyndir um nám voru prófaðar. Hugmyndir Dewey um 

skóla voru að skapa samfélag í smækkaðri mynd þar sem barnið væri þátttakandi en hann 

taldi að félagslegar athafnir barnsins væru lykillinn að námi þess (Dewey, 1994). Dewey lagði 

áherslu á að skapa þyrfti aðstæður sem ekki myndu vekja mótþróa nemandans heldur virkja 

hann til þátttöku, þannig skapist frekar reynsla sem ekki er aðeins stundargaman heldur 

stuðlar að æskilegri hegðun nemandans síðar meir (Dewey, 2000).  

Gredler útskýrði árið 1996 grundvallarþætti í námi, byggðu á reynslu sem líktist 

raunveruleikanum, sem flóknum verkefnum sem þátttakandi þarf að leysa, flókinni atburðarás 

þar sem þátttakandi þarf að axla ábyrgð og stjórnun þátttakenda á ákvörðunum (vitnað til í 

Roberts og McCowan, 2004). Verkefnið HUB er gott dæmi um nám byggt á reynslu vegna 

þess að þar er einstaklingurinn virkur þátttakandi í hlutverkaleik þar sem ákveðin er fyrirfram 

viss ábyrgð í tengslum við margbreytilegt foreldrahlutverkið (Roberts og McCowan, 2004). Í 

kjölfar nýfenginnar reynslu ættu þátttakendur að hafa náð aukinni færni í ákvarðanatöku sem 

byggð er á framtíðarmarkmiðum hans.  

Í rannsókn sem Saltz, Perry og Cabral gerðu árið 1994 rannsökuðu þeir áhrif náms 

gegnum hlutverkaleik miðað við nám án hlutverkaleiks. Fyrsti hópurinn tók þátt í 

hlutverkaleik þar sem viðfangsefnið var hvernig unglingar fást við vandamál sem tengjast 

unglingaþungunum. Hlutverkaleikurinn var tekinn upp á myndband. Annar hópurinn horfði á 

myndbandið sem hinn hópurinn hafði leikið í og þriðji hópurinn tók hvorki þátt í 
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hlutverkaleiknum né horfði á myndbandið. Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

unglingar í tveimur fyrst nefndu hópunum sýndu verulega jákvæðar breytingar á viðhorfi til 

þess að fresta fyrstu kynlífsreynslu sinni en þó varð ekki merkjanlegur munur á viðhorfum til 

notkunar á getnaðarvörnum.  

Önnur námskenning hefur einnig verið orðuð við verkefnið en það er kenningin um 

breytt viðhorf (attitude accessibility). Verkefnið HUB er talið geta veitt mestu mögulegu 

reynslu af raunverulegum aðstæðum þess að hugsa um ungabarn án þess þó að raunverulegt 

barn sé lagt í hættu. Raunveruleikabarnið er tölvubúnaður sem metur hegðun þátttakandans, 

greinir færni hans í ákvarðanatöku og skráir niður frammistöðu þátttakandans í verkefninu. 

Nemendur taka þátt í eftirlíkingu af raunveruleika sem gerð hefur verið til að kalla fram 

viðeigandi hegðun. Með þessu móti er nemendunum veitt tækifæri til að æfa árangursríka 

hegðun og læra af mistökunum (Roberts og McCowan, 2004). Með því að veita viðeigandi 

svörun við áreiti frá raunveruleikabarninu geta þátttakendur tengt þá margbreytilegu ábyrgð 

sem fylgir umönnun ungbarns við viðhorf þeirra til barneigna. Í framtíðinni ættu þátttakendur 

þá auðveldlega að geta kallað fram þetta viðhorf og hegðað sér í samræmi við það (Somers 

o.fl., 2001). 

Kenningin um trú á heilbrigði (health belive) hefur einnig verið orðuð í umfjöllunum 

um verkefnið HUB. Samkvæmt þeirri kenningu munu unglingar aðeins vera móttækilegir 

fyrir fræðslu um notkun á getnaðarvörnum eða tilbúnir að fresta kynlífi, ef þeir átta sig á því 

að þeir gætu sjálfir lent í því að standa frammi fyrir ótímabærri þungun og ef þeir átta sig á 

öllum þeim neikvæðu afleiðingum sem þungun getur haft á þá. Vonast var til þess að með 

þátttöku í verkefninu HUB yrði hægt að fá unglinga til að viðurkenna vanmátt sinn gagnvart 

óvelkominni þungun sem og að gefa þeim smá innsýn í reynsluna af því að verða foreldri á 

unglingsárunum (Out og Lafreniere, 2001). 
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2.6  Fyrri rannsóknir á verkefninu HUB 

Margar rannsóknir voru gerðar á árunum 1997-2006 á áhrifum verkefnisins. Flestar 

þeirra voru gerðar í Bandaríkjunum en þangað á verkefnið rætur sínar að rekja. Þessar 

rannsóknir skilgreindu margvísleg jákvæð áhrif þess á unglinga, svo sem viðhorf til 

barneigna, hvaða áhrif barneignir hafa á félagslíf og skólagöngu ungra foreldra, áhrif 

barneigna á aðra fjölskyldumeðlimi, eigin heilsu og menntun (Anda, 2006; Barnett og Hurst, 

2004; Didion og Gatzke, 2004; Out og Lafreniere, 2001; Roberts og McCowan, 2004; Somers 

o.fl., 2001; Strachan og Gorey, 1997). Þó hafa einnig verið birtar rannsóknir þar sem sýnt 

hefur verið fram á takmarkaðan árangur verkefnisins HUB (Kralewski og Stevens-Simon, 

2000; Somers og Fahlman, 2001). 

2.6.1.  Ákafi í foreldrahlutverkið. 

Rannsókn var gerð í Kaliforníu í Bandaríkjunum á áhrifum verkefnisins HUB á 

viðhorfum 353 unglinga sem tóku þátt í því. Þátttakendur voru beðnir um að svara 

spurningalista fyrir verkefnið og svo aftur eftir að því lauk. Rannsóknin leiddi í ljós 

tölfræðilega marktækan mun á skilningi unglinganna á því hversu mikinn tíma og fyrirhöfn 

þarf til að hugsa um ungabarn fyrir verkefnið og eftir að því lauk. Það kom einnig í ljós að 

unglingunum þótti of erfitt að takast á við foreldrahlutverkið þetta ung. Einnig kom í ljós í 

rannsókninni að verkefnið sýndi unglingunum að ef einstaklingur eignast barn á unglingsárum 

hefur það áhrif á alla fjölskyldu hans. Veruleg breyting kom fram á viðhorfum unglinga til 

hegðunar ungbarna (Anda, 2006). 

Roberts og McCowan rannsökuðu árið 2004 áhrif verkefnisins. Úrtakið var 236 

bandarískir unglingar á aldrinum 14-18 ára, búsettir í New York. Líkt og í rannsókn Anda 

svöruðu þátttakendur spurningalista fyrir þátttöku sína og aftur eftir að verkefninu lauk. 

Rannsóknin leiddi í ljós að eftir verkefnið voru tvöfalt fleiri unglingar á þeirri skoðun að 
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foreldrahlutverkið krefðist mikillar kunnáttu, sem tæki langan tíma og mikla þolinmæði að 

öðlast færni í. Divine og Cobbs (2001) sýndu einnig fram á svipaðar niðurstöður. Í rannsókn 

þeirra kom fram að umönnun ungbarns krefst mikillar ábyrgðar, mikillar vinnu og að aðstoð 

við umönnun barns er ekki alltaf sjálfgefin.  

Meirihluti þátttakenda í rannsókn Strachan og Gorey (1997) eða 83% efuðust um 

hæfileika sína til að hugsa um barn eftir að þeir höfðu tekið þátt í verkefninu HUB. 

Unglingarnir virtust hafa mun raunsærri skoðanir á ábyrgðinni og kröfunum sem fylgja 

barnauppeldi en unglingar sem ekki höfðu tekið þátt í verkefninu. Í annarri rannsókn sem gerð 

var á bandarískum unglingum sögðu 73% þátttakenda að verkefnið hefði hjálpað þeim að átta 

sig á því hvernig það er að vera einstætt foreldri. Rannsakendur drógu þá ályktun að verkefnið 

HUB sýndi unglingum greinilega fram á erfiðleikana sem fylgja umönnun ungbarns og sýndi 

þeim fram á mikilvægi þess að bíða með barneignir (Barnett og Hurst, 2004). Einnig hefur 

það sýnt sig að verkefnið HUB, sem felur í sér umönnun raunveruleikabarns, hefur meiri áhrif 

á viðhorf unglinga en vel skipulagt námsefni þar sem ekki er notast við raunveruleikabarn 

(Roberts og McCowan, 2004). 

2.6.2.  Áhrif ótímabærra þungana á félagslíf og nám. 

Í rannsókn Didion og Gatzke (2004) kom í ljós að nánast allir þátttakendur eða 98% 

sögðu að barneignir á unglingsárum myndu takmarka félagslíf þeirra. Einnig hefur komið 

fram að unglingum þykir uppeldi ungbarns mjög tímafrekt. Það krefst gríðarlega mikils af 

umönnunaraðilanum og erfitt getur verið fyrir ungling að bæta þessari viðbótarábyrgð við 

daglegt líf sitt (Strachan og Gorey, 1997). Í rannsókn Anda (2006) staðfestu meira en tveir 

þriðju úrtaksins að þeir vildu ljúka skólagöngu og finna sér vinnu áður en þeir eignuðust barn. 

Í rannsókn Somers o.fl. (2001) kom fram að þegar verkefninu HUB lauk hafði það þau áhrif á 
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unglinga, sem þegar áttu kærasta eða kærustu, að umræður þeirra á milli varðandi þunganir 

jukust.  

Malinowski og Stamler birtu niðurstöður rannsóknar sinnar árið 2003. Í rannsókn 

þeirra voru tekin viðtöl við níu unglingsstúlkur sem nýlega höfðu tekið þátt í verkefninu 

HUB. Stúlkurnar tjáðu sig um það að þær höfðu mætt töluverðri andstöðu í þjóðfélaginu 

þegar þær fóru út með raunveruleikabörnin. Ein þeirra sagði frá að þegar hún fór út með 

raunveruleikabarnið fannst henni eins og fólk gæfi henni skrýtið augnráð, vegna þess hversu 

raunverulegt barnið var. Önnur sagði frá því að hún vildi helst ekki fara nokkuð út á meðan 

hún tók þátt í verkefninu vegna þess að það liti bjánalega út að hún ætti bara allt í einu barn. 

Þessi áhyggjuefni unglinga hafa einnig komið fram í öðrum rannsóknum þar á meðal í 

rannsókn Divine og Cobbs (2001) en þar kom í ljós að unglingar sem tekið höfðu þátt í 

verkefninu HUB mættu mjög misjöfnum viðbrögðum fólks. Sumir vildu halda á barninu, aðrir 

voru pirraðir og argir útaf grátinum í því, eins sögðu unglingarnir frá því að fólk hefði verið 

mjög dómhart yfir því að þau væru orðin foreldrar þetta ung, þar til fólk áttaði sig á því að 

þetta var ekki alvöru barn.  

2.6.3.  Kynhegðun 

Verkefnið virðist hafa þau áhrif á suma unglinga að þeir eflast í þeirri ákvörðun sinni 

að bíða með að stunda kynlíf. Unglingar hafa sagt frá því í rannsóknum að HUB hafi gefið 

þeim ástæðu til að vera ákveðin í því að fresta fyrstu kynlífsreynslunni (Roberts og 

McCowan, 2004), og 65% unglinga í rannsókn Barnett og Hurst (2004) voru sammála um 

það.  

Verkefnið HUB er ekki til þess gert að auka á meðvitund unglinga um notkun 

getnaðarvarna, heldur er markmið verkefnisins að fá unglingana til þess að fresta fyrstu 

kynlífsreynslunni. Þrátt fyrir það hafa áhrif verkefnisins á meðvitund unglinga um notkun 
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getnaðarvarna víða komið fram í rannsóknum. Í rannsókn Somers o.fl. árið 2001 sögðu 

þátttakendur frá því að verkefnið hefði aukið á skilning þeirra á mikilvægi þess að nota 

getnaðarvarnir til að koma í veg fyrir þungun. Langflestir unglingarnir í rannsókn Divine og 

Cobbs (2001) samþykktu að verkefnið hefði kennt þeim mikilvægi þess að hugsa út í 

mögulegar afleiðingar kynlífs áður en þeir byrjuðu að stunda það. Eins hefur komið fram að 

HUB hefur aukið áhuga unglinga á því að bíða með kynlíf þar til eftir hjónaband. Skiptar 

skoðanir hafa verið á því hvort verkefnið hafi áhrif á unglinga varðandi getnaðarvarnir. Out 

og Lafriere (2001) komust að því að eftir að unglingarnir höfðu lokið verkefninu voru þeir 

með jákvæðara viðhorf til getnaðarvarna en áður en þátttaka hófst.  

2.6.4.  Framtíðaráætlanir varðandi barneignir 

Fram hefur komið í mörgum rannsóknum að verkefnið hefur skilað góðum árangri 

varðandi það að fá unglinga til að íhuga vandlega hvenær æskilegt er að eignast börn og 

margar rannsóknir hafa sýnt fram á hækkaðan aldur varðandi hvaða aldur unglingar telja vera 

heppilegastan til að hefja barneignir (Anda, 2006; Barnett og Hurst, 2004; McCormack og 

Sim, 2005; Roberts og McCowan, 2004; Somers o.fl., 2001).  

Meira en 50% þátttakenda sögðu frá því að HUB verkefnið hefði aukið á áhyggjur 

þeirra varðandi það að verða foreldrar á unglingsárum, og sumir sögðu meira að segja frá því 

að verkefnið hefði gert þá virkilega hrædda um að verða foreldrar fljótlega (Somers o.fl., 

2001).  

Roberts og McCowan (2004) komust að því að þessi reynsla unglinganna breytti 

viðhorfi þeirra talsvert varðandi það að fresta barneignum um óákveðinn tíma og rannsókn 

Anda (2006) staðfesti það. Í þeirri rannsókn kom fram að verkefnið hefði haft þau áhrif á 

þátttakendur, að aldurinn sem unglingunum fannst vera æskilegasti aldurinn til barneigna 

hækkaði að meðaltali um tvö ár, úr 23 í 25 ára. Mesta breytingin varð hjá unglingum sem 
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höfðu áður talið að 24 ára eða yngri væri heppilegasti aldurinn til barneigna. Áður en þátttaka 

í verkefninu hófst töldu 67% unglinga þetta vera heppilegasta aldurinn en það hlutfall lækkaði 

niður í 32% eftir að verkefninu lauk. Eins kom fram mikill munur fyrir og eftir verkefnið á 

þeim unglingum sem langaði í barn áður en þeir kláruðu framhaldsskóla eða úr 8,7% í 1,5% 

(Anda, 2006). 

Flestar rannsóknir sem gerðar hafa verið á verkefninu HUB eru bandarískar en í 

ástralskri rannsókn sem McCormack og Sim gerðu (2005) kom einnig greinilega fram góður 

árangur verkefnisins. Þar var spurningalisti lagður fyrir 696 þátttakendur á aldrinum 12-18 

ára, sem tekið höfðu þátt í verkefninu HUB. Í rannsókn þeirra komu fram svipaðar 

niðurstöður og í rannsókn Anda, aldurinn sem unglingarnir töldu heppilegastan til barneigna 

hækkaði að meðaltali úr 23,4 ára í 24,9 ára eða um eitt og hálft ár. 

2.6.5.  Áhrif á framtíðarmarkmið 

Í bandarískri rannsókn sem Somers og Fahlman gerðu (2001) kom fram að helsti 

ávinningur verkefnisins var að þátttakendur áttuðu sig á því að það að eignast barn á 

unglingsárunum krefst mikillar ábyrgðar og það getur komið í veg fyrir að maður nái sínum 

framtíðarmarkmiðum. Fimm árum seinna staðfestu þátttakendur í annarri rannsókn 

niðurstöður Somers og Fahlman. Þar kom fram að HUB jók meðvitund unglinga á hvernig 

umönnun ungabarns getur haft neikvæð áhrif á framtíðarmarkmið, bæði varðandi nám sem og 

starfsframa (Anda, 2006).  

2.6.6.  Reynsla foreldra og samskipti við þá 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem viðmælendur hafa verið foreldrar 

þátttakenda í verkefninu HUB. Í bandarískri rannsókn kom fram að tveir þriðju foreldra 

fullyrtu að verkefnið hefði orðið til þess að samskipti við unglingana þeirra jukust. Mest 

aukning varð á því hvaða áhrif það hefði á líf unglingsins ef hann yrði móðir eða faðir þetta 
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ungur, breytingarnar sem fylgja því að eignast barn og umræður um kynlíf. Ennfremur kom 

fram í rannsókninni að 85% foreldranna sögðu að HUB hefði kennt unglingunum hversu 

mikil ábyrgð fylgdi því að verða foreldri, 79% hversu tímafrekt það væri og 71% foreldranna 

sögðu að verkefnið hefði sýnt unglingunum fram á hvernig barn gæti komið í veg fyrir að þeir 

næðu framtíðarmarkmiðum sínum (Price o.fl., 2000).  

Önnur rannsókn frá árinu 2002 styður fyrri rannsóknir varðandi samskipti milli 

foreldra og unglinga eftir þátttöku í verkefninu HUB. Þar kemur fram að um 71% þátttakenda 

sagði að verkefnið hefði aukið á samskipti þeirra á milli (Tingle, 2002). Í kaflanum um 

foreldra, í hinni áströlsku rannsókn McCormack og Sim (2005), kom fram að 85% foreldra 

sem svöruðu könnuninni töldu að þátttaka unglinganna þeirra hefði verið gagnleg og að 

unglingurinn þeirra hefði raunsærri hugmyndir af því að verða foreldri eftir verkefnið. 

2.6.7.  Ekki eru allir sammál. 

Ekki hafa þó allar rannsóknir sýnt fram á mikla viðhorfsbreytingu meðal unglinga sem 

tekið hafa þátt í verkefninu. Kralewski og Stevens-Simon (2000) eru höfundar einnar af fyrstu 

rannsóknum sem gerðar voru á verkefninu HUB. Þeir notuðust við megindlega 

rannsóknaraðferð þar sem spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur. Þeirra niðurstöður voru 

þær að verkefnið sýndi unglingum ekki nægilega vel fram á erfiðleikana við umönnun 

ungbarns og að engin áhrif náðust varðandi viðhorfabreytingu gagnvart unglingaþungunum.  

Takmarkanir á rannsókn Kralewski og Stevens-Simon voru töluverðar, þar með talið 

hvernig þátttakendur í rannsóknina voru valdir. Unglingarnir sem tóku þátt í verkefninu voru 

valdir úr hópi unglinga sem höfðu skráð sig í sérstakar námsgreinar, þ.e. þroska barna og 

heilbrigðisfræðslu en það gæti verið merki um mikinn áhuga á barneignum. Unglingarnir í 

viðmiðunarhópnum voru valdir úr stærri hópi unglinga sem ekki höfðu valið sér sérstakt 

námsefni (Somers og Fahlman, 2001).  
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Jerrold E. Barnett framkvæmdi rannsókn á árunum 2001-2002 þar sem gerður var 

samanburður á tveimur mjög vinsælum kynfræðslu námsefnum. HUB var annað þeirra en hitt 

var mun hefðbundnara og innihélt ekki raunveruleikabarn. Barnett komst að því að ekki var 

marktækur munur á árangri milli þessara tveggja námsefna. Það kom í ljós að notkunin á 

raunveruleikabarninu bætti ekki við neinum mælanlegum árangri á hið hefðbundna námsefni 

(Barnett, 2006). Rannsókn Tingle (2002) leiddi í ljós að viðhorf unglinga breyttist ekki 

varðandi barneignir. Í rannsókninni kom þó fram að foreldrar unglinganna töldu verkefnið 

hafa haft góð áhrif á unglinginn. Eins kom skýrt fram í rannsókn hennar jákvæð áhrif á 

samskipti milli þátttakenda og foreldra þeirra sem hefur mjög mikið forvarnargildi eins og 

áður hefur komið fram.  

2.7  Samantekt 

Fjölmargar íslenskar unglingsstúlkur verða þungaðar ár hvert og tíðni fóstureyðinga 

fer hækkandi í aldurshópnum 15-19 ára. Það að unglingsstúlkur eignist börn hefur verið tengt 

við margvísleg vandamál bæði fyrir móður og barn. Eins hefur komið fram að fóstureyðingar 

geta haft neikvæðar afleiðingar á unglingsstúlkur, s.s. þunglyndi og samviskubit.  

Kynhegðun íslenskra unglinga setur þá í aukna áhættu á ótímabærum þungunum, en 

eins og fram kom er meðalaldur við fyrstu kynmök hjá íslenskum unglingum eru 15,4 ár, sem 

er töluvert lægri en hjá nágrannaþjóðum okkar. Mjög mikilvægt er að foreldrar geti talað við 

börnin sín um kynlíf og skyld málefni til að hjálpa þeim að verða sjálfstæðir og ábyrgðafullir 

einstaklingar þegar kemur að kynhegðun.  

Verkefnið HUB er forvarnarverkefni ætlað fyrir áttunda bekk grunnskóla og felur í sér 

umönnun raunveruleikabarns. Verkefninu er ætlað að fá þátttakendur til að íhuga vandlega 

hugsanlegar afleiðingar kynlífs áður en þeir byrja að stunda það. 
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Margar rannsóknir hafa sýnt fram á góðan árangur verkefnisins. Það virðist auðvelda 

unglingum að gera sér raunhæfar hugmyndir varðandi foreldrahlutverkið. Einnig sýna þær 

fram á hversu víðtæk áhrif það hefur á unglinginn ef hann verður þungaður eða valdur að 

þungun á unglingsárunum. 
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3.  Kafli - Aðferðarfræði 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðarfræði sem var notuð við rannsóknina og 

sagt frá þátttakendum. Skýrt er frá siðferðilegum vangaveltum rannsakenda varðandi 

rannsóknina og að lokum er því lýst hvernig gagnasöfnun og greining gagna fór fram. 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn þessi byggist á eigindlegri rannsóknaraðferð (qualitative research). Þessi 

aðferð varð fyrir valinu því hún er oftast notuð þegar leitað er eftir skoðunum og viðhorfum. Í 

eigindlegum rannsóknum er gengið út frá því að þekking sé sameiginlegur skilningur sem 

þróast hefur í samskiptum fólks. Til að öðlast hana, byggir einstaklingur á ákveðnum 

forsendum, einkum menningu, tungumáli, reynslu, þekkingu, færni, venjum og siðum. Á þetta 

bæði við um rannsakendur og þátttakendur. Eigindlegar rannsóknir byggja á lýsandi 

rannsóknargögnum þar sem rannsakendur eru aðal rannsóknartækið. Gögnum er safnað með 

kerfisbundnum, gagnkvæmum og huglægum aðferðum. Þekktustu aðferðirnar til 

gagnasöfnunar í eigindlegum rannsóknaraðferðum eru djúpviðtöl, þátttakaathuganir og 

rýnihópar, eða hópviðtöl (Denzin og Lincoln, 2000). 

Í rannsóknum í heilbrigðisvísindum eru viðtöl ein viðurkenndra aðferða til 

gagnasöfnunar. Viðtöl fela í sér að rannsóknargagna er aflað með beinum orðskiptum 

viðmælenda og rannsakenda. Viðtöl eru þannig félagsleg athöfn þar sem samskipti 

rannsakenda og viðmælenda endurspeglar margvíslegt og flókið samspil hugsana, hegðunar 

og tilfinninga (Helga Jónsdóttir, 2003). 
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3.2 Rýnihópar 

Rýnihópar (focus group), eða hópviðtöl, eru ein tegund gagnasöfnunar í eigindlegum 

rannsóknum. Rýnihópar hafa verið notaðir síðan 1920, þá aðallega af félagsvísindamönnum 

til þróunar á mælitækjum. Síðar var þessari aðferð beitt í markaðsfræðum til að skilja þarfir 

neytenda en á síðustu tveimur áratugum hefur aðferðin hlotið sífellt meiri vinsælda meðal 

fræðimanna í heilbrigðisvísindum (Madriz, 2000). 

Tilgangur rýnihópa er að nýta félagsleg samskipti innan hóps, til að skoða mismunandi 

viðhorf og reynslu. Oftast eru rýnihópar notaðir til að skoða efni sem lítil vitneskja er til um 

eða til að rannsaka viðhorf, reynslu, tilfinningar og gildismat gagnvart ákveðnu viðfangsefni 

(Polit og Hungler, 1997). 

Rýnihópar eru yfirleitt samsettir af 4-12 þátttakendum, en ekki er mælt með fleiri en 

12 þátttakendum í hverjum rýnihópi vegna þess að það dregur úr möguleikum á því að allir fái 

tækifæri á að taka þátt í umræðum (Dilorio o.fl., 1994). Þátttakendur rýnihópa eru yfirleitt 

valdir vegna þess að þeir deila sameiginlegri reynslu sem tengist markmiðum 

rannsóknarinnar. Auk þess er mælt með að hópurinn hafi sameiginleg einkenni eins og aldur, 

menntun, félagslega stöðu eða tekjur (Sóley S. Bender, 2003). 

Litlir rýnihópar (mini-focus groups) sem innihalda 4-6 þátttakendur njóta aukinna 

vinsælda vegna þess hve auðvelt er að fá einstaklinga til þess að vera með og tjá sig. Einnig á 

stjórnandinn þá auðveldara með að halda utan um og stjórna umræðum. Gallinn við að hafa 

einungis fjóra eða færri í hóp er að viðhorf fárra einstaklinga koma fram (Krueger, 1994). 

Þar sem niðurstöður hópanna endurspegla bæði viðhorf einstaklinganna sjálfra, 

hópsins í heild og hvernig umræður skapast í hópnum, er algengt að stjórnendur rýnihópa hafi 

hópana fleiri en einn til að fá fram mismunandi viðhorf (Dilorio o.fl., 1994). Sjaldgæft er að 

stjórnendur noti einungis einn rýnihóp, oftast eru 3-6 hópar notaðir (Krueger, 1994).  
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Í okkar rannsókn er þátttakendum skipt í þrjá hópa til að bera saman reynslu þeirra af 

verkefninu HUB. Skiptar skoðanir eru á því hvort það sé betra að þátttakendur þekkist fyrir 

viðtal eða ekki og fer það eftir rannsóknarviðfangsefninu hverju sinni (Morgan, 1998). 

Tilvalin lengd viðtals við rýnihóp er 1-3 klukkustundir (Dilorio o.fl., 1994). 

Í viðtölunum sjálfum eru stjórnandi og athugandi viðstaddir og hafa þeir mismunandi 

hlutverk. Stjórnandinn sér um að stjórna umræðum og hann leyfir þeim að fljóta svo lengi 

sem þær eru innan efnisins (Dilorio, 1994). Einnig þarf hann að gæta að þátttöku hvers og 

eins. Athugandinn er virkur í viðtalinu, en helsta ábyrgð hans er að vera vakandi fyrir því sem 

ekki er sagt með orðum og skrá það niður, t.d. líkamsstöðu og svipbrigði viðmælenda. 

Athugandinn tekur þátt í umræðunum eins og við á, sér um upptökur og veitingar (Krueger, 

1998; Sóley S. Bender, 2003). 

3.2.1. Kostir og gallar rýnihópa 

Kostir þess að gera rannsókn með rýnihópum er að þessi gagnasöfnunaraðferð er 

sveigjanleg og byggir á samskiptum fólks. Með þessari aðferð er hægt að safna gögnum frá 

mörgum samtímis á skjótan og ódýran hátt (Krueger, 1994). Þátttakendur geta svarað eins og 

þeir vilja og eru ekki bundnir af spurningaramma, umræðurnar geta því orðið mjög 

fjölbreyttar og fjörugar ef vel tekst til. Eins hefur rannsakandi möguleika á að fylgjast með 

félagslegum samskiptum. Það veitir þátttakendum vissa öryggiskennd að tilheyra hópi og vald 

rannsakenda er minna, en það getur skapað betri umræður (Madriz, 2000).  

Það sem er ókostur við að nota rýnihópa í rannsóknum er að félagsleg samskipti geta 

leitt til einsleitra umræðna eða hóphugsunar (group thinking). Hóphugsun er þegar einn eða 

fleiri einstaklingar sem mest tjá sig innan hópsins stjórna umræðunum og hinum sem í 

hópnum eru. Góður stjórnandi getur þó komið í veg fyrir þessa hóphugsun ef hann er 

meðvitaður um þetta fyrirbæri (Dilorio, Hockenberry-Eaton, Maibach og Rivero, 1994; 
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Krueger, 1994). Rýnihópar eru ekki góð aðferð til að fjalla um mjög persónuleg málefni og 

erfiðara getur verið að greina gögn en í einstaklingsviðtölum (Krueger, 1994). Þessi aðferð 

krefst þess að stjórnandinn sé vel þjálfaður, því árangur byggir að mestu leyti á því hvernig 

honum tekst til að stjórna samræðum (Krueger, 1994; Madriz, 2000). Fá atriði geta komið 

fram í umræðunum því ekki má spyrja margra spurninga vegna þess að áhersla er á umræður 

og samskipti hópsins. Niðurstöður úr rýnihópum hafa ekki alhæfingargildi (Sóley S. Bender 

2003). 

3.3 Þátttakendur 

Í rannsókninni voru þátttakendur valdir úr 10. bekk grunnskóla í Reykjanesbæ. Notað 

var þægindaúrtak en þá velja rannsakendur ákjósanlega viðmælendur sem í þessu tilfelli voru 

valdir af skólastjóra skólans. Í úrtakinu voru 10 nemendur og 7 foreldrar, mæður og feður. 

Tekin voru viðtöl við þrjá hópa. Einn samanstóð af 5 drengjum, annar af 5 stúlkum og í þriðja 

hópnum voru foreldrar þeirra.  

Leitað var til skólastjóra og hann beðinn um rannsóknarleyfi (sjá fylgiskjal A). Eftir að 

leyfi var fengið frá skólastjóra afhenti hann rannsakendum lista með nöfnum 10 mögulegra 

viðmælenda, fimm af hvoru kyni. Kynningarbréf voru send til þátttakenda og foreldra þeirra 

(sjá fylgiskjal B). Rannsakendur hringdu á heimili viðmælenda þrem dögum síðar til að fá 

munnlegt samþykki foreldra fyrir viðtölunum við unglingana, en þau fóru fram daginn eftir. 

Áður en viðtölin hófust skrifuðu viðmælendur, bæði unglingar og foreldrar, á upplýst 

samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni (sjá fylgiskjal C). Til að fá samþykki hjá þeim 

foreldrum sem sáu sér ekki fært að mæta, var farið á heimili þeirra og undirskriftar óskað.  

Í kynningarbréfinu kom fram kynning á rannsókninni, hvar og hvenær rannsóknin færi 

fram, nöfn rannsakenda og ábyrgðamanns og yfirlýsing þess efnis að viðmælendum væri 

frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án útskýringa. Af 
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þessum 10 nemendum og 10 foreldrum samþykktu 10 nemendur þátttöku og 7 foreldrar. Hér 

eftir verða hóparnir skilgreindir sem drengjahópur, stúlknahópur og foreldrahópur, til að 

tryggja persónuleynd. 

Ekki verður hægt að rekja saman samþykkisyfirlýsinguna og rannsóknarsvör. 

Þátttakendur voru ekki þvingaðir til þátttöku og engar greiðslur voru í boði. Þátttaka þeirra 

var af fúsum og frjálsum vilja. Engar bakgrunnsupplýsingar komu fram aðrar en skilyrðin 

fyrir þátttöku og ekki var minnst á neina persónulega þætti í rannsókninni. 

3.4 Rannsóknarspurningar 

Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

� Hver er reynsla unglinga og foreldra af verkefninu? 

� Hverjir eru jákvæðir og neikvæðir þættir verkefnisins? 

� Hvernig upplifðu unglingarnir sig sem foreldri? 

� Hvaða áhrif hafði verkefnið á samskipti milli unglinga og foreldra? 

� Telja þátttakendur að verkefnið skili tilsettum árangri? 

3.5 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram dagana 8. og 13. mars 2007. Gagna var aflað með því að taka 

eitt viðtal við hvern hóp og stóð hvert viðtal í rúman klukkutíma. Gott er að umhverfið sé 

kunnuglegt þar sem það leiðir af sér ákveðið öryggi (Morgan, 1998) og því var kennslustofa 

unglinganna fyrir valinu. Það er einnig mikilvægt að þátttakendur viti tímalengd viðtalsins 

áður en það byrjar og að þeir séu vel upplýstir um tilgang rannsóknarinnar svo að þeir komi 

ekki til með að svara því sem þeir halda að stjórnandinn vilji fá fram, heldur segi sína eigin 

skoðun (Krueger, 1994). 

Fyrir viðtölin var saminn viðtalsrammi sem innihélt spurningar sem lagðar voru til 

grundvallar í viðtölunum (sjá fylgiskjöl D og E). Viðtalsramminn var notaður til að leiða 
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hópumræður og til að hvetja til umræðna um rannsóknarefnið. Auk þess var ramminn góður 

til að tryggja að farið var yfir allt það efni sem rannsakendur óskuðu (Dilorio o.fl., 1994). 

Viðtalsramminn samanstóð af 7-8 meginspurningum. Viðtalsramminn innihélt ekki allar þær 

spurningar sem spurt var um í viðtölunum, heldur var hann til að minna stjórnandann á þau 

atriði sem hann vildi fá fram (Dilorio o.fl., 1994).  

Viðtölin hófust með hversdagslegum umræðum til þess að mynda traust og skapa létt 

andrúmsloft. Stjórnandi bauð alla velkomna og kynnti sig, athugandann og rannsóknina og 

boðið var upp á veitingar. Þátttakendur voru upplýstir um viðtalið og til hvers var ætlast af 

þeim. Látið var vita af nauðsyn þess að taka viðtalið upp og að gögnum yrði eytt að úrvinnslu 

lokinni. Í lok viðtals var þátttakendum þakkað fyrir framlag þeirra til rannsóknarinnar. 

3.6 Greining gagna 

Greiningu gagna er skipt niður í þrjú stig. Fyrsta stigið er þegar viðtalið fer fram og 

stjórnandi þarf að taka eftir óskýrum upplýsingum og fá fram nánari útskýringar frá 

þátttakendum (Sóley S. Bender, 2003). Rannsakendur gættu þess að grípa ekki fram í fyrir 

þátttakendum þegar umræður voru komnar á skrið. Leitast var við að veita góða nærveru og 

sýna áhuga á því sem fram kom. 

Annað stigið er greining á gögnum strax eftir viðtalið, þá fara stjórnandi og athugandi 

yfir ýmsa þætti og bera saman upplifun sína af viðtalinu og skrá niður helstu hugmyndir sem 

koma upp. Einnig er mikilvægt að skrá niður helstu áherslur, hugmyndir, óvæntar 

upplýsingar, áhuga þeirra sem tóku þátt og virkni í umræðum (Dilorio o.fl., 1994).  

Þriðja stigið er að vinna úr viðtölum sem skráð hafa verið orð fyrir orð, skoða skráðar 

athugasemdir og hlusta endurtekið á viðtölin. Upplýsingar eru dregnar saman og greind eru 

meginþemu og þau síðan greind í undirþemu. Niðurstöðurnar eru svo studdar með beinum 

tilvitnunum í orð þátttakenda. Áður en gögn eru flokkuð í þemu þarf að skoða gögnin af 
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nákvæmni með tilliti til orðanotkunar, samhengis, algengi atriða, styrkleika samræðna og 

nákvæmni í orðavali og svörum (Sóley S. Bender, 2003). Ekki er leitað eftir tölfræðilegum 

niðurstöðum (Krueger, 1994).  

Rannsakendur unnu úr viðtölunum og öðrum gögnum rannsóknarinnar samkvæmt 

áður nefndum aðferðum og eru niðurstöður kynntar í fjórða kafla.  

3.7 Siðferðisleg skylda rannsakenda 

Rannsakendur höfðu í huga grundvallarreglur varðandi siðferði, til verndar 

þátttakendum. Í siðferði heilbrigðisgreina gilda fjórar meginreglur. Ein sú mikilvægasta er 

sjálfræðisreglan en hún kveður á um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar. Hún 

felur í sér kröfuna um upplýst og óþvingað samþykki um þátttöku í rannsóknum. Til að 

þátttakandi geti tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku þarf að veita nægilega vitneskju um eðli 

rannsóknarinnar, þ.e. tilgang rannsóknarinnar, hver stendur að henni, hvaða áhætta og 

ávinningur fylgja þátttöku og á hvaða tíma hún fari fram. Skaðleysisreglan fjallar um 

mikilvægi þess að valda þátttakendum ekki skaða með rannsókninni (Sigurður Kristinsson, 

2003). Rannsakendur telja litla sem enga áhættu felast í þátttöku í rannsókninni. 

Velgjörðarreglan byggir á því að þátttakendur og samfélagið í heild hafi hag af rannsókninni 

þegar til lengri tíma er litið. Fjórða reglan nefnist réttlætisreglan og fjallar hún um sanngirni 

og að hver og einn fái út úr rannsókninni það sem hann á skilið, en hún kom ekki að notum í 

þessari rannsókn (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Leitað var leyfis Vísindasiðanefndar varðandi framkvæmd þessa rannsóknarverkefnis 

en þótti nefndinni það óþarfi þar sem rannsóknin fæli ekki í sér athugun á þátttakendum sem 

slíkum, heldur væri aðeins verið að kanna viðhorf þeirra til ákveðins málefnis. Einnig væru 

þátttakendur ekki skjólstæðingar heilbrigðiskerfisins. Tilkynnt var um rannsóknina til 
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persónuverndar (sjá fylgiskjöl F og G) og leitað var leyfis fræðslustjóra Reykjanesbæjar (sjá 

fylgiskjal H). 

Fullum trúnaði var heitið við þátttakendur og þeim gert grein fyrir því að ekki væri 

hægt að rekja neina upplýsingar til einstakra aðila og að nafnleyndar væri gætt. Við úrvinnslu 

gagna komu nöfn þátttakenda né skólastjóra hvergi fram og farið var með öll rannsóknargögn 

sem trúnaðarmál. Engir aðrir en rannsakendur höfðu aðgang að gögnunum. 

3.8 Samantekt 

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð við gerð þessarar rannsóknar þar sem notast var 

við rýnihópa. Úrtaksaðferð rannsóknar var þægindaúrtak. Úrtakið voru 10 unglingar í 

grunnskóla í Reykjarnesbæ og sjö foreldrar þeirra, brottfallið voru þrír foreldrar. 

Þátttakendum var skipt í þrjá hópa. Viðtölin voru tekin upp á stafrænan diktafón og rituð 

orðrétt, gagnagreining fór fram samkvæmt reglum um gagnasöfnun rýnihópa.  

Rannsakendur telja litla sem enga áhættu felast í rannsókninni, nöfn viðmælenda 

komu hvergi fram, fullum trúnaði var heitið og gögnum var eytt að lokinni úrvinnslu.  
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4. Kafli - Niðurstöður 

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum sem lagt var upp 

með í byrjun og sagt frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar voru greindar í fjögur 

meginþemu sem sett voru upp í greiningarlíkan. Fjallað verður um hvert þema fyrir sig hér á 

eftir og komið með beinar tilvitnanir í reynslu þátttakenda.  

Til upprifjunar var þátttakendum skipt í þrjá hópa. Fyrsti hópurinn samanstóð af fimm 

drengjum í 10. bekk, annar af fimm stúlkum í 10. bekk en báðir þessir hópar eru í grunnskóla 

í Reykjanesbæ. Í þriðja hópnum voru sjö foreldrar þeirra.  

4.1 Greiningarlíkan 

Áður en viðtölin voru tekin settu rannsakendur fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

� Hver er reynsla unglinga/foreldra af verkefninu HUB? 

� Hverjir eru kostir og gallar verkefnisins? 

� Hvaða áhrif hafði verkefnið á samskipti milli unglinga og foreldra? 

� Telja þátttakendur að verkefnið skili tilsettum árangri? 

Með þessar spurningar í huga voru viðtölin greind í eftirfarandi meginþemu: Barnið, 

fræðsla um kynlíf, þunganir og ábendingar um HUB. Hvert þema var síðan greint í 

undirþemu, eins og sjá má á eftirfarandi greiningarlíkani: 
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4.2 Barnið. 

Mikilvægasti hluti verkefnisins HUB er umönnun raunveruleikabarns. Hér á eftir 

verður fjallað um niðurstöður úr viðtölunum um reynslu þátttakenda af barninu. Barnið er 

fyrsta meginþemað og fjögur undirþemu voru greind í tengslum við það. 

4.2.1. Erfið helgi 

Í viðtölunum kom fram að unglingunum þótti erfitt að þurfa að setja annan en sjálfan 

sig í fyrsta sæti og eins þótti þeim erfitt að vera bundin yfir barninu alla þá helgi sem þeir 

önnuðust raunveruleikabörnin: 

...það var líka geðveikt erfitt að maður gat ekki gert neitt svona almennilegt, maður þurfti alltaf 

eitthvað að vera að pæla í þessu...ég fór í einn bíltúr, keypti mér ís og eitthvað, þá fór hún 

einmitt í eitthvað grát kast og ísinn allur bráðnaði (drengjahópur).  

Ein stúlkan var sama sinnis „...maður var svo bundinn, maður þurfti alltaf að hafa 

þetta [barnið] með sér, alltaf þegar maður var kannski komin með nammi og svona og að 

horfa á sjónvarpið og þá byrjaði þetta að væla“. Unglingarnir voru sammála því að helgin 

hefði verið mjög erfið og greinilegt var að hún var þeim ennþá í fersku minni. Þeim reyndist 

mjög auðvelt að rifja upp það helsta sem kom upp á um helgina. Einn drengurinn lýsti 

helginni sem „hræðilegri“ og ein stúlka sem „martröð í minningunni“.  

Allir þátttakendur töluðu um hversu þreyttir þeir voru eftir helgina, og unglingarnir 

minntust sérstaklega á það hversu erfitt það var að vakna oft á nóttu til að hugsa um barnið. 

Einnig kom fram að flestir unglingarnir höfðu áhyggjur af því að þeir myndu ekki vakna við 

grátinn í barninu á nóttunni og treystu á mæður sínar sér til aðstoðar. Mæðurnar voru sammála 

um að þær vöknuðu yfirleitt alltaf við grátinn í barninu og það kom stundum fyrir að þær 

þurftu að vekja unglingana til að hugsa um barnið.  

Drengja- og stúlknahóparnir voru sammála því að barnið hafði ekki mjög mikil áhrif á 

viðhorf þeirra til kynlífs en það hjálpaði þeim að sjá hversu erfitt það getur verið að verða 
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foreldri á unglingsárunum. Ein stúlkan hafði þetta um málið að segja: „Þetta [barnið] breytti 

kannski engu þannig, ég vissi alveg að ég væri of ung, en ég vissi kannski ekki alveg að þetta 

yrði svona mikið“ og hinar stúlkurnar tóku undir það.  

4.2.2. Ljósir punktar 

Þátttakendur voru sammála um að verkefnið hefði verið skemmtilegt og margt jákvætt 

við það þrátt fyrir erfiðleikana sem því fylgdu. Unglingarnir voru sammála um að það hafi 

verið skemmtileg upplifun að prófa að eiga lítið barn. Ein stúlkan lýsti ánægju sinni með 

barnið sitt: „Æ, mín var voða góð, eða bara svona venjuleg, það var ekkert alltaf grenjandi 

alla nóttina, bara svona venjulega, þetta reddaðist alveg...“.  

Foreldrarnir voru ánægðir með það hversu alvarlega unglingarnir tóku verkefninu 

HUB og einn faðirinn sagði: „Þetta fékk þau til að hugsa og bara mjög snjallt af því það er 

ekkert alltaf sem maður getur yfirfært ábyrgðatilfinninguna svona algjörlega. Þetta gefur 

svona forsmekkinn á því sem koma skal“. Annað foreldri tók undir og sagði: „Já, mér finnst 

bara svo merkilegt að þetta verkefni virkar. Maður sér kannski ekki alveg fyrir sér að láta 

einhvern krakka í áttunda bekk hafa dúkku og þau þurfa að sjá um hana“. Ein móðirin tók 

undir það og sagði: „Já sérstaklega ekki stráka“. 

Skemmtilegast þótti unglingunum að sjá raunveruleikabörnin fyrst, fá þau í hendurnar 

og skíra þau eða eins og kom fram í stúlkuhópnum: „Mér fannst geggjað gaman að fá barnið 

mitt“. 

Einn drengurinn talaði um að honum þótti athyglin sem hann fékk þegar hann var með 

barnið skemmtileg „...þetta var tilbreyting...svo var fólk að koma og spyrja um þetta [barnið] 

og taka mann í viðtal og svona, það var gaman að athyglinni“. 
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4.2.3. Ömmur og afar 

Foreldrunum þótti jákvætt hvað unglingarnir tóku verkefninu alvarlega og sinntu 

foreldrahlutverkinu vel. Eins kom fram að margir unglingarnir tengdust barninu sínu mikið og 

einn sagði svona frá: „Maður var alveg titlaður amma og afi á heimilinu“ og annað foreldri 

sagði „...hún [dóttir mín] tengdist dúkkunni svo og hún hafði áhyggjur af því hver fengi 

dúkkuna næst og hvernig yrði hugsað um hana. Og það var svolítið mál“. Móðir í hópnum tók 

undir það og sagði frá því hversu erfitt henni sjálfri þótti að kveðja barnið. 

Í viðtölunum kom fram að unglingarnir treystu á hjálp foreldra sinna í umönnun 

barnsins. Verkefnið sýndi þeim fram á hversu mikilvægt það er að hafa stuðning foreldra 

sinna ef maður eignast barn á unglingsárum:  

Já mér fannst ég þurfa að hjálpa henni svolítið mikið fyrst, því þá var hún auðvitað óörugg... 

hún var alveg „mamma ég vek þig bara, ég vek þig“ og ég sagði henni að hafa ekki áhyggjur 

því ég vaknaði alveg örugglega við grátinn, en svo var laugardagsnóttin miklu auðveldari, þá 

þurfti ég aldrei að fara framúr rúminu, ég vaknaði við grátinn og hlustaði...svo hætti hún að 

gráta (foreldrahópur). 

Annar þátttakandi í sama hópi sagði svona frá: „Sunnudagsnóttin var erfiðust, hún 

[barnið] var alltaf að vakna og hann kallaði alltaf, MAMMA og ég var eins og jójó þar til sex 

um morguninn“. 

4.2.4. Ný sýn 

Fram kom að áður en stúlkurnar tóku þátt í HUB höfðu þær ákveðnar skoðanir á því 

hvernig það er að eiga barn. Eftir þátttöku í verkefninu höfðu þær öðlast nýja sýn á 

foreldrahlutverkið og eftirfarandi kom fram: „Maður hugsaði oft að svo lítil börn væru bara 

dúllur og væru ekkert grátandi og svona en svo er þetta allt öðruvísi“. Önnur sagði: „Maður 

heldur að þau sofi á nóttunni“ og sú þriðja sagði: „Maður sér þetta bara fyrir sér að fara í 

húsdýragarðinn á morgun og allt frábært og svona, en svo er þetta allt öðruvísi“.  



Hugsað um barnið  35

 

Nokkrir unglingar greindu frá því að eftir því sem leið á helgina fannst þeim léttara að 

hugsa um barnið. Ein stúlkan sagði frá því hvernig hún lærði inn á barnið, en það grét ekki 

alltaf eins: „Það var einn grátur sem ég vissi að þá þyrfti að skipta um bleyju“.  

4.3 Kynfræðsla 

Þátttakendur voru óánægðir með þá kynfræðslu sem nemendur í skólanum fengu og 

foreldrar komu með nokkrar hugmyndir að breytingum. Eins kom fram að mjög misjafnt var 

hvort foreldrar og unglingar ræddu um kynferðismál sín á milli, og hvort foreldrar fræddu 

unglingana sína um kynlíf. Kynfræðsla er annað meginþemað sem kom fram og undir því 

komu tvö undirþemu. 

4.3.1. Kynfræðsla frá skóla 

Í öllum hópunum kom fram mikil óánægja með hversu litla kynfræðslu unglingar í 

grunnskólanum höfðu fengið: „Það var eitthvað aðeins þegar við vorum yngri og þá var 

enginn að pæla í þessu, þá fannst öllum það bara vera fyndið“ (stúlknahópur). Meðal foreldra 

komu fram miklar umræður um þessi mál „...þau fengu bara síðast kennslu í áttunda bekk, og 

ekkert síðan þá“, annar tók undir „...það er í raun mikil vitleysa [að þau fá ekki meiri 

kynfræðslu]“. Meðal foreldra komu fram hugmyndir að endurbótum varðandi kynfræðslu. 

Foreldrunum þótti góð hugmynd að fá einhvern utanaðkomandi aðila til að sjá um kynfræðslu 

í skólanum, þeir töldu það geta skilað betri árangri en þegar kennarinn sér um hana. Einnig 

kom fram hugmynd um að koma kynfræðslu inn í annað fag, t.d. samfélagsfræði, lífsleikni 

eða jafnvel bjóða upp á kynfræðslu í sérstakri þemaviku.  

Ein móðirin sagði frá því hvernig kynfræðslu er háttað í öðrum grunnskóla 

Reykjanesbæjar en þar virðist betur vera að henni staðið. Þar er kynfræðsla hluti af 

lífsleikniáfanga og bekknum er kynjaskipt. Einnig er sérstakur fyrirspurnarkassi í skólanum 
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þar sem unglingar geta komið með nafnlausar fyrirspurnir og þeim er svo svarað í næsta 

lífsleiknitíma.  

Í viðtölunum komu fram umræður um neyðarpilluna. Unglingarnir vissu allir hvernig 

hún er notuð og í hvaða tilgangi en foreldrarnir voru hinsvegar ekki allir með það á hreinu og 

höfðu aldrei heyrt hennar getið áður. 

4.3.2. Samskipti við foreldra 

Mjög misjafnt var hvort unglingarnir áttu auðvelt með að ræða við foreldra sína um 

kynlíf. Stúlkurnar virtust vera í betri tengslum við foreldra sína en drengirnir. Fram kom í 

viðtölunum að stúlkurnar áttu mun auðveldara með að ræða kynferðismál við mæður sínar en 

feður: „Ég hef ekkert mikil tengsl við pabba um svona mál sko“. Sumir unglingarnir voru 

sammála um að foreldrar þeirra ættu nokkuð erfitt með að ræða kynferðismál við þá: 

„...maður verður kannski svolítið fastur í 11 ára [í huga foreldra]...þá fá þau alveg sjokk þegar 

maður fer að tala um svona“ (stúlknahópur). 

Í viðtölunum kom mjög greinilega fram að það er persónubundið hvort unglingar hafi 

þörf fyrir að ræða þessi mál við foreldra sína, eða hvort þeir afli sér sjálfir upplýsinga, meðal 

annars í bíómyndum, á netinu og í bókum. „Hún X mín hún vildi ekkert ræða þetta, hún vissi 

þetta allt en svo aftur á móti þá er Y svo opin að hún spyr um allt og leggur bara spilin á 

borðið eins og hlutirnir eru“. Önnur móðir sagði frá hennar aðferðum til að fræða börnin sín: 

Við eigum 4 börn og ekkert af þeim vill ræða svona mál og einhvern tíma ætlaði ég að ræða 

þetta við dóttur mína og hún sagði bara þú þarft ekki að segja mér þetta mamma, ég veit þetta 

allt saman...ég lenti í svo miklum hremmingum með foreldra mín, þau voru svo gömul og ég 

vissi ekki hvað bindi var þegar ég byrjaði á blæðingum og ég vildi sko ekki að þetta mundi 

koma fyrir krakkana mína. Svo ég tók alltaf börnin mín með mér inn á salerni og svo sagði eitt 

þeirra þegar það var lítið „viltu með vængjum eða ekki“.  
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Foreldrarnir sögðu frá því að þeim þótti raunveruleikabarnið vera ágætur 

útgangspunktur í umræðum um kynlíf og getnaðarvarnir, þ.e. að verkefnið skapaði 

ákjósanlegar aðstæður til að ræða slík mál: „Það finnst mér í raun vera jákvæðasti punkturinn 

að þetta sé ágætt tækifæri til að hugsa og velta fyrir sér og ræða“ (foreldrahópur). Flestir 

þátttakendurnir sögðu hinsvegar frá því að verkefnið hafi ekki skapað neinar nýjar umræður: 

„...það var ekkert nýtt, en hún [dúkkan] skapaði engu að síður umræður því þau sáu það alveg 

að þetta er heilmikil vinna að vera með svona lítið barn“ (foreldrahópur). 

4.4 Þunganir 

Þriðja meginþemað fjallar um þær vangaveltur sem upp komu varðandi ótímabærar 

þunganir unglingsstúlkna en hér komu fram fjögur undirþemu. Mestur var munurinn hér á 

svörum foreldra og unglinga og var sá munur aðallega fólgin í viðhorfum þeirra til 

fóstureyðinga. 

4.4.1. Áhrif á skóla 

Unglingarnir áttuðu sig á því að barneignir á unglingsárum geta haft mikil áhrif á 

skólagöngu og framtíðarmarkmið. Einn drengurinn sagði: „Ef þú eignast barn bara 16 eða 

eitthvað þá leggur þú þín framtíðarplön í rúst“. Hjá stúlkunum komu fram svipaðar umræður: 

„Ég vorkenni svona ungum [stelpum] svo mikið, því hún er kannski í skólagöngu, með barn 

og getur kannski ekkert einbeitt sér að lærdómnum, og veit ekkert með framhaldið“. Önnur 

stúlka tók undir það og sagði: „Maður missir af svo miklu, ekki bara skóla heldur félagslífi 

líka“.  

Unglingarnir voru sammála um að helgin hefði verið það erfið að þeir áttuðu sig á því 

að þeir væru ekki tilbúnir til að eignast barn að svo stöddu. Fram kom að þeir töldu sig ekki 

reiðubúna að verða foreldri fyrr en í fyrsta lagi á þrítugsaldri. 
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4.4.2. Viðbrögð foreldra 

Rætt var um hvaða viðbrögð unglingarnir byggjust við að fá frá foreldrum sínum ef 

þeir yrðu þungaðir eða valdir að þungun og bjuggust þeir við svipuðum viðbrögðum: „Shit 

maður, hrikalegt...en samt myndu þau örugglega reyna að hjálpa manni, þau yrðu nú samt 

ekkert í skýjunum svo sem...þau myndu ekkert segja fj... barn bara og vera leiðinleg við það“ 

(drengjahópur). Ein stúlkan sagði „...ég held að mamma mundi ekkert henda mér út ef ég 

segði henni að ég væri ólétt“.  

Greinilegt var að sumir unglingarnir treystu á hjálp foreldra sinna ef þeir yrðu 

þungaðir eða valdir að þungun og bjuggust við að mæður þeirra tækju mikinn þátt í uppeldi 

barnsins. Einn drengurinn sagði „...þá getur bara mamma þín hjálpað þér“ en annar hafði orð 

á því að það væri ekki sjálfgefið. 

4.4.3. Fóstureyðingar 

Þátttakendur voru spurðir um skoðanir sínar á fóstureyðingum. Í unglingahópunum 

spunnust heitar umræður um fóstureyðingar og fram komu mjög skiptar skoðanir. Um 

helmingur stúlknanna greindi frá því að þær gætu hugsað sér að fara í fóstureyðingu ef sú 

staða kæmi upp. Flestir unglingarnir voru sammála um að ef þeir yrðu þungaðir eða valdir að 

þungun myndu þeir byrja á að ræða málin við foreldra sína: „Ég mundi hugsa það geðveikt 

vel og tala um það við foreldra mína og svona“ (stúlknahópur). Annar þátttakandi í sama hópi 

sagði: „Isss, ég myndi ekki spyrja neinn að því, ég myndi bara fara [í fóstureyðingu]...ég 

myndi bara rjúka uppá spítala“. Drengirnir höfðu einnig sínar skoðanir á málinu: „Hva! Það er 

nú ekkert mál að ala einn krakka upp, frekar en drepa hann“, þá sagði annar: „Sko það þarf 

bara að hugsa lengra en bara að ég megi ekki drepa þetta barn, það þarf að hugsa lengra 

heldur en það“. Einn þátttakandi talaði um ættleiðingu sem betri valkost en fóstureyðingu en 

annar var ekki á sama máli:  
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Ég mundi ekki vilja láta ættleiða það, mér finnst þetta ekki vera svona erfitt, þetta er ekki orðið 

barn, ykkur finnst þetta kannski vera ljótt af mér, því lítil börn eru sæt og allt það en þetta er 

bara lítill köggull (stúlknahópur). 

Foreldrarnir voru allir sammála um að þeim þætti fóstureyðing ekki vera valkostur 

fyrir unglingana þeirra.  

Fram kom að einn faðirinn var ánægður með umræður rannsakenda um fóstureyðingar 

í viðtölunum við unglingana: 

Mér finnst frábært að þið séuð að tengja þetta verkefni við umræður um fóstureyðingar, því 

það að þau eiga að taka ábyrgð fyrirfram, þú gerir það ekki eftirá. Því þetta að kaupa sig frá 

vandamálinu. Ef þú ert kominn í einhverja stöðu þá verður þú bara að vinna út frá því. 

Greinilegt var að rannsakendur fengu unglingana til umhugsunar og umræður 

sköpuðust á sumum heimilum. Ein móðirin sagði frá atviki sem átti sér stað heima hjá henni 

eftir viðtölin við unglingana: 

...hún var eitthvað að tala um barneignir og svona sko, svo segir hún „maður getur alltaf haft 

val að fara í fóstureyðingu“ þá segi ég já það getur vel verið, en kannski viltu það ekki, þú 

getur líka valið það að eiga barnið og farið að vinna og borgað dagmömmu og þarft að hugsa. 

Þá hleypur þú ekkert út í búð þegar þig langar til...auðvitað á maður heldur ekkert að 

samþykkja þetta bara... það að fara í fóstureyðingu, að það sé bara eitthvað val, það á ekkert að 

vera neitt val.  

Það kom foreldrunum á óvart þegar rannsakendur greindu þeim frá því að unglingarnir 

voru búnir að mynda sér sterkar skoðanir á fóstureyðingum. 

4.4.4.  Fresta kynlífi 

Þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir teldu að verkefnið skilaði tilsettum árangri, 

þ.e. að það fengi unglinga til að fresta fyrstu kynlífsreynslunni: „Þetta hjálpar allavega í þá 

áttina, það er alveg á hreinu. Þau muna þetta og þetta situr eftir“ (foreldrahópur). Einn 

drengurinn sagði frá því að hann teldi að verkefnið virki vel á flesta unglinga en hann efaðist 
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um að það hefði áhrif á þá sem bera ekki næga virðingu fyrir líkama sínum og taka ekki 

ábyrgð á afleiðingum gjörða sinna.  

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að flestir unglingarnir höfðu ákveðið að fresta fyrstu 

kynlífsreynslunni en ekki kom fram hvort sú ákvörðun væri vegna reynslu þeirra af 

verkefninu HUB.  

4.5 Ábendingar um Hugsað um barnið 

Þar sem rannsókninni var ætlað að kanna gæði verkefnisins HUB var ekki úr vegi að 

spyrja þátttakendur um hvað þeim þótti að betur hefði mátt fara. Þátttakendur höfðu aðallega 

athugasemdir um lengd verkefnisins og aldur unglinganna þegar þeir tóku þátt í verkefninu. 

Þessar athugasemdir þátttakenda eru fjórða og síðasta meginþemað, en undir því komu fram 

tvö undirþemu.  

4.5.1. Aldur þátttakenda 

Unglingarnir voru sammála um að þeir hefðu verið heldur ungir fyrir verkefnið í 

áttunda bekk og flestir þeirra töldu að það ætti frekar heima í níunda bekk. Einn drengurinn 

sagði að hann teldi verkefnið eiga betur við síðar „...ég meina í áttunda bekk ertu ekkert alveg 

farinn að tengja þetta saman sko [kynlíf og HUB]“.  

Já ég held það líka ef ég hugsa þetta bara út frá stelpunni minni að þá held ég að þetta hafi 

stuðað hana meira að fá dúkkuna í níunda bekk því þá er hún náttúrulega orðin með minni 

þolinmæði og hefði sprungið fyrr í rauninni og líka því þau eru svo ung í áttunda bekk þannig 

við hlaupum meira inní til að aðstoða þau (foreldrahópur). 

Allir þátttakendur tóku vel í þá hugmynd rannsakenda að bjóða upp á verkefnið 

tvisvar sinnum, þ.e. í áttunda og tíunda bekk. 

Einnig komu fram vangaveltur um hvort verkefnið myndi skila betri árangri ef boðið 

væri upp á það aftur í framhaldsskóla og þá hvort unglingarnir gætu hugsað sér að taka aftur 
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þátt. Í því samhengi kom eftirfarandi fram: „Sko ég mundi það ekki bara uppá viljann sko, 

ekki eitthvað já voða gaman, en ef ég mundi fá eina einingu fyrir þá mundi ég gera það“ 

(stúlknahópur). Skiptar skoðanir voru meðal foreldranna á því hvort innleiða ætti verkefnið í 

framhaldsskólana, en flestum fannst þetta vera heldur auðfengin eining. Flestir tóku undir það 

að ef unglingarnir þyrftu þá einnig að gera aukaverkefni í tengslum við HUB, t.d. halda 

dagbók og skrifa ritgerð, þá gæti það gengið.  

Eins kom fram að mæðurnar höfðu aðstoðað unglingana sína töluvert mikið: „Ég 

viðurkenni það að ég var alltaf að skipta mér af, alltaf að segja honum hvernig hann átti að 

leggja hana frá sér og setja yfir hana teppi“. Í framhaldi af því spunnust umræður milli 

feðranna um að endurtaka þyrfti verkefnið, þó að það væri ekki nema í eina nótt og að loka 

þyrfti mæðurnar inni á meðan.  

4.5.2. Lengd verkefnisins 

Umönnun raunveruleikabarnsins snerti alla fjölskylduna og voru það ekki bara þreyttir 

unglingar sem mættu í skólann á mánudagsmorgninum heldur einnig þreyttir foreldrar að 

mæta til vinnu. Fram kom að margir þátttakendurnir hefðu viljað að verkefninu lyki á 

sunnudagskvöldinu: „Mér fannst þetta aðeins of langur tími og sunnudagsnóttin var mjög 

erfið og svo skóli daginn eftir“ (foreldrahópur). Ekki voru allir sammála því: 

...það á nú að vera í lagi þó maður taki höggið svona eina helgi. Því það er hluti af 

lærdóminum sem þau eiga að draga af þessu að þetta sé jú erfitt...verður þetta ekki bara 

minnisstæðara ef þetta sé látið vera svolítið erfitt (foreldrahópur). 

Unglingarnir voru spurðir að því hvort þeir hefðu viljað hafa raunveruleikabörnin 

lengur: „Nei ég meikaði mitt barn ekki einu sinni svona lengi“ (stúlknahópur). 
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4.6 Samantekt 

Í þessum kafla var greint frá þeim áherslum sem komu fram í viðtölunum við hópana. 

Niðurstöður voru greindar í fjögur meginþemu: Barnið, kynfræðsla, þunganir og ábendingar 

um HUB. Meginþemun voru greind frekar í undirþemu. Fram kom að unglingunum þótti 

verkefnið eftirminnilegt. Það hjálpaði þeim að sjá hversu erfitt það getur verið að eignast barn 

á unglingsárum. Einnig kom fram að unglingarnir treystu mikið á hjálp foreldra sinna í 

umönnun barnsins og sýndi þeim þannig fram á hversu mikilvægt það er að hafa stuðning 

foreldra sinna ef þau eignast barn á unglingsárunum. Ekki komu þó fram greinileg áhrif 

verkefnisins á viðhorf unglinganna til kynlífs. 

Niðurstöður sýndu að misjafnt var hvort unglingarnir áttu auðvelt með að ræða við 

foreldra sína um kynlíf og fram kom að stúlkurnar voru í betri tengslum við foreldra sína en 

drengirnir. Foreldrarnir voru almennt ánægðir með verkefnið. Mörgum þeirra fannst það hafa 

góð áhrif á samskipti þeirra við unglingana og á sumum heimilum opnaði það fyrir umræður 

um kynferðismál. Flestir voru hinsvegar sammála því að verkefnið hefði ekki skapað neinar 

nýjar umræður.  

Allir þátttakendur voru sammála um að kynfræðsla væri of lítil í skólanum og 

foreldrarnir komu með hugmyndir að endurbótum. 

Unglingarnir voru sammála um að enginn þeirra væri tilbúinn að eignast barn þetta 

ungur. Þeir áttuðu sig á því að barneignir á unglinsárunum geta haft mikil áhrif á skólagöngu 

og framtíðarmarkmið. Í viðtölunum komu fram heitar umræður um fóstureyðingar og höfðu 

flestir unglingarnir myndað sér ákveðnar skoðanir á þeim. Foreldrarnir voru á einu máli um 

að þeim þætti fóstureyðing ekki vera valkostur fyrir unglingana þeirra. 

Að lokum voru þátttakendur spurðir að því hvað þeim hefði þótt betur mátt fara í 

tengslum við verkefnið HUB. Mörgum fannst verkefnið vera of langt og sumum þótti 

unglingarnir vera of ungir þegar þeir tóku þátt í HUB.  
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5. Kafli - Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar, sem kynntar voru í fjórða kafla, 

túlkaðar og þær bornar saman við fyrri rannsóknir og annað fræðilegt efni. Kaflanum verður 

skipt eftir meginþemum rannsóknarinnar þ.e.: barnið, fræðsla um kynlíf, þunganir og 

ábendingar um HUB. 

5.1 Umfjöllun um barnið 

Þótt þrjú ár væru liðin frá þátttöku unglinganna í verkefninu HUB, var helgin sem þau 

önnuðust raunveruleikabarnið þeim enn í fersku minni. Þátttakendur sögðu frá því að 

verkefnið hefði hjálpaði þeim að sjá hversu erfitt það getur verið að verða foreldri á 

unglingsárum og mikilvægi þess að sýna ábyrga kynhegðun. Þetta kom einnig fram í 

rannsókn þar sem spurningalisti var lagður fyrir 379 þátttakendur mánuði eftir að þeir tóku 

þátt í verkefninu HUB (Barnett og Hurst, 2004), svipaðar niðurstöður koma fram í fleiri 

rannsóknum (Anda, 2006; Malinowski og Stamler, 2003; Roberts og McCowan, 2004; 

Strachan og Gorey, 1997). Hinsvegar kom ekki greinilega fram í okkar rannsókn hvort 

verkefnið HUB hafði þau áhrif á unglingana að þeir ákváðu að fresta fyrstu kynlífsreynslunni.  

Í viðtölunum við unglingana kom fram að þeim þótti erfitt að setja annan en sjálfan sig 

í fyrsta sæti og að þeim þætti erfitt að vera bundnir yfir barninu. Divane og Cobbs (2001) og 

Didion og Gatzke (2004) fengu svipaðar niðurstöður en þátttakendur í rannsóknum þeirra 

töluðu um frelsissviptingu.  

Í rannsókn Malinowski og Stamler árið 2003, tóku þeir reynsluviðtöl við níu 

kanadískar stúlkur sem höfðu tekið þátt í verkefninu HUB. Þar greindi um helmingur 

þátttakenda frá því að þeir kusu að vera sem mest heima á meðan þeir tóku þátt í verkefninu 

og fóru aðeins það allra nauðsynlegasta. Ástæðan var sú að þeim þótti erfitt ef barnið fór að 

gráta á meðal almennings. Sömu niðurstöður komu fram í rannsókn Didion og Gatzke (2004) 
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en þar var rætt við 50 bandaríska unglinga tveimur til þremur árum eftir þátttöku í HUB. Þar 

töluðu flestir þátttakendur um að þeim hafi þótt óþægilegt að vera í margmenni með börnin. Í 

okkar rannsókn kom fram að sumum þátttakendum þótti erfitt að fara út úr húsi, hvort sem um 

var að ræða að fara á íþróttamót eða í bíltúr með vinunum. Öðrum þótti hinsvegar athyglin 

sem þeir fengu í tengslum við verkefnið mjög skemmtileg og hikuðu ekki við að fara þangað 

sem þeim datt í hug. Sú niðurstaða hefur ekki komið fram í öðrum rannsóknum.  

Þegar þátttakendur voru beðnir um að segja frá því sem þeim þótti skemmtilegt við 

verkefnið varð frekar fátt um svör. Fyrstu mínúturnar fannst unglingunum vera skemmtilegar, 

þeir voru fullir tilhlökkunar og gáfu börnunum sínum nöfn. Svipaðar niðurstöður komu fram í 

eldri rannsóknum (Didion og Gatzke, 2004; Divine og Cobbs; 2001). Ein stúlka lýsti því að 

hún hlakkaði til að fá barnið og fannst athyglin skemmtileg til að byrja með (Malinowski og 

Stamler, 2003). Það kom okkur á óvart þegar unglingarnir greindu frá því hversu fljótt 

ljóminn fór af börnunum eftir fyrsta grátkastið.  

Foreldrar unglinganna sem við ræddum við sögðu frá því hvað þeim þótti ánægjulegt 

að unglingarnir tóku verkefninu alvarlega og sumir titluðu foreldra sína jafnvel ömmu og afa. 

Þrátt fyrir heimildaleit fundust engar rannsóknir sem styðja þessa upplifun þátttakendanna. 

Það kom okkur á óvart hversu mikla aðstoð unglingarnir virtust geta fengið frá 

foreldrum sínum við umönnun barnsins en slíkar niðurstöður hafa ekki komið fram í 

erlendum heimildum. Meðan á verkefninu stendur þurfa þátttakendur að vera með sérstakt 

armband, sem gerir það að verkum að þeir einir geti sinnt barninu (Price o.fl., 2000). Þrátt 

fyrir það virtist sem unglingarnir hefðu fengið meiri hjálp en verkefnið sagði til um. Margar 

mæður unglinganna vöknuðu á næturnar þegar barnið fór að gráta og gripu jafnvel inn í ef 

þeim fannst þurfa. Í rannsókn Didion og Gatzke (2004) kom hins vegar fram að foreldrar 

unglinganna voru óviljugir til að aðstoða þá. Einnig töluðu þátttakendur í rannsókninni þeirra 

um að áður en þeir tóku þátt í HUB treystu þeir mikið á aðstoð foreldra sinna en eftir að hafa 
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tekið þátt í verkefninu áttuðu þeir sig á því að aðstoð foreldra er ekki sjálfgefin. Í rannsókn 

okkar kom fram að unglingarnir fengu litla aðstoð frá feðrum sínum og höfðu þeir orð á því 

að unglingarnir þyrftu að endurtaka verkefnið þegar mæður þeirra væru ekki heima. 

Í norðvesturhluta Missouri fylkis í Bandaríkjunum fá foreldrar skriflegar leiðbeiningar 

um kynfræðslu og verkefnið sjálft, þar sem þeir eru hvattir til að lágmarka aðstoðina svo 

ábyrgðin sé mest á höndum unglingsins (Barnett og Hurst, 2004). Á Íslandi fá foreldrar engar 

skriflegar leiðbeiningar en þeim er þó boðið uppá að sitja fyrirlestur með hjúkrunarfræðingi 

áður en unglingurinn tekur þátt. Í fræðslunni sem íslensku foreldrarnir fá eru áherslurnar aðrar 

en í Missouri fylki. Velta má því fyrir sér hvort verkefnið hafi önnur áhrif þegar foreldrarnir 

aðstoða unglingana eins mikið og fram hefur komið. Á móti má þá spyrja sig hvort aukin 

hjálp foreldranna kalli ekki á aukin samskipti, sem hafa sýnt sig að hafi mikið forvarnargildi.  

5.2 Umfjöllun um kynfræðslu 

Samkvæmt aðalnámsskrá grunnskólanna á að veita kynfræðslu frá fimmta bekk en 

áherslur og markmið hennar eru mismunandi eftir aldri. Í áttunda til tíunda bekk er lögð 

áhersla á að nemandi geti tekið ábyrga afstöðu í kynferðismálum, þekki starfsemi kynfæranna 

og mikilvægi getnaðarvarna. Einnig er ætlast til þess að nemendur þekki m.a. helstu 

kynsjúkdóma, orsakir þeirra og afleiðingar (Menntamálaráðuneyti, 1999). Þrátt fyrir þessi 

háleitu markmið menntamálaráðuneytisins um kynfræðslu, kom fram mikil óánægja meðal 

þátttakenda á því hversu litla kynfræðslu unglingar í skólanum hafa fengið. Ein móðirin sagði 

frá því hvernig staðið er að kynfræðslu í öðrum skóla í Reykjanesbæ, en þar er fræðslan hluti 

af lífsleikniáfanga og virðist þannig ná betur til unglinga. Að okkar mati þarf að skilgreina 

betur hvað kynfræðsla þarf að innihalda og samræma hana milli grunnskóla landsins.  

Í viðtölunum kom fram að flestir unglingarnir gátu rætt um kynlíf við foreldra sína. 

Stúlkurnar greindu frá því að þær ræddu frekar við mæður sínar en feður um þessi mál. Það er 
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í samræmi við eldri rannsóknir (Dilorio o.fl., 1999; Sóley S. Bender, 2001) en þar kom einnig 

fram að góð samskipti við foreldra geta orðið til þess að unglingurinn sýni ábyrgari hegðun 

þegar kemur að kynferðismálum.  

Mikilvægt er fyrir foreldra að geta talað um kynlíf, þunganir og getnaðarvarnir við 

börnin sín. Mörgum foreldrum finnst það erfitt og hafa takmarkaða reynslu af slíkum 

samskiptum (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2006). Foreldrarnir í rannsókn okkar töluðu um að 

það væri mjög misjafnt á milli unglinga hvort þeir vildu ræða þessi mál við þá eða ekki.  

Foreldrunum þótti verkefnið HUB vera góður útgangspunktur fyrir umræður og fram 

kom að það sem sumum þátttakendum þótti einna jákvæðasta við verkefnið var að þarna gafst 

tækifæri til að velta fyrir sér hlutunum og ræða saman. Það kemur heim og saman við eldri 

rannsóknir, en þar kemur fram að um tveir þriðju foreldra fullyrða að verkefnið hafi orðið til 

þess að samskipti þeirra við unglinga jókst (Price o.fl., 2000; Tingle, 2002).  

5.3 Umfjöllun um þunganir 

Unglingarnir áttuðu sig á því að barneignir á unglingsárunum geta haft mikil áhrif á 

skólagöngu og framtíðarmarkmið. Í rannsókn Anda (2006) staðfesta meira en tveir þriðju 

úrtaksins að þeir vilja ljúka skólagöngu og finna sér vinnu áður en þeir eignast börn. Didion 

og Gatzke (2004) fundu út með því að taka reynsluviðtöl við þátttakendur tveimur til þremur 

árum eftir að þeir tóku þátt í HUB, að 98% þátttakenda þeirra sögðu frá því að barneignir 

myndu takmarka félagslífið. Sömu niðurstöður komu fram í rannsókn Strachan og Gorey 

(1997). Það er í samræmi við okkar niðurstöður þar sem unglingarnir vildu mennta sig áður en 

þeir eignuðust börn og nokkrir ræddu um neikvæðu áhrifin sem barneignir hafa á félagslíf.   

Mun algengara er að íslenskir unglingar standi frammi fyrir þeirri ákvörðun að eignast 

barn eða fara í fóstureyðingu en unglingar á hinum Norðurlöndunum (Sóley S. Bender, 2001). 
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Í viðtölum við þátttakendur kom fram að þeir áttuðu sig á erfiðleikunum sem fylgja þessari 

ákvörðun og á mikilvægi þess að koma í veg fyrir að þeir standi frammi fyrir henni.  

Eins og alltaf þegar fóstureyðingar eru til umræðu voru mjög skiptar skoðanir á 

réttmæti þeirra meðal þátttakenda. Það kom foreldrum unglinganna, sem og okkur, mjög á 

óvart hversu mótaðar skoðanir unglingarnir höfðu á fóstureyðingum. Sumir litu á 

fósturvísirinn sem lítinn köggul sem væri í lagi að fjarlægja, á meðan aðrir litu á 

fóstureyðingu sem morð á barni. Þegar niðurstöður rannsóknar okkar eru bornar saman við 

bandaríska rannsókn á viðhorfum unglinga til fóstureyðinga kemur í ljós að íslensku 

unglingarnir virðast hafa jákvæðara viðhorf til þeirra. Stone og Waszak (1992) gerðu 

viðamikla rannsókn þar sem tekin voru 11 hópviðtöl við unglinga. Hver hópur samanstóð af 

5-10 stúlkum og drengjum víðsvegar frá Bandaríkjunum. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að 

einungis tvær unglingsstúlkur af öllum þátttakendum viðurkenndu að þær gætu hugsað sér að 

fara í fóstureyðingu. Í rannsókn okkar kom hins vegar fram að um helmingur stúlknanna gat 

hugsað sér það. Velta má fyrir sér hvort menningarbundinn munur geti legið að baki.   

Sú jákvæða niðurstaða kom þó fram að meirihluti unglinganna tjáði okkur það að þeir 

myndu leita fyrst til foreldra sinna áður en þeir tækju slíka ákvörðun.  

Megintilgangur verkefnisins HUB er að fá unglinga til að fresta fyrstu 

kynlífsreynslunni og margar rannsóknir sýna fram á að verkefnið hafi þau áhrif (Out og 

Lafreniere, 2001; Roberts og McCowan, 2004; Tingle, 2002). Meðal þátttakenda í rannsókn 

Barnett og Hurst (2004) kom fram að 65% þeirra sögðu að verkefnið styrkti þá í þeirri 

ákvörðun að fresta kynlífi. Í ljós kom að flestir þátttakendurnir í okkar rannsókn höfðu 

ákveðið að bíða með að stunda kynlíf, hvort sem sú ákvörðun tengist þessu verkefni eða 

einhverju öðru. Ekki fengust svör við því í viðtölunum. 
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5.4 Umfjöllun um ábendingar varðandi HUB 

Í öllum viðtölunum komu fram vangaveltur um aldur unglinganna þegar þeir tóku þátt 

í verkefninu og hvort þeir væru of ungir til að tengja HUB við kynlíf. Flestum þátttakendum 

þótti unglingarnir vera of ungir og óþroskaðir í áttunda bekk. Þar sem meðalaldur íslenskra 

unglinga við fyrstu kynmök er 15,4 ár (Sóley S. Bender o.fl., 2003) og rannsóknir hafa sýnt 

fram á að kynfræðslu verður að hefja áður en unglingar byrja að stunda kynlíf (Price 

o.fl.,2000), virðist svo vera að verkefnið henti vel fyrir áttunda bekk til þess að ná til sem 

flestra íslenskra unglinga.  

Við kynntum fyrir þátttakendum þá hugmynd að bjóða upp á verkefnið aftur í tíunda 

bekk eða jafnvel í menntaskóla og tóku allir vel undir það. Það er í samræmi við rannsókn 

Didion og Gatzke (2004) en þar komu þátttakendur með sömu hugmynd, þ.e. að bjóða 

unglingum uppá að taka verkefnið aftur þegar þeir væru orðnir eldri og þroskaðri. Í 

viðamikilli rannsókn sem Barnett og Hurst birtu árið 2004, báru þeir saman áhrif verkefnisins 

á nemendur í áttunda og tíunda bekk. Þar kemur hinsvegar fram að verkefnið hefur meiri áhrif 

á viðhorf yngri hópsins en þess eldri. Í ljósi þess spyrjum við okkur hvort það myndi skila 

meiri árangri að endurtaka verkefnið. 

Skiptar skoðanir voru á meðal þátttakenda um hvort lengd verkefnisins væri hæfileg. 

Allir þátttakendur tóku undir það að erfitt hefði verið að vakna til skóla eða vinnu á 

mánudagsmorgninum og margir vildu að verkefninu lyki á sunnudagskvöldi. Í rannsókn 

Malinowski og Stamler (2003) greindu þátttakendur hinsvegar frá því að þeim þótti tíminn 

ekki nógu langur. Þar hugsuðu þátttakendur um raunveruleikabörnin í eina viku og flestum 

þótti það of stuttur tími, hvað þá þrír dagar, og töldu tvær vikur heppilegan tíma. Það er einnig 

í samræmi við niðurstöður Didion og Gatzke (2004). Eins þótti þátttakendum í þeirri rannsókn 

góð hugmynd að bjóða unglingunum upp á að vinna saman í pörum, slíkar vangaveltur komu 

ekki fram í viðtölunum okkar. 
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5.5 Samantekt 

Verkefnið HUB er frekar nýlegt og því er ekki búið að rannsaka áhrif þess mikið, 

nema þá helst í Bandaríkjunum. Okkar rannsókn er sú fyrsta sem gerð hefur verið á Íslandi og 

ekki fundust neinar evrópskar rannsóknir á áhrifum verkefnisins við heimildaleit. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar eru að mörgu leyti svipaðar og niðurstöður fyrri rannsókna á verkefninu. 

Fram kom að þátttakendum þótti verkefnið eftirminnilegt og almenn ánægja var meðal 

þátttakenda á verkefninu. Það hjálpaði þeim að sjá hversu erfitt það getur verið að eignast 

barn á unglingsárunum og allir unglingarnir voru sammála um að þeir teldu sig ekki verða 

tilbúna í barneignir á næstunni. Hinsvegar kom ekki greinilega fram hvort verkefnið HUB 

hafði þau áhrif að fá unglingana til að fresta fyrstu kynlífsreynslunni. Foreldrarnir voru 

almennt ánægðir með verkefnið. Mörgum fannst það hafa góð áhrif á samskipti þeirra við 

unglingana og á sumum heimilum opnaði það fyrir umræður um kynferðismál. Fram kom að 

þátttakendur voru ekki ánægðir með þá kynfræðslu sem unglingarnir höfðu fengið. 

Rannsakendur eru sammála því og telja að betri samræming þurfi að vera milli grunnskóla 

landsins en það virðist vera mjög misjafnt hversu mikil kynfræðsla er veitt. Einnig kom fram 

að mörgum þátttakendum þótti verkefnið HUB vera of langt og sumum þótti unglingarnir 

vera of ungir þegar þeir tóku þátt. 
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6. Kafli - Notagildi rannsóknarinnar og framtíðarrannsóknir 

Í þessum kafla verður fjallað hvaða gildi rannsóknin hefur fyrir hjúkrun, 

hjúkrunarstjórnun, hjúkrunarmenntun og hjúkrunarrannsóknir. Eins verður fjallað um 

takmarkanir rannsóknarinnar og munu rannsakendur setja fram hugmyndir að 

framtíðarrannsóknum. Í lokin er síðan stutt samantekt á rannsóknarskýrslunni. 

6.1  Hagnýtt gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun 

Stór hluti af starfi hjúkrunarfræðinga byggir á fræðslu og forvörnum. Það er von okkar 

að rannsóknin styrki þá trú að fræðsla og reynsla auðveldi unglingum að taka upplýsta og 

meðvitaða ákvörðun varðandi kynlíf. Með því geta þeir aukið möguleika sína til 

heilsusamlegs lífernis, með þeim hætti að stunda ekki kynlíf og þannig komið í veg fyrir 

ótímabæra þungun.  

Rannsóknin gæti komið skólahjúkrunarfræðingum vel, sem sjá um kynfræðslu til 

unglinga, því hún beinir sjónum lesenda að nýjum aðferðum við kynfræðslu fyrir þennan 

aldurshóp. Það að rannsóknin snúi að báðum kynjum ýtir undir jafnrétti í grunnskólum, þar 

sem verkefnið HUB gengur út frá því að bæði drengir og stúlkur taki jafnan þátt í umönnun 

ungbarns. 

6.2 Hagnýtt gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrunarstjórnun 

Mikilvægt er fyrir stjórnendur í hjúkrun að fylgjast vandlega með niðurstöðum nýrra 

rannsókna til þess að þeir geti veitt sem besta þjónustu og mætt þörfum skjólstæðinga sinna. 

Rannsóknir á gæðum verkefna eins og t.d. verkefnisins HUB getur komið að góðum notum 

við stefnumótun í störfum hjúkrunarfræðinga. Í þessu tilfelli nýtist slík rannsókn stjórnendum 

í skólahjúkrun vel til að ákveða hvort þeir telji verkefnið HUB henta í skólanum þeirra eða 

ekki.  
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6.3 Hagnýtt gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrunarmenntun 

Til að menntun hjúkrunarfræðinema verði sem markvissust er mjög mikilvægt að 

skipuleggjendur námsbrauta séu opnir fyrir nýjum aðferðum og áherslum í starfi 

hjúkrunarfræðinga. Rannsakendur telja þessa rannsókn nýtast vel fyrir hjúkrunarmenntun þar 

sem hún beinir sjónum lesenda að nýjum aðferðum í fræðslu til unglinga. Mikilvægt er að 

leggja ríka áherslu á fræðslumál í hjúkrunarnáminu vegna þess að fræðsla er undirstaða 

forvarna. Niðurstöður rannsókna okkar geta einnig nýst hjúkrunarfræðinemum vel því hún 

opnar vonandi huga þeirra gagnvart nýjum aðferðum og áherslum í hjúkrunarstarfinu. 

6.4 Hagnýtt gildi rannsóknarinnar fyrir hjúkrunarrannsóknir 

Til að hjúkrunarfræði geti þróast áfram sem fagstétt er rannsóknar vinna mjög 

mikilvæg. Reglulega þarf að gera rannsóknir á því efni sem notað er við fræðslu 

skjólstæðinga heilbrigðiskerfisins, til þess að meta gæði fræðsluefnisins sem er í notkun. 

Rannsakendur komust að því við gerð þessarar rannsóknar að gæði verkefnisins HUB 

hefur aldrei verið metið eða rannsakað á Íslandi. Við töldum það vera orðið tímanbært þar 

sem verkefnið hefur verið notað í nokkrum íslenskum grunnskólum í þrjú ár, án þess þó að 

það hafi verið rannsakað hvort það höfði til íslenskra unglinga.  

Það er von rannsakenda að niðurstöður þessarar rannsóknar geti orðið til þess að opna 

áhuga hjúkrunarfræðinga og hjúkrunarnema á frekari rannsóknum á þessu sviði.  

6.5 Takmarkanir rannsóknar 

Takmarkanir rannsóknarinnar voru nokkrar eins og við var að búast. Fyrst ber að 

nefna stærð úrtaksins. Einungis var rætt við 17 einstaklinga og því erfitt að alhæfa nokkuð um 

reynslu allra annarra af verkefninu. Rannsóknin fór fram í Reykjanesbæ, en ekki voru aðrir 

bæir eða sveitarfélög skoðuð. Öflun upplýsinga byggðist á hópviðtölum við þátttakendur og 

spurning er hvort nærvera annarra hafi haft áhrif á hvernig eintaklingarnir tjáðu reynslu sína. 
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Eins hefur eigindleg rannsóknaraðferð hvorki alhæfingargildi né víðtæka yfirsýn á 

viðfangsefninu. Reynsluleysi rannsakenda ætti einnig að hafa í huga, þar sem þetta var 

frumraun þeirra í hópviðtölum. Ef til vill hefði verið skynsamlegra fyrir rannsakendur að taka 

eitt eða fleiri æfingarviðtöl áður en þeir tóku hin eiginlegu rannsóknarviðtöl.  

6.6 Hugmyndir að framtíðarrannsóknum 

Rannsakendur telja að frekari rannsóknir á verkefninu HUB séu nauðsynlegar og 

áhugavert væri að sjá niðurstöður þeirra. Tillögur rannsakenda að framtíðarrannsóknum eru: 

� Rannsókn þar sem unglingum er fylgt eftir í nokkur ár. Tekið væri viðtal við 

unglingana stuttu eftir að þeir hafa lokið verkefninu, ári síðar, aftur þremur árum síðar 

og jafnvel sex árum síðar. Þannig væri betur hægt að meta langtímaáhrif verkefnisins. 

� Rannsókn á viðhorfum unglinga, þar sem spurningarlisti er lagður fyrir unglinga áður 

en þeir taka þátt í verkefninu HUB og svo aftur þegar verkefninu er lokið. 

� Rannsókn þar sem borin eru saman áhrif verkefnisins á stúlkur annars vegar og drengi 

hins vegar, annað hvort með spurningalistum eða reynsluviðtölum.  

� Rannsókn þar sem þátttakendum er skipt í tvo hópa. Annar hópurinn fengi 

raunveruleikabarn yfir eina helgi en hinn hópurinn ekki. Hóparnir myndu báðir fá 

sambærilega fræðslu, og kannað yrði með langtímarannsókn hvort barnið eða fræðslan 

sjálf gerði gæfu muninn, varðandi viðhorfabreytingu.  

6.7 Lokaorð 

Fjölmargar íslenskar unglingsstúlkur verða þungaðar ár hvert og tíðni fóstureyðinga 

fer hækkandi meðal þeirra. Svo kynfræðsla skili sem mestum árangri verður hún að hefjast 

áður en unglingur verður kynferðislega virkur og mikilvægt er að hún mæti unglingnum þar 

sem hann er staddur í þroska. HUB er forvarnarverkefni ætlað fyrir áttunda bekk grunnskóla 

og byggist á hugmyndinni að læra með því að framkvæma.  
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Rannsóknin þessi byggir á eigindlegri rannsóknaraðferð þar sem notast var við 

rýnihópa. Úrtaksaðferð var þægindaúrtak. Tekin voru þrjú hópviðtöl, einn hópurinn 

samanstóð af 5 stúlkum, annar af 5 drengjum og í þriðja hópnum voru 7 foreldrar þeirra. 

Unglingarnir áttu það sameiginlegt að vera í 10. bekk í grunnskóla í Reykjanesbæ og tóku þátt 

í verkefninu HUB haustið 2004. Úrvinnsla gagna fólst í því að greina og túlka innihald 

viðtalanna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru greindar í fjögur meginþemu, þ.e. barnið, fræðsla 

um kynlíf, þunganir og ábendingar um HUB. Fram kom að þátttakendum þótti verkefnið 

eftirminnilegt, þó að þrjú ár væru liðin frá þátttöku þeirra í verkefninu. Það hjálpaði þeim að 

sjá hversu erfitt það getur verið að eignast barn á unglingsárunum og allir unglingarnir voru 

sammála um að þeir teldu sig ekki verða tilbúna í barneignir á næstunni. Hinsvegar kom ekki 

greinilega fram hvort verkefnið HUB hafði þau áhrif að fá unglingana til að fresta fyrstu 

kynlífsreynslunni. Foreldrarnir voru almennt ánægðir með verkefnið og mörgum þeirra fannst 

það hafa góð áhrif á samskipti við unglingana. Flestir þátttakendur voru sammála um að 

kynfræðsla væri of lítil í skólanum.  

Rannsakendur telja verkefnið HUB góða viðbót við þá kynfræðslu sem þegar fer fram 

í skólum landsins. Það gerir unglingum kleift að kynnast ábyrgð og skyldum 

foreldrahlutverksins án þess að raunverulegt barn sé lagt í hættu. Verkefni þetta veitti 

rannsakendum innsýn í reynslu unglinga og foreldra þeirra af verkefninu HUB. Það gaf þeim 

ábendingar um hve mikilvægt það er að vel sé staðið að kynfræðslu í grunnskólum landsins.  

Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar nýtist skólastjórnendum og öðrum sem 

standa frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort taka eigi verkefnið upp í fleiri skólum. Einnig er 

vonast til að rannsóknin nýtist til þróunar á því sviði heilsugæslu sem lýtur að skólahjúkrun. 
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