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Útdráttur
Þessi ritgerð er unnin til B.Ed. prófs í grunnskólafræðum við Háskólann á Akureyri, vorið 2008.
Markmið hennar er að kanna námsefnið Kynlíf – kynfræðsla fyrir ungt fólk, eftir Ásdísi Olsen.
Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er eftirfarandi; Stuðlar námsefnið Kynlíf - Kynfræðsla fyrir
ungt fólk að auknu kynheilbrigði hjá nemendum? Námsefnið er útfært með hugmyndafræði
lífsleikninnar þar sem lögð er áhersla á sjálfsþekkingu og sjálfsábyrgð nemenda.
Lögð var könnun fyrir kennara frá ólíkum landshlutum sem hafa notast við námsefnið á
unglingastigi. Meginviðfangsefni könnunarinnar var að kanna hvort námsefnið stuðli að auknu
kynheilbrigði hjá unglingum. Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að námsefnið stuðlar að
auknu kynheilbrigði meðal nemenda á efsta stigi grunnskóla. Fræðslan sem námsefnið veitir ýtir
undir að nemendur tjái sig á uppbyggilegan og einlægan hátt um kynlíf og kynferðismál ásamt
því að auka skilning þeirra á líkama sínum og tilfinningum. Jafnframt stuðlar námsefnið að
ábyrgari kynhegðun nemenda og dregur úr ranghugmyndum þeirra gagnvart kynferðismálum.
Rannsakendur telja að mikilvægt sé að byggja kynfræðslu unglinga á fyrirbyggjandi leiðum í
stað þess að grípa til hræðsluáróðurs. Fræðslan er því hugsuð sem jákvætt forvarnarstarf þar sem
lögð er áhersla á að byggja upp sjálfstæða nemendur. Neikvæð fræðsla í kennslu getur haft
þveröfug áhrif og ýtt undir rangar ákvarðanir þegar kemur að kynferðismálum1. Besta forvörnin í
kynfræðslu er því sterk sjálfsmynd og góð líkamsvitund.

1

Stammers 1999:641-642
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Abstract
The current study aims to evaluate the teaching material Sex – sexual education for young people
by Ásdís Olsen and see if this material promotes improved sexual health among students.
A survey was conducted among teachers from different geographical areas in Iceland who have
used the teaching material in class. The aim was to discover if the teaching material promotes
improved sexual health among young people. The results show that the material indeed increases
sexual health among students. The information provided in the material promotes sincere
discussions about sex and sexual matters as well as improving their awareness for their own
bodies and feelings. Also the material promotes awareness among the students relating to sexual
behaviour and reduces illusions about sexual matters.
The research concludes that it is important to build sexual education on preventive actions rather
than scare tactics. Thus the education is promoted as positive preventive action which aims to
build up the students confidence. Negative education and scare tactics may have the opposite
effect and promote poor decisionmaking regarding to sexual matters which can have grave
concequences. The best prevention regarding sexual education is good confidence and positive
body awareness.

iv

Kynlíf – Kynfræðsla fyrir ungt fólk

Þakkarorð
Lokaverkefnið hefur átt hug okkar allan undanfarna mánuði og margir hafa lagt okkur lið og
eigum við þeim margt að þakka. Sérstakar þakkir færum við eftirtöldum aðilum fyrir veittan
stuðning og aðstoð við lokaverkefnið; leiðbeinenda okkar Guðmundi Heiðari Frímannssyni
prófessor kennaradeildar HA fyrir mikinn og góðan stuðning meðan á verkefninu stóð og við
úrvinnslu gagna. Ásdísi Olsen meðleiðbeinanda, aðjúnkt við Kennaraháskóla Íslands og höfundi
námsefnisins Kynlíf - Kynfræðsla fyrir ungt fólk fyrir ómetanlega aðstoð við heimildaöflun og
hagnýt ráð við verkefnið. Sigmari Val Hjartasyni Cand. Scient. fyrir prófarkalestur og
ómetanlega aðstoð við uppsetningu verkefnisins. Margréti Birnu Þórarinsdóttur skólasálfræðing
og Björg Hrund Sigurbjörnsdóttur grunnskólakennara fyrir yfirlestur og góða leiðsögn. Hróbjarti
Árnasyni lektor við Kennaraháskóla Íslands fyrir góðar og gagnlegar heimildir. Einnig viljum
við þakka starfsfólki Visku – símenntunarmiðstöðvar og Rannsókna- og fræðasetursins í
Vestmanneyjum fyrir veitta aðstoð og góða aðstöðu á námstímanum.
Að lokum viljum við þakka fjölskyldum okkar sérstaklega fyrir að sýna okkur mikla þolinmæði
og tillitsemi á meðan á náminu stóð.
Með markmið námsefnisins í huga finnst okkur sérstaklega við hæfi að enda á orðum óþekkts
höfundar að mannveran er fædd með frjálsan vilja, hún á að finna svar í sínu eigin hjarta, en
ekki að stjórnast alfarið af öðrum. Hún verður að muna að það eru alltaf hennar eigin viðhorf
og ákvarðanir er móta lífsleiðina2.

2
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1. Inngangur
Unglingsárin er eitt viðkvæmasta þroskatímabil á ævi mannsins þegar miklar líkamlegar-,
sálrænar og félagslegar breytingar eru að hefjast. Í kjölfar breytinganna eru unglingar oft
óöryggir með eigin hugsanir og hafa tilneigingu til þess að sitja einir með hugleiðingar sínar.
Hegðunareinkenni unglinga markast því oft af hvatvísi, tilfinningasveiflum og félagslegu
þroskaleysi, sem veldur því að þeir ná ekki að átta sig á afleiðingum gjörða sinna. Á þessum
tímapunkti er því mikilvægt að hjálpa unglingum að kynnast sjálfum sér og því hvað þeir vilja.
Ef sjálfsvitund unglinga er góð og þeir meðvitaðir um sjálfsmynd sína eru þeir einnig hæfari til
þess að takast á við þau viðfangsefni sem vaknandi kynhvöt hefur í för með sér.
Námsefnið Kynlíf - kynfræðsla fyrir ungt fólk býður nemendum upp á mikla sjálfsskoðun og að
þeir leggi rækt við eigin hugleiðingar. Unnið er markvisst með líðan unglinga og þeir hvattir til
sjálfsábyrgðar3.
Lokaritgerðin er unnið til B.Ed. prófs í grunnskólafræðum við Háskólann á Akureyri (HA) og að
henni standa tveir fjórða árs nemar í fjarnámi við kennaradeild HA. Leiðbeinandi
lokaritgerðarinnar

er

Guðmundur

Heiðar

Frímannsson,

prófessor

kennaradeild

og

meðleiðbeinandi er Ásdís Olsen, aðjúnkt við Kennaraháskóla Íslands.
Markmið lokaritgerðarinnar er að kanna námsefnið Kynlíf – kynfræðsla fyrir ungt fólk eftir
Ásdísi Olsen. Lögð var fyrir könnun meðal kennara frá ólíkum landshlutum sem hafa notast við
námsefnið. Meginviðfangsefni könnunarinnar var að kanna hvort námsefnið stuðli að auknu
kynheilbrigði hjá unglingum. Til að sjá heildarmynd námsefnisins er komið inn á í kafla tvö
hvað kynheilbrigði er, hugtakið skilgreint og af hverju skiptir það máli. Því næst er tekið fyrir
hvaðan unglingar afla sé vitneskju um kynlíf og hvað er til bóta. Í kafla þrjú er námsefnið kynnt
og hver tilgangur þess er. Uppbygging námsefnisins er skilgreind og þættir eins og skipulag,
framkvæmd og hönnun skýrð. Kynntur er hugmyndargrunnur námsefnisins sem er byggður á
þremur meginþáttum þ.e.a.s. hugrænni atferlismeðferð, hugsmíðahyggju og skemmtimennt. Í lok
kafla þrjú er námsefnið tengt við Aðalnámskrá grunnskóla. Kafli fjögur byggist á könnuninni og
markmiði hennar. Gerð er grein fyrir úrtaki og framkvæmd könnunarinnar, gerð spurningarlista
og tölfræðilegri úrvinnslu. Í kafla fimm er síðan unnið úr niðurstöðum könnunarinnar og þær
bornar saman, ályktanir dregnar og umræður í kjölfar þeirra.

3
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2. Kynheilbrigði (Sexual health)
Hugtakið kynheilbrigði er fléttað saman úr ólíkum þáttum sem eru nátengdir kynferði s.s.
líkamlegum, andlegum, félagslegum og tilfinningalegum þáttum.4 Þessir þættir stuðla að vellíðan
fólks bæði gagnvart kynlífi og frjósemi. Kynheilbrigði leggur áherslu á að hlúa að heilbrigðu
kynlífi þar sem frjósemi er ekki höfð í fyrirrúmi. Eitt af grundvallaratriðum kynheilbrigðis er að
fá upplýsingar um kynlíf og að fá að njóta kynlífs.5 Kynheilbrigði gengur út á að persónuleg
viðhorf hvers og eins megi ekki brjóta í bága við siðferðiskennd kynlífsfélagans. Í
kynferðislegum samskiptum og í kynlífi gilda ákveðnar reglur og ákveðin siðferðisleg mörk sem
ekki má fara yfir6. Kynheilbrigði hefur þá þýðingu að manneskjan á að líta jákvæðum augum á
kynlíf7.
Kynheilbrigði er byggt upp á þremur meginþáttum:
•

Kynheilbrigð manneskja getur notið kynlífs og stjórnað barneignum út frá félagslegum
og persónulegum gildum.

•

Kynheilbrigð manneskja þjáist ekki af skömm, ótta, sektarkennd eða ranghugmyndum
sem geta haft áhrif á kynferðisleg sambönd hennar.

•

Kynheilbrigð manneskja er ekki haldin líkamlegum kvillum, sjúkdómum eða hömlum
sem gætu haft áhrif á kynlíf eða frjósemi hennar.

Árið 1974 setti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) fram skilgreiningu á kynheilbrigði. Þar
er kynheilbrigði skilgreint sem ákveðið samspil líffræðilegra, tilfinningalegra, vitsmunalegra og
félagslegra þátta hjá kynverunni. Þetta eru þættir sem eru bæði gefandi og styrkjandi fyrir
persónuleikann8. Árið 2002 ákvað WHO að endurskoða skilgreininguna á kynheilbrigði, þar sem
hugtakið hefur verið að þróast á síðustu áratugum vegna breytinga í þjóðfélagsmynstri. Nýja
skilgreiningin á kynheilbrigði segir að hugtakið feli í sér líkamlega, andlega, geðræna og
þjóðfélagslega þætti sem eru tengdir kyneðli.
Kynheilbrigði leggur áherslu á jákvæða og ábyrga nálgun á kyneðli og kynferðislegum
samböndum. Einnig leggur kynheilbrigði áherslu á ánægjulega og örugga upplifun á kynlífi, sem
er laus við niðurlægingu, mismunun og ofbeldi9. Kynheilbrigði er stöðugt ferli sem
samanstendur af kynferðislegri vellíðan á mismunandi þáttum þ.e.a.s. félagslegum,
4

PAHO o.fl. 2000:9
Sóley S. Bender 2006:46
6
PAHO o.fl. 2000:6
7
PAHO o.fl. 2000:6
8
Sóley S. Bender 2006:49
9
WHO 2004:3
5
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menningarlegum, líkamlegum og andlegum þáttum. Kynheilbrigði felur í sér að hægt sé að tjá
tilfinningar sínar á frjálsan og ábyrgan hátt sem stuðlar að persónulegri og félagslegri vellíðan
hjá einstaklingnum. Slík vellíðan mun einnig styrkja einstaklinginn andlega og gera hann hæfari
í samskiptum. Til að viðhalda og öðlast kynheilbrigði er nauðsynlegt að viðurkenna og viðhalda
kynlífsrétti hjá einstaklingnum ævilangt10.

2.1 Kyneðli (Sexuality)
Kyneðli er það hvernig við lifum sem kynverur, hvaða augum við lítum eigið kynhlutverk og
hvaða afstöðu við tökum til kynlífsmála, hvernig við erum sem kynverur og hvernig við komum
fram við aðra sem kynverur11. Kyneðli er mikilvægur þáttur í kynheilbrigði ásamt kynlífsrétti.
Kyneðlið er stór hluti af persónuleikanum og er að mestu byggt upp af kynferðisreynslu hvers og
eins. Þættir eins og kyn og kynhlutverk, kynferðisleg kynni, erótík, unaður, kynhrif og fjölgun
hafa þar mikil áhrif. Kyneðlið mótast af reynslu og kemur fram í hlutum eins og hugsunum,
draumum, þrá, trú, viðmóti, skoðun, hegðun, aðgerðum og hlutverkum okkar og í samskiptum
okkar við aðra einstaklinga. Þó að kyneðli innihaldi alla þessa þætti þarf það ekki að mótast af
þeim öllum, því kyneðlið mótast einnig af samspili líkamlegra, andlegra og félagslegra þátta
ásamt því að ytri þættir eins og efnahagslegir, pólitískir, menningarlegir og þjóðfélagslegir hafa
einnig áhrif12.

2.2 Kynlífsréttur (Sexual rights)
Kynheilbrigði byggist á því að viðurkenna kynlífsrétt manneskjunnar og að samfélagið
viðurkenni og leggi áherslu á þennan rétt. Kynlífsréttur er staðfestur af alþjóðlegum lögum og
mannréttindalögum, hann byggir á rétti manneskjunnar til frelsis, virðingar og jafnréttis13.

10

PAHO o.fl. 2000:9-10
Ásdís Olsen 2006:2
12
WHO 2004:3
13
WHO 2004:3
11
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Kynlífsréttur er settur fram í ellefu meginatriðum, sem eru:
1. Réttur mannsins til frjálsræðis í kynlífi.
2. Réttur til líkamlegs öryggis og sjálfsstjórnar í kynlífi.
3. Réttur til einkalífs í kynlífi.
4. Réttur til sanngirni í kynlífi.
5. Réttur til kynlífsnautna.
6. Réttur til kynferðislegra tilfinninga.
7. Réttur til að tengjast öðrum af eigin vilja.
8. Réttur til þess að taka eigin ákvarðanir, óþvingaðar og ábyrgar, um barneignir og
takmarkanir á þeim.
9. Réttur til alhliða kynlífsfræðslu.
10. Réttur til fræðilegrar kynfræðslu sem byggð er á vísindalegum grunni.
11. Réttur til kynheilbrigðiþjónustu14.
Það sem átt er við með rétti til frjálsræðis í kynlífi er að sérhver manneskja hefur rétt til þess að
njóta kynlífs án kynferðislegrar áreitni, misnotkunar eða kynferðislegra þvingana. Rétturinn til
sanngirni í kynlífi er byggður á því að einstaklingurinn eigi að njóta sanngirni hvað varðar aldur,
kyn, kynhneigð, kynþátt, trúarbrögð og félagslega stöðu15.

2.3 Hvernig er kynheilbrigði háttað á Íslandi?
Íslenskt samfélag markaði sér stefnu í kynheilbrigðismálum árið 2001. Í tveimur skýrslum,
Fjölskylduáætlun í íslensku heilbrigðiskerfi og Fóstureyðingar og aðgengi að getnaðarvörnum16,
sem unnar voru fyrir heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið og landlæknisembættið, voru settar
fram margvíslegar tillögur að bættu kynheilbrigði unglinga, s.s. að auka enn fræðslu ungmenna
um kynlíf, getnaðarvarnir og barneignir17. Árið 2000 var samþykkt á ríkisstjórnarfundi að fela
landlæknisembættinu framkvæmd tillagna síðari skýrslunnar. Tvenns konar markmið er varða
stefnumótun um kynheilbrigði unglinga voru sett fram í Heilbrigðisáætlun til ársins 2010,
langtíma markmið í heilbrigðismálum18. Annars vegar markmið er lítur að fækkun þungana
unglingsstúlkna hér á landi um helming og hins vegar markmið um að draga úr tíðni klamydíu
um 50% 19.

14

PAHO o.fl. 2000:10-11
Sóley S. Bender 2006:49
16
Sóley S. Bender 2006:55
17
Sóley S. Bender 2006:55
18
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið 2001:38
19
Heilbrigðis- og tryggingamálaráðaneytið 2001:38-39
15
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Í rannsókn sem gerð var á kynhegðun ungs fólks á Íslandi og kynferðislegri misnotkun á börnum
kom í ljós að 12% stúlkna og 8% drengja höfðu verið 14 ára þegar þau höfð kynmök í fyrsta
sinn20 sem bendir til þess að unglingar á Íslandi byrji almennt snemma að hafa kynmök og
þungunartíðni er hærri meðal íslenskra unglinga en á hinum Norðurlöndunum21. Þegar aldur
mæðra á Íslandi en borinn saman við Norðurlöndin er hlutfall ungra mæðra (19 ára og yngri) um
helmingi hærra hér á landi en á hinum Norðurlöndunum. Á árunum 1991-1995 var fæðingartíðni
fyrir aldurshópinn 15-19 ára 24,8 fæðingar á hverjar 1000 konur á Íslandi en aðeins 10,9 á
hverjar 1000 konur í þessum aldurhópi í Svíþjóð og Finnlandi 22.
Þegar bakgrunnur þessara ungu mæðra var skoðaður kom í ljós að hluti þeirra var einstæður og
möguleikar þeirra til menntunar og starfsframa því takmarkaðir. Bág staða þeirra í þjóðfélaginu
getur haft slæmar félags- og heilsufarslegar afleiðingar í för með sér23.
Árið 1999 leiddi önnur hver þungun hjá íslenskum unglingsstúlkum til fæðingar og var
fæðingartíðnin hærri á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu. Á sama tíma fækkaði
fóstureyðingum á hinum Norðurlöndunum um 20-41% en á Íslandi hafði þeim hins vegar fjölgað
um 133% á árunum 1976-1999 og voru flestar á höfuðborgarsvæðinu. Ein helsta ástæða þess að
þunganir unglingsstúlkna eru algengari á Íslandi en á hinum Norðurlöndunum gæti verið meira
umburðarlyndi gagnvart þungunum unglingsstúlkna en einnig gætu þættir eins og takmörkuð
fræðsla um kynlíf og getnaðarvarnir haft áhrif á ótímabærar þunganir hjá unglingsstúlkum24.
Samfélagið í heild sinni sendir skilaboð um kynlíf og kynlífshegðun en pólitískar ákvarðanir um
kynfræðslu og kynheilbrigðiþjónustu spila einnig inn í. Ef litið er á kynlíf ungs fólks sem
eðlilegt, ýtir það undir að unglingar ræði opinskátt um allt sem viðkemur kynlífi. En um leið eru
gefin skilaboð um ýmsar leiðir sem stuðla að kynheilbrigði. Þannig eru ábyrgir einstaklingar
mótaðir sem auðveldar unglingum að taka á móti öllum þeim breytingum sem verða. Holland og
Svíþjóð eru góð dæmi um lönd þar sem slíkt fyrirkomulag er fyrir hendi25.
Unglingar ganga í gegnum margar þroskabreytingar og eru í sífelldri mótun, bæði líkamlega og
andlega. Umhverfisáhrif, s.s. foreldrar, skóli og vinir hafa þar mikið að segja. Ytri þættir eins og
fjölmiðlar og netmiðlar senda margvísleg og misvísandi skilaboð um kynlíf og vekja oft á tíðum
ranghugmyndir hjá unglingum. Þeir fá margvísleg skilaboð er varða kyn- og sjálfsímynd sína
með áhorfi á tónlistarmyndbönd og notkun á veraldarvefnum. Unglinga skortir oft færni í
20
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tjáskiptum til þess að taka á þeim hugmyndum sem vakna og ræða um kynlíf og
ábyrgðarhlutverk þeirra gagnvart því. Persónuleiki þeirra er enn í mótun og þeir eru enn að átta
sig á tilfinningum sínum. Vegna þroskaleysis taka unglingar frekar áhættu í kynlífi í stað þess að
velta vandlega fyrir sér afleiðingum gjörða sinna26.
Nýleg eigindleg rannsókn frá Kína leiddi í ljós tengsl milli áhorfs á myndbönd og áhættusamrar
kynhegðunar. Viðtöl leiddu í ljós að slíkt áhorf ýtti undir ranghugmyndir gagnvart kynlífi og
aðrar heilsufarslegar afleiðingar27. Einnig getur skortur á tjáskiptum milli unglinga haft þær
afleiðingar í för með sér að þeir eiga erfitt með að ræða við kynlífsfélaga sinn á eðlilegan hátt um
kynlíf. Þá lifa unglingar í óvissu gagnvart hinum aðilanum og taka þar af leiðandi oft óþarfa
áhættu. Í rannsókn sem unnin var af Sóley S. Bender og Elise Kousunen á notkun getnaðarvarna
hjá íslenskum unglingum28 kom í ljós að unglingar reyna að komast hjá því að nota smokk við
kynmök, vegna þess að þeir eiga erfitt með að ræða um notkun hans. Margir drengir líta svo á að
kynlífsfélagi þeirra hljóti að vera á getnaðarvarnarpillunni úr því að hún er tilbúin til þess að
stunda kynlíf. Jafnframt hefur klínísk vinna með unglingsstúlkum leitt í ljós að stúlkur eiga oft
erfitt með að tjá sig við kynlífsfélaga sinn um það hvort hann ætli ekki að nota smokk og halda
jafnframt að hann geri ráðstafanir og þær þurfi því ekki að hefja þessa umræðu. Höft á
tjáskiptum meðal unglinga geta því leitt til þess að smokkurinn sem er eina vörnin gegn
kynsjúkdómum og hentugasta getnaðarvörnin fyrir unglinga sé ekki notaður þegar kemur að
kynlífi. Þetta getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér s.s. byggt upp óþarfa kvíða hjá
unglingum varðandi þunganir eða kynsjúkdómasmit29.
Ógnir við kynheilbrigði geta verið margvíslegar s.s. þegar valdahlutfall í sambandi er ójafnt t.d.
þegar unglingsstúlka er með eldri karlmanni30. Þetta styður rannsókn Rannsókna og greiningar
þar sem 62% stúlkna á aldrinu 16-19 ára höfðu kynmök í fyrsta sinn við eldri kynlífsfélaga31.
Ennfremur eru alvarlegri ógnir við kynheilbrigði þegar valdi er beitt til þess að ná fram vilja
sínum s.s. þegar lyf eða vímugjafar eru notaðir til að draga úr dómgreind einstaklingsins og hann
notfærður kynferðislega í slíku ástandi. Allar slíkar þvinganir hafa áhrif á einstaklinginn, ógna
kynferðislegu öryggi hans og leiða til vanlíðunar. Slík vanlíðan getur endurspeglast í óöryggi,
sektarkennd og skertri sjálfsmynd, leitt til þunglyndis og í versta falli til sjálfsvígshugleiðinga
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eða tilrauna. Slík líðan getur markað einstaklinginn tilfinningalega og komið í veg fyrir að hann
verði tilbúinn til þess að mynda heilbrigt tilfinningalegt samband við annan einstakling32.
Eins og rannsóknirnar hér að ofan gefa til kynna er nauðsynlegt að samfélagið marki sér skýra
stefnu á sviði kynheilbrigðimála meðal ungs fólks á Íslandi, annars vegar til að stuðla að
kynheilbrigði ungs fólks og hins vegar til þess að fyrirbyggja kynferðisleg vandamál. Með því að
marka skýra stefnu í kynheilbrigðismálum hjá unglingum er lagður jákvæður og uppbyggilegur
grunnur fyrir einstaklinginn sem leggur áherslu á öryggi, umhyggju, traust og jafnræði. Allt eru
það þættir sem flokkast undir hugtakið kynheilbrigði. Árangursríkast er að huga að
fyrirbyggjandi leiðum fremur en að grípa til hræðsluaðgerða. Hraðar þjóðfélagsbreytingar hafa
leitt með sér kynlífsbyltingu og því þarf að leita leiða til þess að hlúa að kynheilbrigði ungs
fólks. Með áherslu á kynheilbrigði er leitast við að styrkja jákvæða þætti kynlífsins og um leið er
hlúð að vellíðan fólks33.

2.4 Hvaðan afla unglingar sér vitneskju um kynlíf og hvað er til bóta
Á síðustu árum hefur kynhegðun íslenskra unglinga verið að breytast og stafar sú breyting af því
að kynlíf er orðið samfléttað inn í daglega menningu okkar og því sýnilegra í umhverfinu.
Unglingar virðast fá upplýsingar um kynlíf og kynhegðun frá fleiri áhrifavöldum en áður og
kynfræðsla er ekki lengur bundin við skólakerfið eða heimilin, heldur er hún einnig komin óbeint
inn í ýmsa fjölmiðla. Á síðustu árum hafa fjölmiðlar aukið markaðssetningu á kynlífi, þar sem
netið hefur spilað stórt hlutverk. Einnig hafa fjölmiðlar verið duglegir við að sýna
tónlistarmyndbönd, sjónvarpsþætti og kvikmyndir þar sem kynlíf spilar stórt hlutverk. Þetta
hefur í för með sér að nú fá börn og unglingar misvísandi skilaboð um kynlíf sem getur leitt til
ranghugmynda hjá þeim um það hvað telst eðlilegt kynlíf. Það má segja að birtingarform kynlífs
í klámmyndum og mörgum vinsælum kvikmyndum frá Ameríku sé að gefa unglingum ákveðnar
ranghugmyndir um það hvað „eðlilegt“ kynlíf er34. Í niðurstöðum rannsóknar sem Rannsóknir og
greining gerði koma fram sláandi niðurstöður, þar sem 37% drengja skoða klámblöð eða horfa á
klám í sjónvarpi, á mynddiskum (DVD) eða á internetinu þrisvar sinnum í viku eða oftar35. Auk
þess að fá upplýsingar um kynlíf úr fjölmiðlum virðast unglingar fá upplýsingar frá jafnöldrum
frekar en frá foreldrum sínum. Unglingum finnst mikilvægt að fá „réttar upplýsingar“ um kynlíf
og sumir segja að þeir hefðu viljað fá upplýsingar um fyrstu kynlífsreynsluna áður en þeir fóru
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að stunda kynlíf sjálfir. Það virðist vera sem stúlkur séu undir meiri þrýstingi að byrja að stunda
kynlíf en drengir og sá þrýstingur kemur úr vinahóp þeirra. Þar sem íslenskt samfélag hefur verið
að breytast þá hafa unglingar fengið aukið val þar sem hver og einn getur valið hvenær hann
byrjar að stunda kynlíf36.
Svo virðist sem fyrsta kynlífsreynsla unglinga sé á unglingsárunum og byrjar hún yfirleitt á
sjálfsfróun, sem þróast svo í að lifa með öðrum kynlífsfélaga. Á þessum árum eru unglingar að
velta fyrir sér margvíslegum spurningum sem þeir eiga erfitt með að ræða um og eiga auðvelt
með að fanga huga unglingsins. Þetta eru spurningar eins og: Á hvaða aldri er eðlilegt að hefja
kynlíf með öðrum kynlífsfélaga? Hvernig ber ég mig að? Á hvaða aldri og við hvaða aðstæður á
ég að láta undan þrýstingi um kynlíf með öðrum kynlífsfélaga? Er ég tilbúin/nn að lifa kynlífi?
Er kynlífsfélagi minn hrifinn af mér eða vill hann eingöngu sofa hjá mér? Í tengslum við
kynlífsreynslu sína getur unglingurinn fengið alls konar kynferðislegar hugmyndir sem hann á
sjálfur erfitt með að vinna úr. Þetta eru hugmyndir um kynlíf, ofbeldi, sifjaspell og kynlíf með
einstaklingi af sama kyni. Geta slíkar hugmyndir valdið unglingum óöryggi, kvíða, lágu
sjálfsmati, jafnvel tilfinningum um óeðli og afbrigði. Flestar eru þessar hugmyndir ekki
óalgengar en eru þó algengari meðal drengja. Þær tengjast tímabili þegar einstaklingurinn er að
byrja að fóta sig í kynlífi og hverfa yfirleitt þegar hann fer að lifa kynlífi með öðrum
kynlífsfélaga. Nauðsynlegt er að gera unglingum grein fyrir eðli þessara hugsana og því hvernig
sé hægt er að vinna úr þeim, þó að þær séu eðlilegar og engin ástæða sé til þess að óttast þær37.
Talið er að foreldrar hafi mikil áhrif á upplifun og skilgreiningu unglinga á kynlífi, einnig eru
viðhorf til kynhegðunar unglinga mjög menningarbundin. Viðhorf íslensks samfélags eru fremur
íhaldssöm þegar kemur að kynhegðun unglinga og íslenskir foreldrar telja að unglingsárin séu
ákveðið tímabil sem einkennist af hormónabreytingum og taumlausri kynhvöt. Það sé því í
höndum foreldra að hafa taumhald á þessari óæskilegu hegðun barna sinna í þeirri von að henni
ljúki sem fyrst. Ef opin umræða er um kynlíf inni á heimilum, getur það leitt til þess að unglingar
byrji seinna að lifa kynlífi og verða ábyrgari gagnvart því38. Því eldri sem unglingar eru þegar
þeir fara að lifa kynlífi eru minni líkur á eftirsjá, kynsjúkdómum, ótímabærum þungunum og
ofbeldi. Mikilvægt er að unglingar hafi aðgang að fræðslu um kynlíf og jákvæða sjálfsímynd og
að hún hafi það að markmiði að bæði kynin hafi ánægju af kynlífi. Til þess að stuðla að
kynheilbrigði hjá unglingum verðum við að gefa þeim kost á því að njóta kynlífs. Með aukinni
fræðslu til unglinga um heilbrigt kynlíf þar sem bæði kynin upplifa ánægju og vellíðan má koma
36
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í veg fyrir óæskilega og skaðlega kynhegðun. Með því fá bæði kynin að njóta sín á eigin
forsendum og réttindi beggja í kynlífi eru tryggð39.

39
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3. Námsefnið
3.1 Kynning á námsefninu
Námsefnið Kynlíf - Kynfræðsla fyrir ungt fólk kom út árið 2006 og sá Námsgagnastofnun um
útgáfu þess. Í námsefninu er áhersla lögð á kynþroskann og kynlíf. Námsefnið er sérstaklega
hugsað fyrir nemendur á unglingastigi grunnskóla og hentar vel fyrir nemendur í áttunda bekk.
Það sem gerir námsefnið Kynlíf - Kynfræðsla fyrir ung fólk sérstakt er að kynfræðslan er sett
fram með öðru móti en áður hefur verið gert. Megináhersla námsefnisins er á félagslega- og
tilfinningalega þætti. Þannig er markvisst unnið að því að styrkja sjálfsmynd nemenda og gera þá
meðvitaða um sjálfan sig, hugsanir sínar og tilfinningar. Þá fá nemendur tækifæri til að skoða og
endurskoða hugmyndir sínar og viðhorf, breyta um afstöðu þar sem það á við. Einnig gefast
nemendum mörg tækifæri til að skoða samskipti sín, hegðun og átta sig á líðan sinni í félagslegu
samhengi. Þá er gerð tilraun til að varpa ljósi á ýmsa þætti sem vekja gjarnan ótta og skömm,
unnið markvist gegn bælingu og neikvæðum tilfinningum með verkefnum og opinni umræðu40.
Það má því segja að námsefninu sé ætlað að stuðla að kynheilbrigði með því að efla skilning og
samkennd, ásamt því að byggja upp sjálfsþekkingu og sjálfsábyrgð einstaklingsins.
Höfundur námsefnisins er Ásdís Olsen aðjúnkt við Kennaraháskóla Íslands. Hún er
grunnskólakennari að mennt og með mastersgráðu frá Ohio University í gerð fræðsluefnis með
áherslu á skemmtimennt41. Einnig hefur hún vakið athygli fyrir að hafa samið námsefni um
mikilvæg viðfangsefni lífsleikninnar. Meigin viðfangsefni námsefnanna er að vekja nemendur til
umhugsunar um jafnréttismál og málefni kynjanna, um hegðun, samskipti, kynlíf, tilfinningar og
um fjölbreytileika mannlífsins. Þess má geta að árið 2007 hlutu Ásdís Olsen og Karl Ágúst
Úlfsson rithöfundur íslensku menntaverðlaunin fyrir brautryðjandastarf á sviði námsefnisgerðar í
lífsleikni42.

3.1.1 Skipulag og framkvæmd
Námsefnið Kynlíf - Kynfræðsla fyrir ungt fólk er heilstætt námsefni sem samanstendur af
eftirfarandi hlutum:
•
•
•
•

Nemendaheftum sem bera yfirheitið Kynlíf
Fræðslumyndböndum undir titlinum Forfallakennarinn og er í sex hlutum
Kennsluleiðbeiningum
Foreldraefni á vef námsefnisins: http:www.nams.is/kynfraedsla/kynfraedsla.html

40
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Nemendaheftin eru í formi tímarita og er námsefnið sett fram í þeim á myndrænan hátt. Þetta eru
tvær útgáfur af heftum, annað ætlað stúlkum og hitt drengjum en efnisinnihaldið er það sama.
Hvert nemendahefti er 62 blaðsíður í stærðinni A4. Þeim er skipt í 10 kafla og til þess að sem
best heildarmynd náist með kennsluefninu er nauðsynlegt að taka þá eftir röð. Nemendaheftin
eru stutt og hnitmiðuð og taka kynfræðsluna í heild sinni föstum tökum.
Einnig er hægt að nálgast hluta námsefnisins á vefsíðu námsgagnastofnunar á slóðinni
http://www.nams.is/kynfraedsla/kynfraedsla.html. Á vef námsgagnastofnunar eru einnig
kennsluleiðbeiningar með öllum köflum nemendaheftanna. Þar er kennarinn leiddur í gegnum
námsefnið lið fyrir lið út frá kennslufræðilegum sjónarmiðum. Kaflarnir eru teknir fyrir hver
fyrir sig og þeir hlutaðir niður. Hverjum hluta fylgja síðan nákvæmar kennsluleiðbeiningar ásamt
verklegum æfingum og hópaverkefnum. Þar er einnig að finna svör við ýmsum spurningum sem
upp geta komið hjá nemendum. Höfundurinn byggir þannig upp ákveðið öryggisnet fyrir
kennarann svo hægt sé að halda sem best utan um kennsluna hverju sinni og með sem bestum
árangri. Á vefsíðunni er einnig að finna ýmislegt viðbótar- og ítarefni 43.
Námsefnið er sett fram á skilmerkilegan og persónulegan hátt þar sem höfundurinn talar til
nemandans og nálgast hann þannig með útskýringum. Ýmis hugtök eru skilgreind um leið og þau
eru sett fram í textanum ásamt hópverkefnum, fróðleik og dæmisögum til að dýpka enn skilning
nemandans á viðfangsefninu. Megintilgangur kennsluefnisins er að nemandinn fái sjálfur að
skrifa niður sínar hugsanir, kanna og prufa með verkefnum.
Nemendaheftunum fylgir fjöldi athugana og verkefna sem lögð eru inn jafnhliða hverju
viðfangsefni þegar það er lagt inn. Verkefnin eru vel sett upp og tilgangur þeirra er að dýpka enn
frekar skilning nemandans á sjálfum sér og hugsunum sínum. Mikið er lagt upp úr hópverkefnum
og er markmið þeirra að styrkja unglingana á þessum viðkvæma aldri og opna þá fyrir
uppbyggilegri umræðu um málefni sem nemendahópurinn á sameiginleg. Gert er ráð fyrir að
námsefnið sé lagt fyrir í sjö vinnulotum og að hver vinnulota standi yfir í 60-80 mínútur. Í fyrstu
vinnulotunni er námsefnið og vinnubrögðin kynnt og nemandinn undirbúinn fyrir þá vinnu sem
framundan er. Í næstu sex vinnulotum er fengist við sex efnisflokka: kynþroskinn, stelpur verða
konur, strákar verða karlar, sjálfsmyndin, samskipti og að lokum kynlíf sem myndbandið
Forfallakennarinn og nemendaheftin Kynlíf byggjast á. Í fyrstu vinnulotunni mynda nemendur
tengslabandalög sem eru hugsað eins og nokkurskonar stuðningsnet þar sem trúnaður og virðing
eru í fyrirrúmi. Þetta eru 4-5 manna vinahópar sem starfa saman allan tímann. Nemendur setja
sér vinnureglur og útbúa samning sem þeir skrifa undir og fá samþykki hjá kennara um skipulag
43
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og reglur. Því næst útbúa nemendur kynningarplakat fyrir vinahópninn sem þeir síðan gefa nafn
og merkingu í formi málsháttar eða slagorðs44.
Námsefnið er unnið í samvinnu beggja kynja en í stelpu og strákaþættinum eru kynin aðskilin.
Myndbandið Forfallakennarinn, sem er einleikur, er hugsað sem innlögn að hverjum efnisflokki
og leiðir þar með vinnu námsefnisins. Efni myndbandsins er sett upp á gamansaman og
hispurslausan hátt en gert er ráð fyrir því að kennari og nemendur vinni áfram úr viðfangsefninu
eins og lagt er til í kennsluleiðbeiningunum. Þegar kennarinn hefur kynnt viðfangsefni dagsins
koma “gulu miðarnir” („post it“ notes) til sögunnar, eða hin svokallaða miðlunaraðferð. Þeir eru
hugsaðir sem ákveðið kennslutæki en þar skrifa nemendur hugleiðingar sínar samkvæmt
fyrirmælum kennara. Þetta geta verið spurningar sem vakna eða orð og hugtök í tenglsum við
námsefnið. Tilgangurinn með þeim er að afla upplýsinga um það hvar nemendur eru staddir í
umræðunni og ná fram hugmyndum þeirra til að mynda umræður45. Kennsluaðferðinn er ætluð
til þess að hjálpa meðlimum hópsins að tjá sig óhikað og axla ábyrgð á sínum hluta vinnunnar.
Miðlunaraferðin kemur að einkar góðum notum í lífsleiknikennslu þar sem megináhersla er lögð
á að vinna á forsendum nemenda. Þær upplýsingar sem þannig fást má vinna með á
mismundandi hátt t.d. sem forsendu umræðu eða innlagna eða nýta sem grunn í verkefnavinnu
s.s. við hugstormun eða hugtakavinnu. Markmiðið með notkun miðlunaraðferðar í kennslu er að
nemendur komi saman til að læra, skipuleggja, leysa vandamál eða taka ákvarðanir.
Aðaleinkenni aðferðarinnar er að gera umræðurnar sýnilegar. Þá er megináhersla lögð á málefnið
sem tekið er fyrir hverju sinni en ekki það hver leggur það til og því eru allir þátttakendur virkir.
Hlutverk kennarans er að setja viðfangsefni umræðnanna og sameiginlegar ákvarðanir hópsins
upp á töfluna. Með því tekur hópurinn sameiginlega ábyrgð á niðurstöðum og kemur um leið
skoðunum sínum á framfæri46.

3.1.2 Hönnun
Nemendaheftin styðjast við lítinn texta en myndræn framsetning á að ná betur til unga fólksins
en ritað mál. Textinn er í léttum stíl og reynt er að ná til lesandans á persónulegan hátt. Heftin
eru skreytt áhugaverðum og greinagóðum myndum sem tengjast námsefninu á beinan hátt.
Myndirnar sem skreyta nemendaheftin hafa góðan húmor og flétta vel inn þann boðskap sem
námsefnið hefur að geyma. Nemendaheftin innihalda mikinn fróðleik og sögur sem bjóða
lesendanum upp á ýmsar vangaveltur.
44
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3.1.3 Tilgangur
Unglingum finnast þeir oft á tíðum vera frábrugðnir öðrum, líðan þeirra er sveiflukennd og þeir
hafa tilhneigingu til þess að trúa því að eitthvað sé að þeim, að þeir sitji einir með hugsanir sínar
og hvatir þeirra séu óeðlilegar47. Námsefnið Kynlíf - Kynfræðsla fyrir ungt fólk stuðlar einmitt að
því að nemandinn vinni í sjálfum sér með því að skoða viðhorf sín og allar þær hugmyndir sem
fylgja kynþroskanum. Kennsluaðferðirnar eru í anda lífsleikninnar og eru nemendur hvattir til
ýmis konar hópvinnu. Stofnaðir eru vinahópar/tengslabandalög48 sem stuðla að góðri samvinnu.
Settar eru upp vinnureglur meðal hópsins þar sem trúnaður og virðing er í fyrirrúmi. Notast er
við leitarnám þar sem unglingurinn nýtir sér einskonar rannsóknarvinnu og eitt viðfangsefni er
tekið fyrir hverju sinni og síðan myndaðar umræður innan hópsins og á milli hópanna. Með
námsefninu er kynþroskinn settur fram sem spennandi og skemmtilegur tími. Nemendur eru
gerðir meðvitaðir um að kynþroskanum fylgi átök og vanlíðan en að það séu eðlilegar
tilfinningar sem eru til marks um þroskabreytingar49. Með því að efla sjálfsvitund nemendanna er
námsefnið öflugt sem forvarnarverkefni gegn þeim ranghugmyndum sem unglingar hafa um
kynlíf, en áreitin eru víðsvegar í umhverfinu s.s. á veraldarvefnum og í

fjölmiðlum50.

Nemendaheftin eru hugsuð til einkanota og eru nemendur hvattir til að skrifa niður upplýsingar
um sjálfa sig og skoða sig í alls konar samhengi. Áhersla er því lögð á að unglingurinn upplifi
hjá sér jákvæða líkamsvitund og geri sér grein fyrir eigin tilfinningum51.
Niðurstöður rannsóknar sem Rannsóknir og greining gerðu sýnir 46% drengja og 25% stúlkna
finnst ekkert athugavert við að hafa kynmök sér til skemmtunar, þó engar gagnkvæmar
tilfinningar séu í spilinu52. Sýnir það óheilbrigt gildismat meðal unglinga, þar sem kynheilbrigði
leggur áherslu á jákvæða og ábyrga nálgun á kyneðli og kynferðislegum samböndum53. Það er
því mikilvægt að vera með námsefni sem eflir sjálfsmynd nemandans og stuðlar að heilbrigðu
gildismati. Með því móti á nemandinn auðveldara með að takast á við allar þær breytingar sem
ganga í garð á unglingsárunum. Sjálfstraustið eflist og um leið á einstaklingurinn því auðveldara
með að standa með sjálfum sér og fylgja sinni eigin sannfæringu í stað þess að nemandinn láti
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undan hópþrýstingi eða taki án umhugsunar rangar ákvarðanir sem hafa neikvæðar afleiðingar í
för með sér54.

3.2 Hugmyndagrunnur námsefnisins
Námsefnið Kynlíf - Kynfræðsla fyrir ungt fólk er byggt á þremur meginþáttum þ.e.a.s. hugrænni
atferlismeðferð, hugsmíðahyggju og skemmtimennt. Hér verður gert grein fyrir því hvað þessir
þættir fela í sér.

3.2.1 Hugræn atferlismeðferð (Cognitive Therapy)
Hugræn atferlismeðferð er sérstakt meðferðarform þar sem byggt er á sterkum grunni
sálfræðirannsókna. Hugtakið fellur því undir sálfræðilega meðferð þar sem reynt er að draga úr
andlegri vanlíðan og neikvæðri hegðun með því að breyta hugsanaferlum einstaklingsins.
Meðferðarformið byggist á því að tilfinningar og hegðun séu afleiðingar hugsana og að ef gripið
er inn í hugræn ferli og hegðun einstaklingsins geti það leitt til breytinga á hugsun, líðan og
hegðun. Það sem gerist í huga fólks hefur því bein áhrif á hegðun þess og að breytingar á
hugsunum geti leitt til breytinga á hegðun og líðan einstaklingsins55.
Lykilatriði hugrænnar atferlismeðferðar er að hún þarf að fela í sér samvinnu. Unglingurinn er
þannig virkur þátttakandi í því að setja sér markmið og áfangaskref. Með slíkri samvinnu er
reynt að auka sjálfsstjórn einstaklingsins56. Forsenda þess að árangur náist er að einstaklingurinn
vinni að einu viðfangsefni eða vandamáli sem upp kemur og viðurkenni tilurð þess.
Einstaklingurinn er hvattur til þess að leitast við að skýra og grafast fyrir um þær tilfinningar og
hugsanir sem liggja að baki hegðuninni. Hugsanirnar sem tengjast viðfangsefninu, tilfinningarnar
sem standa þar að baki og atferli einstaklingsins eru yfirleitt í einhvers konar vítahring sem þarf
að rjúfa. Hugræn atferlismeðferð hefur reynst vel til að brjóta þetta mynstur upp57. Markmiðið
með námsefni sem byggt er á slíkum grunni er að aðstoða nemendur við að ná fram sértækum
breytingum og markmiðum. Þessar breytingar geta verið margskonar og er m.a. ætlað að draga
úr kvíða, ótta og þunglyndi58.
Hlutverk kennarans er að skapa tengsl við nemanda sinn og hjálpa honum að öðlast betri skilning
á vandamálum sínum og jafnframt að finna aðrar leiðir í hugsun og hegðun. Þetta ýtir undir
sjálfstæði einstaklingsins og hvetur hann til sjálfshjálpar. Um leið hvetur aðferðin til
54
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gangrýninnar skoðunar á eigin hugmyndum. Nemandinn er hvattur til þess að takast á við
erfiðleikana og læra þannig að prufa sig áfram í ljósi breytinganna. Nemandanum er gerð grein
fyrir því að hugsanirnar eigi rétt á sér. Hugmyndir og ályktanir eru prófaðar, aðrar skýringar
fundnar og nýjar aðferðir eru reyndar og metnar. Megintilgangur aðferðarinnar er að auka
sjálfsvitund unglingsins, efla sjálfsskilning og bæta sjálfsstjórn með því að styrkja uppbyggilega
færni í hegðun og hugsunum. Leitast er við að skilja ástæður óþægilegra tilfinninga og þeim
skipt út fyrir aðrar uppbyggilegri tilfinningar59.
Megináherslan er því að losa sig við neikvæðan hugsunarhátt. Þá þarf viðkomandi að endurskoða
neikvæðar hugsanir í eigin garð og gera sér grein fyrir því að hvaða leyti þær eru rangar. Hugræn
atferlismeðferð gefur oft góða raun fyrir einstaklinginn og eflir hann í sjálfstæðri
ákvarðanatöku60.
Ennfremur er félagslegi þátturinn mikilvægur og eru þá nemendur hvattir til að styrkja
fjölskyldu- og félagssambönd. Einblínt er á framtíðina og það sem hún hefur upp á að bjóða
fremur en á fortíðina. Með þessu móti er nemandinn hvattur í gegnum allt ferlið til sjálfskoðunar
og um leið nær hann betri tökum á lífi sínu61.

3.2.2 Hugsmíðahyggja (Social Constructivism)
Hugsmíðahyggjan gengur út það að greindarþroski sé undir líkamsþroska og reynslu kominn.
Þekking er ekki stöðluð mynd af raunveruleikanum, því við smíðum þekkingu okkar innra með
okkur og má því segja að allt nám sé háð einhvers konar túlkun62. Hugsmíðahyggja byggir á því
að skilningur og þekking mótist í huga nemandanna sjálfra þegar þeir tengja nýjar upplýsingar
við fyrri reynslu sína og forhugmyndir. Þegar slíkt ferli gerist verður til ný þekking þar sem
ólíkir þættir tengjast saman og mynda órjúfanlega heild, sem nemandinn tileinkar sér og beitir í
nýjum aðstæðum og sem undirstöðu í komandi námi63. Mikilvægt er að taka tillit til þeirrar
forþekkingar sem nemandinn hefur í upphafi náms. Þar sem forsendur hugsmíðahyggjunnar gera
ráð fyrir því að nemandinn byggi ofan á forþekkingu sína með nýrri þekkingu sem hann aflar sér
með námi sínu64. Það skiptir máli að nemandinn sé virkur, reiðubúinn og að jafnvægi skapist á
milli hans og þeirrar þekkingar sem hann öðlast. Til dæmis þýðir ekki að kenna nemanda um
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söguleg tengsl fyrr en hann hefur öðlast skilning á tímahugtakinu og getur hugsað í nútíð, þátíð
og framtíð65.
Greindarþroski nemenda vex jafnt og þétt og námsefni þarf að taka mið af því66. Því er
mikilvægt að nemendur íhugi nám sitt, og skilji hvernig það fer fram og hvernig megi stjórna
náminu, ásamt því að íhuga vinnulag sitt í námi og meta það, því meðvitað nám er mikilvægur
áhrifaþáttur. Ef nemendur eru meðvitaðir í námi sínu og sjálfstæðir í hugsun ná þeir að tengja
vinnubrögð sín í námsferlinu við þann árangur sem þeir fá út úr námi sínu67.
Námsefnið Kynlíf - kynfræðsla fyrir ungt fólk er unnið í anda hugsmíðahyggjunnar, þar sem
stuðlað er að virkri uppbyggingu á þekkingu hjá nemendum. Slíkt nám er byggt upp á því að
nemandinn sé virkur í eigin þroska og að hugtök sem kennd eru séu ekki skilgreind í eitt skipti,
heldur sé hvert málefni skoðað út frá ólíkum sjónarhornum. Í námsefninu eru andstæð sjónarhorn
kynnt fyrir nemandanum þar sem slík aðferð eflir rökhugsun þeirra. Nemandinn er virkur
þáttakandi í náminu þar sem hann er þáttakandi í uppbyggingu þeirrar þekkingar sem námsefnið
er að innleiða. Námsefnið er því byggt upp á áhugasviði nemandans og þeim þroska sem að hann
hefur til þess að vinna með það. Námsefnið gengur út á að nemandinn sjái ákveðinn tilgang með
námi sínu og að það sé á hans herðum að bera ábyrgð og stjórn á eigin námi68.

3.2.3 Skemmtimennt (Entertainment Education)
Í skemmtimennt er leitast við að nota menningu og miðla markhópsins til þess að ná athygli og
koma fræðslu til skila69.
Það hefur verið talið að fjölmiðlar geti gegnt mikilvægu hlutverki í fræðslu til almennings um
heilbrigðis- og forvarnarmál. Skemmtimennt er ein leið til þess að upplýsa almenning í
heilbrigðis- og forvarnarmálum. Með því að nota slíkt form menntunar á að auka ákveðna
fræðslu sem leiðir til breytts hugarfars og í heildina að hvetja fólk til þess að taka sjálfstæðar og
ábyrgar ákvarðanir sem tengjast hinu daglega lífi. Í gegnum árin hefur skemmtimennt verið
mikið notuð til þess að virkja áhuga fólks á ákveðnum heilbrigðis og forvarnarmálum eins og
fíkniefnanotkunar og skaðsemi hennar, ótímabærum þungunum unglingsstúlkna, fræðslu um
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alnæmi, hvernig það smitast og hvernig hægt er að lifa með því ásamt fræðslu um algenga
sjúkdóma og hvernig hægt er að lifa með þeim70.
Í skemmtimennt er fræðslan sett fram í formi afþreyingar til þess að ná til sem flestra. Þetta er
gert til þess að ná fram breytingu á hugafari og hegðun þar sem forvarnarmálum er komið inn í
slíka miðla. Notaðir eru fjölmiðlar eins og útvarp og sjónvarp og notast er við vinsæla
afþreyingarþætti

í

þessum

miðlum.

Einnig

er

hægt

að

finna

skemmtimennt

í

tónlist/tónlistarmyndböndum, teiknimyndabókum og annarri afþreyingu. Skemmtimennt er notuð
í fjölmiðlum til þess að auka ábyrga hegðun hjá almenningi. Hún er mikið notuð í
þróunarríkjunum til þess að jafna stöðu kynjanna, auka læsi meðal fullorðinna, draga úr
ótímabærum barneignum og upplýsa um skaðsemi alnæmis71. Þegar koma á fræðslu um menntun
og heilbrigðismál til skila er reynt að koma því inn í söguþráðinn hjá vinsælum sjónvarpsþáttum,
eins og gaman- og dramaþáttum. Það er ekki nein ein leið til þess að koma fræðslu inn í handrit
þátta hvort sem það eru útvarps- eða sjónvarpsþættir. Áður fyrr var það á ábyrgð handritshöfunda
sjálfra að reyna að koma ákveðinni fræðslu inn í handritið, þetta var þá fræðsla sem
handritshöfundurinn hafði mikinn persónulegan áhuga á. Í seinni tíð hafa ýmsir þrýsitihópar hins
vegar verið að koma sterkt inn í skemmtimennt, þar sem þeir vilja koma að ákveðinni fræðslu
um forvarnir í heilbrigðis- og menntamálum inn í vinsælt afþreyingarefni til þess að vekja áhuga
almennings fyrir ábyrgri hegðun72.

3.3 Tenging námsefnis við Aðalnámskrá grunnskóla
Ákveðið var að skoða Aðalnámskrá grunnskóla fyrir unglingastig þar sem það aldurstig er tekið
fyrir í könnunni73. Svo virðist sem hvergi sé talað skýrt um kynfræðslu og sjálfsmynd nemenda í
aðalnámskrá á unglingastigi, heldur er hægt að finna þá þætti í fjórum mismunandi faggreinum.
Þetta eru faggreinar eins og lífsleikni, þar sem tekið er á sjálfsmynd og tilfinningalífi nemenda
og því ætti námsefnið Kynlíf – kynfræðsla fyrir ungt fólk best heima í þeirri faggrein eins og
námsefnið á að gera. Einnig er hægt að styðjast við námsefni í öðrum faggreinum eins og
kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði þar sem

komið er inn á sjálfsvitund og eflingu

sjálfsvirðingar. Þá væri hægt að vinna með kaflana í námsefninu sem fjalla um sjálfsmynd og
samskipti í þeirri faggrein. Í náttúrufræði er komið inn á ábyrga kynhneigð, kynþroska og
stjórnun á kynferði manna og þar væri hægt að nota kaflana um kynþroska, stelpur og stráka til
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þess að fjalla um þá þætti. Einnig er tekið á þáttum eins og sjálfsmynd og kynlífi í faggreininni
samfélagsfræði/þjóðfélagsfræði og þar væri hægt að nota kaflana sjálfsmynd, samskipti og kynlíf
sem er að finna í námsefninu.
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Tafla 3.1 Tenging námsefnisins Kynlíf – kynfræðsla fyrir ungt fólk við Aðalnámskrá grunnskóla 2006.
Bekkur

Markmið

Námsgrein

8. bekkur

-Nemandinn á að átta sig á að einstaklingar eru stöðugt að miðla
tilfinningum sín á milli og láta þannig í ljós líðan sína og hugarástand.

Lífsleikni

-Nemandinn á að öðlast skilning á því að einstaklingar geti upplifað og
túlkað áreiti í umhverfinu með ólíkum hætti.
-Nemandinn á að læra að skilja hvernig fjölmiðlar skapa lífsstíl sem
endurspeglast meðal annars í tilteknum kynhlutverkum og
líkamsfyrirmyndum.
-Nemandinn á að læra að vega og meta langanir sínar og væntingar á
raunhæfan hátt til að geta sett sér persónuleg markmið74.
9. bekkur

-Nemandinn á að styrkjast í að vernda persónuleg og tilfinningaleg mörk
sín gegn óæskilegu áreiti og misbeitingu.

Lífsleikni

-Nemandinn á að læra að íhuga á gagnrýninn hátt langanir sínar,
væntingar og sérstöðu til að öðlast aukna sjálfsþekkingu.
-Nemandinn á að verða meðvitaður um rétt sinn til að halda draumum
sínum og skoðunum fyrir sjálfan sig og rækta lífsgildi á eigin
forsendum.
-Nemandinn á að skynja félagslegar aðstæður til að geta metið hvort og
hvernig hann gerist þátttakandi í þeim, t.d. að standast þrýsting til að
gera eitthvað gegn betri vitund 75.
10. bekkur

-Nemandinn á að verða meðvitaður um að siðvit og ábyrgð, gagnkvæm
virðing og persónuréttur eru helstu mælikvarðar á siðferði og kynhegðun
hvers og eins.

Lífsleikni

-Nemandinn á að meta á sjálfstæðan hátt eigin lífsgildi og lífsstíl óháð
fyrirmyndum og staðalmyndum samfélagsins.
-Nemandinn á að geta greint og rökrætt áhrifamátt auglýsinga og gert sér
grein fyrir óbeinum áróðri fjölmiðla 76.
8. bekkur

-Nemandinn á að temja sér sjálfsvirðingu og virðingu fyrir öðrum með
því að fást við viðfangsefni sem tengjast hópþrýstingi, einurð til að
standa við eigin sannfæringu og virðingu fyrir sannfæringu annarra 77.

Kristinfræði,
siðfræði
og
trúarbragðafræði.

10. bekkur

-Nemandinn á að gera sér grein fyrir gildi jákvæðra lífsviðhorfa og
gildismats sem mikilvægs þáttar í heilbrigðri sjálfsvitund

Kristinfræði,
siðfræði og
trúarbragðafræði.

-Nemandinn á að fást við viðfangsefni sem tengjast mannskilningi,
mannhelgi og verndun lífs og rækta með sér virðingu fyrir lífinu.
-Nemandinn á að þjálfast í að greina siðferðileg álitamál og umræðu í
nútímanum, svo sem í fjölmiðlum, bókmenntum, kvikmyndum og
dægurtónlist 78.
Áfangamarkmið í 10.
bekk

-Nemandinn á að skilja hvað stjórnar kynferði manna.

Náttúrufræði.
79

-Nemandinn á að átta sig á mikilvægi ábyrgrar kynhegðunar .

74

Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni 2006
Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni 2006
76
Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá grunnskóla, lífsleikni 2006
77
Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá grunnskóla, kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2006
78
Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá grunnskóla, kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 2006
79
Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 2006
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Kennsluhugmyndir fyrir
8.-10. bekk

Þrepamarkmið í
þjóðfélagsfræði fyrir 9.10. bekk

-Nemandinn á kanna gögn og lýsa í grófum dráttum hvernig kynfrumur
verða til, hvað gerist við frjóvgun og hvað felst í hugtakinu þroska.

Náttúrufræði

-Nemandinn á að vinna með og beita grunnhugtökum varðandi
efnaskipti, vöxt, æxlun, þroska og hreyfingu, m.a. með eigin athugunum,
heimildaöflun, verkefnum og umræðum 80.
-Nemandinn á að hugleiða hver hann er í augum sjálfs sín og annarra.

Samfélagsfræði

-Nemandinn á að hugleiða hvernig sjálfsmynd hans verður til.
-Nemandinn á að kanna hvað honum leyfist og leyfist ekki samkvæmt
lögum og reglum, athugi hvernig reglunum er framfylgt og ræði réttmæti
þeirra, t.d. um;
9 Útivist
9 Fjárráð
9 Kynlíf
9 Vinnu81

80
81

Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá grunnskóla, náttúrufræði 2006
Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsfræði 2006
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4. Könnun á viðhorfi kennara til námsefnisins Kynlíf - Kynfræðsla
fyrir ungt fólk
4.1 Tilgangur könnunarinnar
Námsefnið Kynlíf – kynfræðsla fyrir ungt fólk hefur það að meginmarkmiði að stuðla að
kynheilbrigði unglinga. Markmiðið var að kanna hvort það stuðlar að auknu kynheilbrigði hjá
unglingum og var rannsóknarspurningin sett fram í ljósi þessa markmiðs.
Markmið lokaritgerðarinnar er að taka fyrir námsefnið Kynlíf - Kynfræðsla fyrir ungt fólk eftir
Ásdísi Olsen og athuga hvernig reynsla kennara er af því í kennslu. Einnig voru ýmis
undirmarkmið t.d. hvort sérsvið eða búseta kennara skiptir máli þegar námsefnið er lagt fyrir
nemendur, þ.e.a.s. hvort kennarar á höfuðborgarsvæðinu hafi betri tök á því að sækja
fræðslufundi og námskeið tengdum námsefninu.

4.2 Úrtak og framkvæmd.
Megindleg aðferð var valin, en sú aðferð þótti henta best til þess að komast að niðurstöðu um
viðfangsefni rannsóknarspurningarinnar. Það er forsenda góðrar rannsóknar að hún hafi ákveðið
markmið og tilgang. Rannsóknarspurningin verður að skýra hvaða markmið hafa verið sett í
upphafi og hlutverk hennar er því að vera mikilvægasta stjórntæki rannsóknarinnar.82 Megindleg
aðferð felur í sér lýsandi greiningu talnagagna, þ.e.a.s. magnupplýsingar og tölfræðilega
greiningu sem hefur það að markmiði að lýsa tilteknu talnasafni. Rannsóknir sem tilheyra þessari
aðferð fylgja hinni vísindalegu aðferð ef reynt er að mæla félagslega þætti af nákvæmni og
hlutlægni. Aðferðir sem teljast til megindlegra rannsókna eru ýmsar félagslegar kannanir, rafræn
póstkönnun, stöðluð viðtöl, tölvuúrvinnsla gagna o.s.frv.83. Einnig skiptir höfuðmáli að velja
úrtakið á þann hátt að líklegt sé að það gefi réttmæta mynd af eiginleikum markhópsins84.
Markhópurinn er ekki stór vegna þess hversu námsefnið er sérhæft og einnig að það er nýkomið
út hjá Námsgagnastofnun. Ákveðið var að leggja könnunina eingöngu fyrir kennara til að fá
greinagóðar niðurstöður, þar sem tekið var fyrir námsefni og reynsla af því í kennslu. Úrtakið
samanstóð af nítján kennurum frá öllum landshlutum án tillits til aldurs eða sérsviðs. Einu
skilyrðin voru að þau að kennararnir hefðu notað námsefnið í kennslu sinni. Af þeim nítján
kennurum sem fengu könnunina senda svöruðu fimmtán. Í slíkri könnunarrannsókn er úrtakið
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Hermann Óskarsson 2000:61
Hermann Óskarsson 2000:46
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Heiða María Sigurðardóttir 2006
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valið með tillit til þess að það gefi sanna en smækkaða mynd af markhópnum og einnig að það
nái að gefa eins fjölbreyttar upplýsingar og unnt er85.
Áður en könnunin var lögð fyrir þurfti að sækja um formlegt leyfi til Námsgagnastofnunar, til
þess að fá lista yfir þá skóla sem höfðu pantað námsefnið Kynlíf - Kynfræðsla fyrir ungt fólk.
Sendur var póstur á alla grunnskóla sem voru á listanum frá námsgagnastofnun og tilgangur
könnunarinnar kynntur. Vegna lítilla viðbragða frá stjórnendum skólanna var brugðið á það ráð
að ræða við skólastjórnendur símleiðis. Óskað var eftir netföngum þeirra kennara sem kennt hafa
námsefnið Kynlíf - kynfræðsla fyrir ungt fólk. Þegar þátttakendalistinn var tilbúinn var hann
færður inn í hugbúnað frá fyrirtækinu Outcome og könnunin virkt til svarenda.

4.3 Könnunin
Mikilvægt er að þátttakendur í slíkri könnun skilji nákvæmlega hvað átt er við með hverri
spurningu því misskilin spurning getur gefið villandi niðurstöður86. Uppsetning spurningalista
skiptir miklu máli og til þess að fá alla þátttakendur til þess að svara spurningarlista þarf orðalag
hans að vera einfalt og skýrt, laust við skammstafanir og aðeins spurt um eitt efnisatriði í hverri
spurningu. Mikilvægt er að forðast spurningar sem fela í sér tvöfalda neitun. Einnig er mikilvægt
að spurningarnar séu efnislega réttar og ekki leiðandi. Því skiptir miklu máli að hafa greinagóðan
formála sem fylgir spurningalistanum til þess að greina þátttakendum fá tilgangi könnunarinnar
og útskýra lykilhugtök á greinagóðan hátt87. Í formála sem fylgdi spurningalistanum var komið
inn á tilgang könnunarinnar og það hvað hugtakið kynheilbrigði stendur fyrir, hverjir voru
ábyrgðarmenn listans og hvert ætti að leita ef spurningar vöknuðu þegar spurningalistanum var
svarað.

4.3.1 Gerð spurningarlista
Spurningalistinn samanstóð af 14 spurningum sem allar voru hálflokaðar eða lokaðar. Valinn var
hálflokaður og lokaður spurningalisti þar sem slíkt form spurninga hentar vel fyrir rafrænar
póstkannanir og er góður í úrvinnslu. Svarmöguleikar voru settir fram og raðað á nafnkvarða
eftir því hvort spurning var hálflokuð eða lokuð. Í fyrstu var spurt um kyn, aldur og búsetu og þá
voru gefnir upp lokaðir svarmörguleikar. Síðan er spurt út í námslegan bakgrunn kennara,
hvernig undirbúning þeir höfðu fyrir námsefnið og hvernig námsefnið var notað. Spurningarnar
voru hálflokaðar þar sem svarmörguleikar voru fimm til sex og fór það eftir spurningu hversu
85
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margir svarmöguleikarnir voru88. Hálflokaðar spurningar eru hnitmiðaðar og geta staðið einar og
sér og svarmöguleikarnir eru í málfræðilegu samræmi við spurninguna. Kostir þess að nota
hálflokaðar spurningar eru að sú svörun sem kemur er skýr og ótvíræð, hins vegar verður að sýna
aðgát við gerð slíkra spurningar og túlkun á niðurstöðum á þeim89.
Þær spurningar sem eftir stóðu voru lokaðar og voru svarmöguleikarnir frá þremur og upp í
fimm. Svarmöguleikarnir voru tæmandi og sköuðust ekki. Valinn var þriggja og fimm þrepa
kvarði til þess að fá sem besta niðurstöðu. Spurt var út í lífsleikninálgun á námsefnið,
ranghugmyndir nemenda fyrir kennslu á námsefninu, hvort námsefnið hafi aukið kynheilbrigði,
umræðu um kynferðismál og hvort hún hafi orðið uppbyggilegri og einlægari eftir að nemendur
fóru í gegnum námsefnið. Þá var spurt um skilning nemenda á eigin líkama og löngunum og
hvort námsefnið hafi stuðlað að ábyrgari kynhegðun hjá nemendum. Tvær spurningar voru með
þriggja þrepa kvarða, þar sem komið var inn á ranghugmyndir nemenda, umræðu og
kynferðismál og var valinn þriggja þrepa kvarði þar sem svarmöguleikarnir voru tæmandi og
ósamrýmanlegir og því ekki nauðsynlegt að setja fram fimm þrepa kvarða. Hins vegar var valinn
fimm þrepa kvarði við gerð spurninga þar sem komið var inn á kynheilbrigði nemenda og
skilning nemenda á eigin líkama og löngunum og því hvort að námsefnið stuðli að aukinni
kynhegðun. Svarmöguleikinn er með miðju og slíkur kvarði gefur auka upplýsingar, þar sem
svarmörguleikarnir voru ekki eins afgerandi og í þriggja þrepa spurningunum90.
Spurningalistinn var forkannaður og lagður fyrir aðila með sérþekkingu á því efni sem
spurningarlistinn var að kanna. Þetta leiddi til þess að ýmsar breytingar voru gerðar á
spurningarlistanum fyrir endanlega útgáfu hans.

4.4 Tölfræðileg úrvinnsla
Könnunin var lögð fyrir úrtakshópinn á rafrænu formi í gegnum vefsíðu fyrirtækisins Outcome
hugbúnaður ehf en það sérhæfir sig í þróun veflausna og samskiptakerfa fyrir fyrirtæki og
stofnanir. Allar upplýsingar um svörun söfnuðust þar fyrir jafnóðum og þátttakendur svöruðu.
Unnið var úr niðurstöðum könnunarinnar og þær birtar í töflum og gröfum jafnóðum.
Rannsakendur gátu því fylgst með viðbrögðum þátttakenda jafnóðum og svarað var. Töflurnar
sýna alla svarmöguleika ásamt fjölda þeirra sem velja hvern svarmöguleika fyrir sig,
prósentutölur og vikmörk hlutfalla. Vikmörkin eru notuð sem mat á óvissu í niðurstöðu
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Amalía Björnsdóttir 2008:5-9
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skoðanakannana. Því stærri sem vikmörkin eru því ónákvæmari er niðurstaða könnunnarinnar.
Vikmörk hlutfalla sýna hversu nálægt rétt niðurstaða er með einhverri vissu91. Töflurnar sem
sýna samkeyrslu spurninga innihalda heildarfjölda þátttakenda sem svara tilteknum spurningum.
Sniðmengi sýnir fjölda þátttakenda sem svara báðum spurningum92.

91
92

Capacent Rannsóknir 2008
Outcome hugbúnaður ehf 2008
26

Kynlíf – Kynfræðsla fyrir ungt fólk

5. Niðurstöður könnunnar
Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum könnunnar um viðhorf kennara til námsefnisins Kynlíf Kynfræðsla fyrir ungt fólk og hvort það stuðli að auknu kynheilbrigði hjá nemendum.
Niðurstöður hverrar spurningar fyrir sig eru birtar í sömu röð og þær koma fyrir í
spurningalistanum.
Ákveðið var að leggja könnunina eingöngu fyrir kennara til að fá greinagóðar niðurstöður, þar
sem tekið var fyrir námsefni og reynsla af því í kennslu. Af 19 kennurum sem könnunin náði til
svöruðu 15. Könnunin var send út í skóla í öllum landsfjórðungum og var höfuðborgarsvæðið
aðgreint sérstaklega frá landsbyggðinni. Skoðaður var undirbúningur á námsefninu Kynlíf Kynfræðsla fyrir ungt fólk, þ.e.a.s. hvort kennarar höfðu sótt fræðslufundi um námsefnið, höfðu
sérstaka reynslu af lífsleikni eða kynfræðslukennslu. Af þeim 15 sem svöruðu könnuninni höfðu
11 hlotið sérstakan undirbúning.
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Spurniing 1
Konur voru 86,677% þeirra sem
s
svöruððu og karlaar 13,33%. Athygli veekur hversu
u stór hlutii
úrtaksinns eru konurr.
Tafla 5.1.. Upplýsingarr um kyn þáttaakenda.
Svar
Karl
Kona

Fjöldi
2
13

Hlutfall
H
1
13,33%
8
86,67%

Alls

15

100%

Vikmörk hlutfalla
+/-17,20%
+/-17,20%

Mynd 5.11. Kynjahlutfall þátttakendaa.
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Spurniing 2
Flestir svarenda
s
köönnunarinnaar eru á aldrrinum 30-39
9 ára eða 400% en 2/3 svvarenda eru
u á aldrinum
m
30-49 árra. Það er eftirtektarverrt hversu lágt hlutfall ungra
u
kennaara kennir náámsefnið.
Tafla 5.2.. Hver er alduur þinn?
Svar
20-29
30-39
40-49
50 og elddri
Alls

Fjöldi
3
6
4
2

Hlutfall
H
2
20,00%
4
40,00%
2
26,67%
1
13,33%

15

100%

Vikmörk hlutfalla
+/-2
20,24%
+/-2
24,79%
+/-2
22,38%
+/-17,20%

Mynd 5.22. Aldursdreifiing þátttakendda.
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Spurniing 3
Af þeim
m 15 kennnurum sem svöruðu könnuninni
k
búa 12 á landsbygggðinni og aðeins
a
3 á
höfuðboorgarsvæðinnu. Fjörutíuu prósent svvarenda bú
úa á Austurrlandi og 26,67% á Norðurlandi.
N
.
Ekki baarst svar fráá neinum keennara á Veesturlandi. Athyglisvert
A
t er hve lanndsbyggðin hefur veriðð
virk að taka inn nýýtt námsefnii í kynfræðsslu og lífsleiikni, þar sem
m búseta geerir kennuru
um oft erfittt
um vik að sækja frræðslufundii (sjá nánar undir samk
keyrslu spuurninga 3 ogg 4. Hef sóttt námskeiðð
m námsefniið Kynlíf saamkeyrt við búsvæði þáátttakenda)..
eða fræððslufundi um
Tafla 5.3.. Hvert er þittt búsvæði?
Svar
Er frá höffðuðborgarsvæ
æðinu
Er frá Veesturlandi
Er frá Noorðurlandi
Er frá Auusturlandi
Er frá Suððurlandi
Alls

Fjöldi
3
0
4
6
2

Hlutfall
H
2
20,00%
0%
2
26,67%
4
40,00%
1
13,33%

15

100%

Vikmörk hlutfalla
+/-2
20,24%
+/-0
0,00%
+/-2
22,38%
+/-2
24,79%
+/-17,20%

Mynd 5.33. Dreifing þáttttakenda á búúsvæði.
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Spurniing 4
Námseffnið Kynlíf - kynfræðslaa fyrir ungtt fólk virðistt helst vera valið til kennnslu fyrir nemendur í
9. bekkk, en 66,67%
% þátttakennda í könnuuninni kenn
na námsefniið í þeim árrgangi á vo
orönn. Ekkii
virðist þó
þ vera alggilt milli árgganga að náámsefnið séé kennt á vorönn. Nokkkuð jafnt hlutfall
h
er á
milli haaust og voraannar í 8. ogg 10. bekk þegar
þ
kemurr að kennsluu í námsefniinu.
Tafla 5.44. Hefur þú unnnið með nám
msefnið Kynlíff á unglingasttigi grunnskólla? (Hakaðu vvið þá þætti sem
s þér finnstt
eiga við)..
Svar
Í 8. bekk á haustönn
Í 8. bekk á vorönn
Í 9. bekk á haustönn
Í 9. bekk á vorönn
Í 10. bekkk á haustönn
Í 10. bekkk á vorönn
Alls

Fjöldi
3
2
5
10
3
3

Hlutfall
H
2
20,00%
1
13,33%
3
33,33%
6
66,67%
2
20,00%
2
20,00%

Vikmörk hlutfalla
+/-2
20,24%
+/-17,20%
+/-2
23,86%
+/-2
23,86%
+/-2
20,24%
+/-2
20,24%

26

Mynd 5.44. Skipting kennnslu á námsef
efninu á milli árganga.
á
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Kynlíf – Kynfræðsla fyrir
f
ungt fólkk

Spurniing 5
Um 60%
% svarendaa hafa nokkrra reynslu af
a kennslu í kynfræðsllu í grunnskkólum en 26
6,67% hafaa
enga sérrstaka reynsslu af kennsslu í kynfræ
æðslu eða vin
nnu með náámsefnið. E
Eftirtektarvert er hversuu
lágt hluutfall kennarra hefur sóttt námskeið eða fræðslufundi um námsefnið eða 33,33%
%. Gæti þaðð
verið í samræmi
s
viið það háa hlutfall
h
kennnara sem kenna
k
á landdsbyggðinnni? Áhugaveert er að sjáá
að námssefnið, sem er hannað fyrir
f
kennsllu í lífsleikn
ni er frekar kennt
k
af þeiim kennurum
m sem hafaa
reynslu af kennslu í kynfræðsllu fremur enn lífsleikni.
Tafla 5.5. Hefur þú sérrstakan undirrbúning hvað varðar vinnu með lífsleiknii eða námsefnnið Kynlíf? (H
Hakaðu við þáá
þætti sem
m þér finnst eigga við ).
Svar
Hef sótt námskeið
n
eða fræðslufundi um
námsefnið Kynlíf
Hef sótt námskeið
n
eða fræðslufundi
varðandi lífsleiknikennnslu
Hef nokkkra reynslu af lífsleiknikennnslu í
grunnskóóla
Hef nokkkra reynslu af að kenna
kynfræðsslu í grunnskóla
Hef ekki sérstaka reynsslu af
lífsleiknikkennslu eða vinnu
v
með
námsefnið Kynlíf
Alls

Fjöldi

H
Hlutfall

Vikmörk
k hlutfalla

5

3
33,33%

+/-23,86%

6

4
40,00%

+/-24,79%

7

4
46,67%

+/-25,25%

9

6
60,00%

+/-24,79%

4

2
26,67%

+/-22,38%

31

Mynd 5.55. Undirbúninggur kennara fyrir
fy námsefniðð Kynlíf – kynf
nfræðsla fyrir ungt fólk.
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Kynlíf – Kynfræðsla fyrir
f
ungt fólkk

Spurniing 6
Flestir svarendur, eða 73,333%, unnuu með náámsefnið eins
e
og laagt var up
pp með í
u eftir eiginn þörfum. A
Aðeins helm
mingur sýnirr
kennsluuleiðbeininggunum en aððlöguðu þaðð og breyttu
myndbaandið og dreifir
d
nem
mendaheftinnu. Lágt hlutfall
h
þáttttakenda, eeða 13,33%
%, byggðuu
kennsluuna eingönggu á því að dreifa nem
mendaheftinu
u til nemennda. Áhugavert er að aðeins
a
einnn
kennari vann meðð námsefniðð á sinn háátt án þess að styðjastt við kennssluleiðbeiniingarnar ogg
k
sýnndi eingönguu myndbanddið. Athygllisvert er aðð sjá hversu námsefnið er samþættt
enginn kennari
kennsluuleiðbeininggunum.
Tafla 5.6. Hvernig fórr vinna með náámsefnið Kynllíf fram á þínu
um vegum? (H
Hakaðu við þaann þátt sem þér
þ finnst eigaa
við).
Fjöldi

H
Hlutfall

Vikmörk hlutfalla

3

2
20,00%

+/-2
20,24%

11

7
73,33%

+/-2
22,38%

1

6,67%

+/-12,62%

7

4
46,67%

+/-2
25,25%

Sýndi einngöngu myndbbandið

0

0%

+/-0
0,00%

Dreifði nemendaefninuu (tímarit) til
nemenda

2

1
13,33%

+/-17,20%

Alls

24

Svar
Vann með námsefnið eins
e og lagt err til
kennlsuleeiðbeiningum
Vann með námsefnið eins
e og lagt err upp
með í kennnlsuleiðbeiniingum en aðlaagaði
og breyttii eftir þörfum
Vann með námsefni á minn
m
hátt án þess
þ
að styðjasst við kennsluuleiðbeiningarr
Sýndi myyndbandið og dreifði
nemendaeefninu (tímariit)

Mynd 5.66. Framsetninng námsefnis í kennslu..
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Kynlíf – Kynfræðsla fyrir
f
ungt fólkk

Spurniing 7
Lang fllestir svarennda, eða um
m 93%, teljja að námsefnið Kynlííf - kynfræððsla fyrir ungt
u
fólk séé
frábært eða gott náámsefni, en aðeins
a
13,33 % fannst námsefnið aðeins veraa sæmilegt.
Tafla 5.77. Hvaða finnsst þér um lífslleikninámsefnnið Kynlíf sem
m ætlað er til kynfræðslu á unglingastigii grunnskóla??
(Hakaðu við þá þætti sem
s þér finnst eiga við ).
Fjöldi

H
Hlutfall

Vikmörk hlutfalla

Frábært námsefni
n

4

2
26,67%

+/-2
22,38%

Gott nám
msefni

10

6
66,67%

+/-2
23,86%

Sæmilegtt námsefni

2

1
13,33%

+/-17,20%

Ekki nám
msefni að mínuu skapi

0

0%

+/-0
0,00%

Slakt nám
msefni, gaf ekkki góða raun í
kennslu

0

0%

+/-0
0,00%

Alls

16

Svar

Mynd 5.77. Mat svarenda á gæðum námsefnisins.
n

344

Kynlíf – Kynfræðsla fyrir
f
ungt fólkk

Spurniing 8
Meiri hluta
h
svarennda, eða 800%, fannst nemendur hafa nokkrrar ranghuggmyndir um
m kynlíf ogg
kynferððismál áður en þeir unnnu með nám
msefnið. Efirrtektarvert er
e hinsvegaar hve lágt hlutfall,
h
eðaa
13,33%
%, fannst neemendur ekkki hafa neeinar ranghu
ugmyndir. Einn svareenda (6,67%
%) taldi aðð
nemenddur hefðu mjög
mj miklar ranghugmy
r
yndir þegar kemur
k
að kyynlífi og kyynferðismálu
um.
Tafla 5.88 Fannst þér að nemenduur hefðu rangghugmyndir um
u kynlíf og kynferðismáll áður en þeeir unnu meðð
námsefniðð Kynlíf?
Svar
Engar rannghugmyndir
Nokkrar ranghugmynd
r
dir
Mjög mikklar ranghugm
myndir
Alls

Fjöldi
2
12
1

Hlutfall
H
1
13,33%
8
80,00%
6,67%

15

100%

Vikmörk hlutfalla
+/-17,20%
+/-2
20,24%
+/-12,62%

Mynd 5.88. Álit kennaraa um ranghuggmyndir nemeenda um kynlíff og kynferðism
mál áður en uunnið var með námsefnið.
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Kynlíf – Kynfræðsla fyrir
f
ungt fólkk

Spurniing 9
Að álitii 86,67% þáátttakenda stuðlar
s
nám
msefnið Kynllíf - kynfræððsla fyrir uungt fólk þó nokkuð aðð
auknu kynheilbrigð
k
ði hjá nemeendum en 13% töldu að námsefnnið hafi lítiið aukið ky
ynheilbrigðii
meðal nemenda.
n
E
Enginn
svarrenda var á þeirri skoðun að nám
msefnið haffa aukið ky
ynheilbrigðii
meðal nemenda
n
á afgerandi hátt
h né spilllt því. Þettta gerði það að verkuum að svöriin röðuðustt
aðeins á tvo svarm
möguleika. Athyglisvert
A
t er hversu hátt
h hlutfall þátttakendaa telur námsefnið aukaa
kynheilbbrigði nemenda miðaðð við fjöldaa nemenda sem höfðu nokkrar raanghugmynd
dir áður enn
þeir fóruu í gegnum námsefnið..
Tafla 5.9.. Telur þú að námsefnið Kyynlíf hafi orðiðð til að auka kynheilbrigði
k
( skilgreiniingu) nemenda
(sjá
a?
Svar
Mjög mikkið
Þó nokkuuð
Lítið
Ekkert
Spillt kynnheilbrigði nem
menda
Alls

Fjöldi
0
13
2
0
0

Hlutfall
H
0%
8
86,67%
1
13,33%
0%
0%

15

100%

Vikmörk hlutfalla
+/-0
0,00%
+/-17,20%
+/-17,20%
+/-0
0,00%
+/-0
0,00%

Mynd 5.99. Áhrif námsef
efns á aukið kyynheilbrigði nemenda.
n

366

Kynlíf – Kynfræðsla fyrir
f
ungt fólkk

Spurniing 10
Meirihluuti þátttakennda, eða 800%, töldu aðð umræða um kynferðismál hafi orrðið eitthvaað einlægarii
og uppbbyggilegri hjá
h nemenduum eftir að hafa farið í gegnum náámsefnið Kyynlíf - kynfrræðsla fyrirr
ungt fóllk. Því má draga
d
þá ályyktun að námsefnið hafi opnað um
mræður meððal unglingaa um kynlíff
og þá þætti
þ
sem tengjast
t
þvíí. Athygli vekur
v
að 6,,67% tölduu að námseffnið hafi ek
kki hjálpaðð
nemenddum að veraa einlægari og opnari í tjáskiptum
m sínum þegar kemur að kynlífi. Hins vegarr
töldu 13,33% svarrenda að námsefnið
n
s
stuðli
að miklu
m
einlæggari og upppbyggilegri umræðum
m
meðal nemenda.
n
Tafla 5.10. Telur þú að umræða um
m kynferðismáál sé einlægarri og uppbygggilegri hjá nem
mendum eftir að
a þeir fóru í
gegnum námsefnið
n
Kynnlíf?
Svar
Miklu einnlægari og upppbyggilegri
Eitthvað einlægari og uppbyggilegri
u
i
Ekkert einnlægari og upppbyggilegri
Alls

Fjöldi
2
12
1

Hlutfall
H
1
13,33%
8
80,00%
6,67%

15

100%

Vikmörk hlutfalla
+/-17,20%
+/-2
20,24%
+/-12,62%

Mynd 5.110. Áhrif námssefnis á umræððu milli nemeenda um kynlíff og kynferðism
mál.
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Kynlíf – Kynfræðsla fyrir
f
ungt fólkk

Spurniing 11
Ellefu af
a 15 svarenndum (73,333%) fannst nemendur skilja eigin líkama og langanir no
okkuð beturr
eftir að hafa farið í gegnum námsefnið. 80%
8
svarend
da töldu að námsefnið hafi stuðlaað að því aðð
nemenddur skildu mun
m betur eða nokkuð betur eigin
n líkama og langanir. E
Eftirtektarveert er að sjáá
að enginn neikvæð viðbrögð
v
eruu við námseefninu þegaar kemur að skilningi neemenda varrðandi eiginn
líkama og
o tilfinninggar.
Tafla 5.11. Finnst þérr að nemenduur skilji betur eigin líkama og langanir eftir að hafa farið í gegnu
um námsefniðð
Kynlíf?
Fjöldi

H
Hlutfall

Vikmörk hlutfalla

Mun betuur

1

6,67%

+/-12,62%

Nokkuð betur
b

11

7
73,33%

+/-2
22,38%

Lítið betuur

3

2
20,00%

+/-2
20,24%

Ekkert beetur

0

0%

+/-0
0,00%

Ýtt undir ranghugmynddir um eigin lííkama
og langannir

0

0%

+/-0
0,00%

Alls

15

100%

Svar

Mynd 5.111. Áhrif námssefnis á skilninng nemenda á eigin líkama og tilfinninguum.
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Kynlíf – Kynfræðsla fyrir
f
ungt fólkk

Spurniing 12
80% svvarenda tölddu að námsefnið stuðlaaði að nokk
kuð ábyrgarri eða mikllu ábyrgari kynhegðunn
nemendda. 20% tölldu námsefn
fnið stuðla lítið að áby
yrgari kynhhegðun nem
menda. Aug
gljóst er aðð
einungis jákvæð svvörun er meeðal þátttakkenda um þeennan þátt sem
s
gefur til kynna að
ð námsefniðð
ýti undiir ábyrga kyynhegðun neemenda.
Tafla 5.122. Telur þú náámsefnið Kynllíf stuðli að ábbyrgari kynheg
gðun nemenda
da?
Svar
Miklu ábyyrgari kynheggðun
Nokkuð ábyrgari
á
kynhhegðun
Lítið ábyrrgari kynhegððun
Ekkert ábbyrgari kynheggðun
Stuðlar aðð óábyrgri kynnhegðun nemenda
Alls

Fjöldi
2
10
3
0
0

Hlutfall
H
1
13,33%
6
66,67%
2
20,00%
0%
0%

15

100%

Vikmörk hlutfalla
+/-17,20%
+/-2
23,86%
+/-2
20,24%
+/-0
0,00%
+/-0
0,00%

Mynd 5.112. Álit kennarra á áhrif nám
msefnis á kynhhegðun nemenda.
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Kynlíf – Kynfræðsla fyrir
f
ungt fólkk

Spurniing 13
Meirihluuta svarendda (86,67%)) fannst nám
msefnið Kyn
nlíf - kynfræ
æðsla fyrir uungt fólk au
uka skilningg
nemendda á eigin líkama og tilfinningaarlífi. Þá faannst 80% svarenda nnámsefnið hafa aukiðð
skilningg nemenda á eigin viðbbrögðum ogg viðbrögðu
um annarraa þegar kem
mur að kynfferðislegum
m
málum. Tveir þriððju svarendaa (66,67%)) töldu nám
msefnið aukka skilning nemenda á kynlífi ogg
hvað þaað hugtak stendur fyrirr. Áhugaverrt er að 40%
% þátttakennda telja aðð námsefnið
ð hafi aukiðð
skilningga nemendaa á samkynnhneigð sem
m gæti leittt til meiri víðsýni
v
nem
menda gagn
nvart ólíkrii
kynhneiigð. Almennnt er viðhoorf svarenda jákvætt gagnvart
g
náámsefninu oog allir þætttir fá góðaa
svörun og
o aðeins 6,67% segja að ekkert af
a ofantöldu eigi við.
Tafla 5.13. Finnst þér að námsefniðð Kynlíf hafi aukið skilning nemenda á efftirtöldum atriiðum. (Hakaðu
u við þá þættii
sem þér finnst
f
eiga viðð ).
Svar
Á eigin lííkama
Á eigin tiilfinningalífi
Á eigin viðbrögðum
v
A viðbröggðum annarraa
Á kynlífi
Á samkynnhneigð
Ekkert aff ofan töldu
Alls

Fjöldi
13
13
11
12
10
6
1

Hlutfall
H
8
86,67%
8
86,67%
7
73,33%
8
80,00%
6
66,67%
4
40,00%
6,67%

Vikmörk hlutfalla
+/-17,20%
+/-17,20%
+/-2
22,38%
+/-2
20,24%
+/-2
23,86%
+/-2
24,79%
+/-12,62%

66

Mynd 5.113. Áhrif námssefnis á skilnigg nemenda á ýmsum
ý
þáttum
m varðandi kynnlíf og kynheggðun.
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Kynlíf – Kynfræðsla fyrir
f
ungt fólkk

Spurniing 14
Tveir þrriðju (66,677%) svarendda telja að námsefnið
n
Kynlíf
K
- kynffræðsla fyrirr ungt fólk hafi
h jákvæðð
áhrif á líkamsvitun
l
nd og líðan nemenda.
n
E
Einnig
telja 60%
6
að þaðð stuðli að jáákvæðri sjáálfsmynd ogg
jákvæðrri afstöðu til kynferððismála. Svvarendur tellja einnig að námsefn
fnið stuðli að bættum
m
samskipptum meðall nemenda og
o jákvæðarri kynlífshegðun. Því má
m draga þáá ályktun að
ð námsefniðð
stuðli aðð uppbyggillegum þáttuum, jafnt anndlegum sem
m líkamleguum, þegar kkemur að ky
ynlífi meðall
unglinga. Aðeins einn þátttakaandi taldi aðð ekkert af ofantöldu
o
heefði áhrif á nemendur eftir
e að þeirr
fóru í geegnum nám
msefnið.
Tafla 5.14 Finnst þér að
a námsefnið Kynlíf hafi haft jákvæð áh
hrif á eftirtalinn atriði hjá neemendum. ( Hakaðu
H
við þáá
þætti sem
m þér finnst eigga við )
Svar
Sjálfsmynnd
Líkamsviitund
Samskiptti
Líðan
Kynlífsheegðun
Afstöðu til
t kynferðism
mála
Ekkert aff ofan töldu
Alls

Fjöldi
9
10
8
10
3
9
1

Hlutfall
H
60,00%
66,67%
53,33%
66,67%
20,00%
60,00%
6,67%

Vikmörrk hlutfalla
+/-2
24,79%
+/-2
23,86%
+/-2
25,25%
+/-2
23,86%
+/-2
20,24%
+/-2
24,79%
+/-1
12,62%

50

Mynd 5.114 Jákvæð áhrrif námsefnis á ýmsa þætti sem
s varða kyn
nvitund nemennda.
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Kynlíf – Kynfræðsla fyrir
f
ungt fólkk

Samkeeyrsla spurninga
Fræðsluufundir og námskeið eru
e betur sótt
s
á landssbyggðinni en höfðuboorgarsvæðin
nu. Margarr
ástæðurr geta verið fyrir því, til
t dæmis getur verið minna
m
fram
mboð af fræððslufundum
m almennt á
landsbyyggðinni en höfðuborgaarsvæðinu. Forsendur
F
þess
þ að takaa upp nýtt náámsefni er að
a kennararr
sæki fræ
æðslufundi sem
s haldnirr eru um nám
msefni á hv
verju búsvæðði.
Tafla 5.15. Spurning 5.
5 (Hefur þú sérstakan
s
unddirbúning hvað
ð varðar vinnnu með lífsleikkni eða námseefnið Kynlíf?))
samkeyrðð við spurninggu 3. (Hvert err þitt búsvæði)).
Fjöldi

Sniðmengi

Höfðuðborgarsvæðið

Vesturland

Norðurland

Austurland

Suðurland

Hef sótt námskeið
n
eða fræðslufundi um
námsefniðð Kynlíf

5

5

0/0%

0/0%

2/40%

2/40%

1/20%

Hef sótt námskeið
n
eða fræðslufundi
varðandi
lífsleiknik
kennslu

6

6

1/17%

0/0%

3/50%

2/33%

0/0%

Hef nokkrra reynslu
af lífsleikn
nikennslu í
grunnskóla

7

7

1/14%

0/0%

3/43%

3/43%

0/0%

Hef nokkrra reynslu
af að kenn
na
kynfræðsllu í
grunnskóla

9

9

2/22%

0/0%

4/44%

2/22%

1/11%

Hef ekki sérstaka
s
reynslu aff
lífsleiknik
kennslu eða
vinnu meðð námsefnið
Kynlíf

4

4

1/25%

0/0%

0/0%

2/50%

1/25%

Hlutfall af fjölda þátttakenda

Hef
H sótt náámskeið eðaa fræðslufu
undi um námsefnið Kyynlíf
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Svvarhlutfall

Er frá
höfðuðborgar‐
svæðin

Er frá Norðurland
di

Er frá Austurlandi
A

Er frá Suð
ðurlandi

0,00%

40,00%

40,00%

20,0
00%

Mynd 5.115. Tengsl aðssóknar á námsskeið eða fræððslufundi og búsvæði
b
þátttaakenda.
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Kynlíf – Kynfræðsla fyrir ungt fólk

Þeir kennarar sem unnu með námsefnið eins og lagt var upp með í kennsluleiðbeiningum, en
aðlöguðu og breyttu eftir þörfum, höfðu oftast nokkra reynslu af kennslu í kynfræðslu sem gefur
til kynna að náttúrufræðikennarar gætu verið að aðlaga námsefnið að náttúrufræðinni fremur en
að lífsleikninni. Ekki virðist vera neitt samræmi á milli þeirra sem hafa sótt námskeið eða
fræðslufundi um námsefnið og þeirra sem byggja kennslu sína upp eins og lagt er til í
kennsluleiðbeiningum.
Tafla 5.16. Spurning 6 (Hvernig fór vinna með námsefnið Kynlíf fram á þínum vegum?) samkeyrð við spurningu 5
(Hefur þú sérstakan undirbúning hvað varðar vinnu með lífsleikni eða námsefnið Kynlíf?).
Hef sótt
námskeið eða
fræðslufundi
varðandi
lífsleiknikennslu

Hef nokkra
reynslu af
lífsleiknikennslu í
grunnskóla

Hef ekki
Hef nokkra sérstaka reynslu
reynslu af að
af lífsleiknikenna kynkennslu eða
fræðslu í
vinnu með
grunnskóla
námsefnið
Kynlíf

Fjöldi

Sniðmengi

Hef sótt
námskeið eða
fræðslufundi
um námsefnið
Kynlíf

Vann með námsefnið
eins og lagt er til
kennlsuleiðbeiningum

3

7

1/14,29%

2/28,57%

2/28,57%

1/14,29%

1/14,29%

Vann með námsefnið
eins og lagt er upp
með í
kennlsuleiðbeiningu
m en aðlagaði og
breytti eftir þörfum

11

23

4/17,39%

4/17,39%

5/21,74%

7/30,43%

3/13,04%

Vann með námsefni á
minn hátt án þess að
styðjast við
kennsluleiðbeiningar

1

3

0/0,00%

1/33,33%

1/33,33%

1/33,33%

0/0,00%

Sýndi myndbandið
og dreifði
nemendaefninu
(tímarit)

7

17

4/23,53%

3/17,65%

4/23,53%

6/35,29%

0/0,00%

Sýndi eingöngu
myndbandið

0

0

0/0,00%

0/0,00%

0/0,00%

0/0,00%

0/0,00%

Dreifði
nemendaefninu
(tímarit) til nemenda

2

5

1/20,00%

1/20,00%

1/20,00%

2/40,00%

0/0,00%
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Mynd 5.116.1. Sýnir hveernig kennaraar unnu með námsefnið miða
að við þá bakþ
kþekkingu sem
m þeir höfðu.
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hátt án þess að
ð
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Mynd 5.116.2. Tengsl aððsóknar á nám
mskeið eða fræ
æðslufundi um
m námsefnið ogg framsetningg námsefnis í kennslu.
k
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Mjög goott svarhlutffall er á millli spurningaanna. Athyg
glisvert er að
a sjá svarhllutfallið á milli
m þess aðð
nemenddur hefðu nookkrar rangghugmyndir áður en þeiir fóru í geggnum námsefnið og að
ð námsefniðð
hefði orrðið til þess að stuðla að
a þó nokkruu kynheilbriigði. Það err 83,33% svvarhlutfall seem gefur till
kynna að
a námsefnið er að dragga úr ranghuugmyndum nemenda og
o auka kynhheilbrigði þeirra.
þ
Tafla 5.17. Spurning 8 (Fannst þér að
a nemendur hefðu ranghu
ugmyndir um kynlíf
k
og kynfe
ferðismál áðurr en þeir unnuu
með nám
msefnið Kynlíf
íf?) samkeyrðð við spurninngu 9 (Telurr þú að nám
msefnið Kynlíf
íf hafi orðið til að aukaa
kynheilbrrigði (sjá skilggreiningu) nem
menda?).
Fjöldi

Sn
niðmengi

Mjög mikið

Þó nokkuð
n

Lítið
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Spillt
kynheilbrigði
nemenda

Engar
ranghugmyndir

2

2

0/0,,00%

2/10
00,00%

0
0/0,00%

0/0,00%

0/0,00%
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0/0,,00%

10/8
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2//16,67%
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0/0,00%
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1

1

0/0,,00%

1/10
00,00%
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gði nemend
da ?
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Mynd 5.117. Tengsl miilli þess hvortt nemendur höfðu
h
ranghug
gmyndir áðurr en unnið var með námsef
efnið og hvortt
námsefniðð stuðlaði að auknu kynheilbrigði.
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6. Umræður
Eftirtektarvert er að konur eru í afgerandi meirihluta þátttakenda í könnuninni (mynd 5.1) eða
86,67%. Þetta er í samræmi við rannsókn skólamáladeildar Hagstofunnar sem unnin var á
árunum 2000-2005 þar sem hlutfall kvenna af starfandi kennurum var 86,67%. Ennfremur sýnir
könnun Hagstofunnar að hlutfall karla innan kennarastéttinnar fer lækkandi93. Þessar tölur eru í
samræmi við kynjahlutfall þátttakenda í þessari könnun.
Aldursskipting þátttakenda í könnuninni var á bilinu 20-50 ára og eldri. Meirihluti svarenda var á
aldursbilinu 30-39 ára eða 40%, en 26,67% voru á aldrinum 40-49 ára (mynd 5.2). Í áðurnefndri
rannsókn Hagstofunnar er aldursskiptingu hins vegar öfugt farið þar sem hlutall kennara á
aldrinum 30-39 ára er 27,3% en hlutfall kennara á aldrinum 40-49 ára er 30,3%. Í samræmi við
niðurstöður þessarar rannsóknar sýndi rannsókn Hagstofunnar að hlutfall kennara á aldursbilinu
20-29 ára og 50 ára og eldri er lágt. Þá er einnig samræmi á milli kannananna þar sem stærstur
hluti kennaranna er á aldursbilunum 30-39 og 40-49 ára. Ástæður þess að flestir þátttakendur
raðast á þessi tvö aldursbil gætu verið margþættar, t.d. að inntökuskilyrði eru ströng í
kennaranám, fjarnámi hefur aukist á landsbyggðinni sem gefur starfandi leiðbeinendum og
ófaglærðu starfsfólki kost á að öðlast réttindi innan starfstéttinnar. Jafnframt gefur það
einstaklingum tækifæri á því að skipta um starfsgrein og reyna fyrir sér á nýjum starfsvettvangi.
Ennfremur er í dag orðin meiri krafa um menntun kennara sem gæti seinkað nýliðun í
starfsstéttinni og þannig skýrt lítinn fjölda ungra kennara. Hægt er að draga þá ályktun að
meðalaldursdreifing kennara sé á bilinu 30-49 ára.
Við framkvæmd könnunarinnar var hringt í þá skóla sem höfðu pantað námsefnið Kynlíf kynfræðsla fyrir ungt fólk frá Námsgagnastofnun. Athyglisvert var að kennarar sem voru að nota
námsefnið í kennslu voru ekki jafn margir og vonast var til í upphafi könnunnar. Það leiddi til
þess að úrtakið varð ekki eins stórt og vonast var til í upphafi. Í nokkrum skólum á
höfuðborgarsvæðinu eru starfandi kynfræðsluteymi sem samanstanda af þremur aðilum,
náttúrufræðikennara, hjúkrunarfræðing og lífsleiknikennara. Teymin eru samsett á þennan hátt
svo hægt sé að ná betur utan um efnið og gefa nemendum heildstæðari mynd af kynfræðslunni
þar sem sérþekking hvers fagaðila fær að njóta sín í kennslunni. Í slíkri teymisvinnu var jafnvel
aðeins einn af aðilum teymisins að vinna með námsefnið sem er fjallað er um í þessari könnun.
Framboð á fræðslufundum fyrir kennara er meira á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni og
því verða kennarar að velja og hafna sem gerir það að verkum að þeir geta farið á mis við
93

Hagstofan 2006:3-4
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áhugaverða fræðslufundi sem gætu komið þeim að gagni í kennslu. Áhugavert var að sjá hversu
Austurland og Norðurland voru virk að sækja fræðslufundi um námsefnið og einnig að taka nýtt
námsefni inn í kynfræðslu- og lífsleiknikennslu (mynd 5.15). Forsendur þess að taka inn nýtt
námsefni hljóta því að vera í samræmi við fjölda kynningar og fræðslufunda sem haldnir eru í
nánd við hvert búsvæði. Námsgagnastofnun kom til móts við kennara á landsbyggðinni með því
að halda fræðslufundi um námsefnið á Norður- og Austurlandi og voru þeir mjög vel sóttir og er
það í samræmi við niðurstöður könnuninnar. Skólastjórnendur á landsbyggðinni sjá oft tækifæri í
þeim fáu fræðslufundum sem haldnir eru og hvetja sitt starfsfólk til að sækja sér aukna fræðslu
og þekkingu sem gæti nýst þeim í starfi.
Í rannsókn Sóleyjar S. Bender á fóstureyðingum og fæðingartíðni unglingsstúlkna á árunum
1976-199994 kom í ljós að fæðingartíðnin var hærri á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu.
Þetta sýnir að þörf er á námsefni eins og Kynlíf - kynfræðsla fyrir ungt fólk sem tekur á
fyrirbyggjandi fræðslu. Slík fyrirbyggjandi fræðsla getur spornað gegn ótímabærum þungunum
unglingsstúlkna jafnt á landsbyggðinni sem á höfuðborgarsvæðinu. Ef kynfræðsla í grunnskólum
væri sett fram með þessu móti í dag gæti það leitt til ábyrgari kynlífshegðunar ungs fólks. Það
væri áhugavert á næstu árum að sjá sambærilega rannsókn gerða á ótímanbærum þungunum
unglingsstúlkna þar sem gerður væri samanburður á landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu og
einnig tekið tillit til kynfræðslu.
Þegar skoðað var fyrir hvaða aldur námsefnið er kennt virðist það vera algengast að það sé kennt
á vorönn í 9. bekk (mynd 5.4). Það gæti stafað af því að kennarar telja nemendur fremur vera
tilbúna til að meðtaka námsefnið m.t.t. þroska en á unglingsárum ganga nemendur í gegnum
miklar

þroskabreytingar

og

eru

sífellt

að

mótast

bæði

andlega

og

líkamlega95.

Kennsluleiðbeiningar námsefnisins mæla hins vegar með því að það sé kennt fyrir nemendur í 8.
bekk. Helsta ástæða þess er að kynhegðun unglinga hefur verið að breytast og unglingar í dag
virðast fá upplýsingar um kynlíf og kynhegðun frá fleiri áhrifavöldum en áður. Kynfræðslan er
ekki eingöngu bundin við skólakerfið eða heimilin heldur hefur hún einnig færst að miklu leyti
inn í fjölmiðlana. Þeir hafa aukið markaðsetningu sína með kynlífi og einnig hefur internetið
verið að koma sterkt inn96. Það er því mikilvægt eins og áður sagði að námsefnið sé kennt í 8.
bekk eins og lagt er fyrir í kennsluleiðbeiningunum ef það á að hafa fyrirbyggjandi áhrif þegar
kemur að kynlífi og kynhegðun unglinga.
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Almennt virðist grunnþekking svarenda könnunarinnar vera góð. Flestir þeirra höfðu nokkra
reynslu af því að kenna kynfræðslu eða af lífsleikni í grunnskóla (mynd 5.5). Námsefnið sem hér
er fjallað um er sérstaklega hannað til kennslu í lífsleikni en niðurstöður könnunarinnar sýna að
það er helst kennt af þeim kennurum sem hafa reynslu af kennslu í kynfræðslu fremur en í
lífsleikni. Þessi könnun leiddi einnig í ljós að þeir kennarar sem höfðu reynslu af kennslu í
kynfræðslu unnu frekar með námsefnið eins og lagt er upp með í kennsluleiðbeiningunum en
aðlöguðu það þó og breyttu eftir þörfum. Hægt er að draga þá ályktun að hjá þeim kennurum sé
reynslu í lífsleiknikennslu ábótavant (mynd 5.16.1). Kynfræðslan hefur yfirleitt verið hluti af
kennslu í náttúrufræði og verið samþætt þeirri námsgrein97. Það vekur því upp spurningar um
það hvort námsefnið sé frekar kennt í tímum í náttúrufræði en í lífsleikni. Kynfræðslan hefur
hins vegar verið að færast meira inn í lífsleiknina eftir því sem sú námsgrein hefur náð að festa
sig í sessi innan grunnskólanna, enda er tilgangur námsefnisins að efla sjálfsmynd nemenda og
stuðla að heilbrigðu gildismati. Með þessu móti eykst nemendum sjálfstraust og þeir eiga
auðveldara með að fylgja eigin sannfæringu sem aftur dregur úr því að nemendur láti undan
hópþrýstingi og taki rangar ákvarðanir sem geta haft neikvæðar afleiðingar í för með sér98.
Áherslur í kynfræðslu eru því að breytast samfara breytingum á samfélaginu og þörfin á því að
að taka á þeim andlegum breytingum sem kynþroskinn hefur í för með sér eykst í stað þess að
megináherslan sé á hinar líkamlegu breytingar.
Flestir þátttakendur könnunarinnar unnu með námsefnið eins og lagt var upp með í
kennsluleiðbeiningunum en aðlöguðu það og breyttu eftir eigin þörfum. Mjög áhugavert var að
sjá að aðeins einn þátttakandi vann með námsefnið á sinn eigin máta án þess að styðjast við
kennsluleiðbeiningarnar (mynd 5.6) en það bendir til þess að kennsluleiðbeiningarnar sem fylgja
námsefninu séu góðar og gagnlegar. Flestir þáttakendurnir treystu sér ekki til þess að vinna með
námsefnið án þess að hafa kennsluleiðbeningarnar til þess að styðjast við. Ennfremur sýna
niðurstöðurnar að góð fylgni er á milli þess að fara á fræðslufundi um námsefnið og notkunar
myndbanda sem og nemendaheftis um efnið (mynd 5.16.2). Tæplega helmingur þátttakenda
(46,67%) sýndi myndbandið og dreifði nemendaheftinu, sem styður það að námsefnið byggist á
samverkandi þáttum, þ.e.a.s. kennsluleiðbeiningum, myndböndunum og nemendaheftinu.
Myndböndin eru hugsuð sem ákveðin innlögn að hverjum efnisþætti og nemendaheftin hjálpa
nemendum að dýpka ennfremur skilning sinn á viðfangsefninu sem tekið er fyrir hverju sinni99.
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Til þess að sem bestur árangur náist verður að nálgast námsefnið sem heild sem byggir á öllum
þessum samverkandi þáttum.
Áhugavert er að sjá að ríflega 93% þátttakenda könnunarinnar telja að námsefnið sé frábært eða
gott og því greinilegt að mikil ánægja ríkir með námsefnið (mynd 5.7). Þetta gefur einnig til
kynna að mikil þörf er fyrir námsefni af þessu tagi í grunnskólunum. Í ljósi þess hversu mikil
ánægja ríkir með námsefnið er ljóst að það er góður grunnur til þess að byggja upp markvissa
kennslu í kynfræðslu í tenglsum við lífsleiknina. Niðurstöður þessarar könnunar gefa til kynna að
þróa þurfi markaðssetningu námsefnisins betur til þess að gera það sýnilegra í kennslu. Hægt
væri t.d. að útfæra skýringarmyndir námsefnisins í formi veggspjalda, virkja foreldrasamstarf ofl.
Einnig væri hægt að byggja upp gagnvirka heimasíðu sem myndi auðvelda kennaranum að brjóta
upp kennsluna og samþætta námsefnið öðrum námsgreinum eins og t.d. upplýsingatækni.
Niðurstöður könnunarinnar sýna að 86,67% svarenda telja að nemendur hafi haft nokkrar eða
miklar ranghugmyndir um kynlíf og kynferðismál áður en þeir unnu með námsefnið (mynd 5.8).
Ein ástæða ranghugmynda unglinga um kynlíf er líklega sú að fjölmiðlar hafa aukið
markaðsetningu sína á kynlífi í gegnum tónlistarmyndbönd, sjónvarpsþætti og kvikmyndir100
sem er í samræmi við rannsókn Wang og Davidsons101 en hún sýndi sterk tengsl milli áhorfs
unglinga á slík myndbönd og ranghugmynda um kynlíf. Þetta getur haft mjög neikvæðar
afleiðingar í för með sér þegar unglingar fá misvísandi skilaboð um kynlíf og getur leitt til
ranghugmynda um það hvað telst eðlilegt í kynlífi. Ennfremur fá unglingar upplýsingar frá
jafnöldrum sínum og af netinu sem geta ýtt undir ranghugmyndir hjá þeim102. Allt þetta styður
mikilvægi þess að vinna með gott námsefni af þeirri gerð sem hér er fjallað um á unglingastigi
grunnskólanna.
Könnun okkar leiddi í ljós að 86,67% þátttakenda töldu að námsefnið Kynlíf - kynfræðsla fyrir
ungt fólk hafi orðið til þess að auka kynheilbrigði nemenda (mynd 5.9). Hafa verður í huga að
kynheilbrigði gengur út á jákvæða og ábyrga nálgun á kyneðli og kynferðisleg sambönd þar sem
lögð er áhersla á ánægjulega og örugga upplifun á kynlífi, lausa við mismunun, niðurlægingu og
ofbeldi103. Þetta felur í sér að einstaklingurinn geti tjáð sig um tilfinningar sínar á ábyrgan og
frjálsan máta sem er ein leið til þess að styrkja hann í andlegri og félagslegri vellíðan. Þannig
verður hann hæfari í samskiptum og tekur sjálfstæðari og ábyrgari ákvarðanir þegar kemur að
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kynferðismálum104. Námsefnið tekur markvisst á því að unglingurinn sé meðvitaður um sjálfan
sig, um hugleiðingar sínar og gildismat þ.e.a.s. styrkleika sína og veikleika. Megináherslur
námsefnisins eru að efla sjálfsþekkingu, sjálfsábyrgð og kyneðli unglinga og stuðla þannig að
auknu kynheilbrigði unglinga105. Athyglisvert er því að skoða niðurstöður á samkeyrslu
spurninga 8 og 9 sem gefur til kynna að námsefnið dragi úr ranghugmyndum unglinga um kynlíf,
en 83,33% þátttakenda sögðu að námsefnið hefði aukið kynheilbrigði meðal nemenda sinna
(mynd 5.17).
Eftirtektarvert er að yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda (93,33%) telur að námsefnið stuðli að
uppbyggilegri og einlægari umræðu um kynlíf og kynferðismál (mynd 5.10). Námsefnið ýtir
undir umræður um kynlíf og málefni tengd því á opinn og uppbyggilegan hátt. Sýnt hefur verið
fram á að léleg tjáskipti unglinga um kynferðismál geta haft þær afleiðingar að þeir taki óþarfa
áhættu í kynlífi og treysti sér ekki til þess að ræða við kynlífsfélaga sína á opinskáan hátt. Þetta
getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar fyrir unglinga og byggt upp óþarfa kvíða106.
Námsefnið Kynlíf hefur því jákvæðar afleiðingar í för með sér því að stuðla að því að nemendur
taki frekar réttar ákvarðanir þegar kemur að kynlífi og málefnum sem tengjast því.
Að mati 80% þátttakenda virðist námsefnið auka skilning nemenda á líkama sínum og
tilfinningum (mynd 5.11) en það er í samræmi við markmið Aðalnámskrár grunnskóla um að
nemendur eigi að læra að vega og meta langanir sínar og væntingar á raunhæfan hátt til þess að
geta sett sér persónuleg markmið107. Aðalnámsskráin kemur einnig inn á að nemendur eigi að
vinna með og beita grunnhugtökum varðandi efnaskipti, vöxt, æxlun, þroska og hreyfingu s.s.
með eigin athugunum, verkefnum og umræðum108. Megináherslur námsefnisins eru á félagslegaog tilfinningalega þætti, en einnig er líffræðilegum þáttum gerð mjög góð skil109. Könnunin sýnir
vel að námsefnið nær með góðu móti að auka skilning nemenda bæði á líkamlegum- og
andlegum breytingum að mati kennara. Þannig upplifir unglingurinn jákvæða líkamsvitund og
um leið nær hann að skilja tilfinningar sínar sem fylgja kynþroskanum.
Þegar skoðað var hvort námsefnið stuðlar að ábyrgari kynhegðun nemenda sýndu niðurstöður að
80% þátttakenda voru á þeirri skoðun (mynd 5.12). Kynhegðun mótast af reynslu einstaklingsins
og kemur m.a. fram í hugsunum hans, viðmóti, skoðunum og hegðun110 og því er mikilvægt að
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fræða nemendur um það hvað heilbrigt kynlíf stendur fyrir. Bæði kynin eiga að upplifa ánægju
og vellíðan í gegnum kynlíf. Slík fræðsla leyfir einstaklingunum að njóta sín á sínum eigin
forsendum og að kynlífsréttur beggja sé tryggður111. Mikilvægt er að byggja fræðsluna á
fyrirbyggjandi leiðum í stað þess að grípa til hræðsluáróðurs. Ein leið til þess er að flétta
kynlífsheilbrigði inn í daglegt líf nemenda sem hluta af lýðheilsu en þá verður að gæta þess að
loka ekki á þau vandamál sem eru til staðar heldur að gera sér grein fyrir þeim og vinna
markvisst á þeim112. Sannað þykir að neikvæð fræðsla í kennslu getur haft þveröfug áhrif og ýtt
undir rangar ákvarðanir þegar kemur að kynferðismálum113. Því ætti frekar að hugsa fræðsluna í
anda forvarna á jákvæðan hátt og leggja áherslu á að byggja upp sjálfstæða nemendur í stað þess
að notast við hræðsluáróður og vera sífellt að velta sér upp úr því neikvæða og ætlast til þess að
leysa vandamálin á slíkan máta.
Þátttakendur í könnuninni voru almennt á því að námsefnið auki skilning á margvíslegum
andlegum þáttum kynþroskans, s.s. á eigin tilfinningarlífi, eigin viðbrögðum og á viðbrögðum
annarra. Áhugavert er að 40% þátttakenda töldu að námsefnið hafi opnað hug nemenda gagnvart
samkynhneigð (mynd 4.13). Nauðsynlegt er að námsefni í kynfræðslu komi inn á samkynhneigð,
þar sem talið er að u.þ.b. 10% mannkyns sé samkynhneigt sem þýðir að 10% nemenda í
skólakerfinu eru líklega samkynhneigðir 114. Það er því er mjög mikilvægt að nemendur fái góðar
upplýsingar um það hvað samkynhneigð er og fái viðeigandi fræðslu um hana. Fræðslan þarf að
fara fram í umhverfi sem er opið og óþvingað fyrir umræðum um samkynhneigð, sem gerir
samkynhneigðum nemendum kleift að opna sig og vera virkir í umræðunni um kynhneigð sína.
Slík fræðsla þarf að uppfræða nemendur á réttan hátt til þess að draga úr fordómum gagnvart
samkynhneigðum í komandi framtíð115. Fræðslu um samkynhneigð er fléttað á skemmtilegan
máta inn í námsefnið Kynlíf - kynfræðsla fyrir ungt fólk og er því komið til móts við alla
nemendur og rétt þeirra að fá að njóta sín.
Almennt fannst þátttakendum í könnuninni námsefnið hafa jákvæð áhrif á líðan nemenda og
samskipti þeirra innbyrðis. Áhugavert er að sjá hve námsefnið stuðlar að uppbyggilegum þáttum,
jafnt andlegum- og líkamlegum (mynd 5.14), eflir félagsleg tengsl milli nemenda og gerir þá
færari til þess að taka ábyrga afstöðu til kynferðismála. Ef niðurstöðurnar eru skoðaðar í
samhengi við markmið Aðalnámskrár grunnskóla í lífsleikni eiga nemendur að átta sig á því að
þeir eru stöðugt að miðla tilfinningum sín á milli og láta þannig í ljós líðan sína og
111
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hugarástand116. Kennsluaðferðir námsefninsins eru byggðar upp á formi lífsleiknarinnar þar sem
nemendur eru hvattir til ýmiskonar hópavinnu. Vinahópar eru settir upp til þess að stuðla að
góðri samvinnu og í þeim eru trúnaður og virðing höfð í fyrirrúmi. Myndaðar eru umræður innan
hópanna og á milli þeirra til að fá fram ólík sjónarmið nemenda117. Umræðurnar eru settar þannig
fram að meðlimir hópanna eiga að geta tjáð sig óhikað og axlað sameiginlega ábyrgð á vinnunni.
Umræðurnar eru gerðar sýnilegar og megináhersla er lögð á það málefni sem tekið er fyrir hverju
sinni en ekki hver leggur það fyrir. Allir nemendur eru því virkir í umræðunni og taka
sameiginlega ábyrgð á niðurstöðum118. Tilgangur kennsluaðferðanna er í samræmi við markmið
Aðalnámskrár grunnskóla í lífsleikni. Hugmyndagrunnur kennsluaðferðanna sem lagðar eru
fram í námsefninu kemur úr mörgum ólíkum áttum en hefur sem sameiginlegt markmið að stuðla
að uppbyggilegum þáttum í félagslegri færni nemenda, efla sjálfsmat þeirra og stuðla að
heilbrigðu gildismati.
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7. Lokaorð
Það er mikill ávinningur fyrir hvern grunnskóla að fara af stað með heildstæða stefnu í
kynfræðslu í anda lífsleikninnar. Íslenskt samfélag hefur verið að taka miklum breytingum á
síðustum árum sem hefur leitt til þess að unglingum finnst þeir hafa aukið val hvenær þeir telja
sig tilbúna til að lifa kynlífi. Það er hins vegar vert að hafa í huga að oft eru unglingar ekki búnir
að ná tilsettum þroska þegar þeir stofna til kynferðissambands og upplifa sig því óörugga og
ósátta við fyrstu reynslu sína af kynlífi. Þetta getur einnig oft leitt til þess að þeir sýni
takmarkaða ábyrgð þegar kemur að kynlífi og þeim skuldbindingum sem því fylgir. Þetta er stutt
af rannsóknum sem sýnt hafa fram á að íslenskar stúlkur stofna fyrr til kynferðislegs sambands
en jafnöldrur sínar á hinum norðurlöndunum. Afleiðingarnar eru hærri tíðni ótímabærra þungana
og fóstureyðinga hér á landi119.
Á síðustu árum hafa fjölmiðar aukið markaðssetningu sína á kynlífi og þar hefur internetið
komið sterkt inn og þetta hefur leitt til aukinna ranghugmynda hjá unglingum um það hvað telst
vera eðlilegt í kynlífi.120 Þetta gefur til kynna að breyta þurfi áherslum í kynfræðslu frá hinu
líffræðilega og meira inn á það félagslega og andlega þar sem sjálfsskoðun er höfð í fyrirrúmi.
Það er því mikil þörf fyrir markvissa og víðtæka fræðslu sem virkjar unglingana á jákvæðan hátt
um kynferðismál.
Áhugi rannsakenda á námsefninu varð þess valdandi að þeir ákváðu að leita svara við því hvort
að hin nýja nálgun kynfræðslunnar undir formerkjum lífsleikninnar væri að gefa góða raun. Með
vinnu lokaverkefnis var leitast við að svara rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með. Í
framhaldi af því er eðlilegt að skoða niðurstöður könnunarinnar sem gefa skýrt til kynna að
námsefnið stuðli að auknu kynheilbrigði og dragi úr ranghugmyndum um kynferðismál hjá
unglingum. Rík ástæða er því fyrir skóla að innleiða námsefnið Kynlíf - kynfræðsla fyrir ungt
fólk í starf sitt. Það er til mikils að vinna því ávinningurinn er greinilegur þar sem hann stuðlar að
breyttum viðhorfum unglinga til kynlífs. Rannsakendur vonast til þess að niðurstöður
könnunarinnar geti nýst skólastjórnendum og öðrum fagaðilum þegar kemur að því að ákveða
hvort færa eigi kynfræðsluna inn á svið lífsleikninnar.

119
120

Sóley S. Bender 2003:42-46
Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl. 2006:2-5

53

Kynlíf – Kynfræðsla fyrir ungt fólk

Heimildaskrá
Aldís Unnur Guðmundsdóttir. 2007. Þroskasálfræði - Lengi býr að fyrstu gerð. Reykjavík. Mál
og menning.
Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind. 2003. Almenn sálfræði- Hugur, heili og
hátterni. Reykjavík. Mál og menning.
Amalía Björnsdóttir. 2006. Ólíkar gerðir spurninga. Vefur Amalíu.
Vefslóð: http://starfsfolk.khi.is/amalia/namsmat.htm (Sótt 17. mars 2008).
Ásdís Olsen. 2006. Kynlíf - Kynfræðsla fyrir ungt fólk. Kennsluleiðbeiningar. Aldís Yngvadóttir
og Hafdís Finnbogadóttir ritstýrðu. Reykjavík. Námsgagnastofnun.
Ásdís Olsen. 2007. Kynlíf - Nýtt námsefni í lífsleikni. Kynning á kynfræðslunámsefninu.
Kennaraháskóli Íslands.
Ásdís Olsen. 2008. Ferilskrá. Heimasíða Ásdísar Olsen.
Vefsóð: http://starfsfolk.khi.is/ao/ (Sótt 20. apríl 2008).
Ásdís Olsen. 2008. Verðlaunahafar. Heimasíða Ásdísar Olsen.
Vefslóð: http://www.khi.is/?q=node/1066 (Sótt 20.apríl 2008).
Vefslóð: http://starfsfolk.khi.is/ao/ (Sótt 19. febrúar 2008).
Capacent Rannsóknir. 2008. Hvað eru vikmörk? Capacent rannsóknir.
Vefslóð: http://www.capacent.is/?PageID=147#Hvað%20eru%20vikmörk? (Sótt á netið 8.
apríl 2008).
Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir. 2006. Kynlíf
unglingar.

[Bæklingur].

Reykjavík:

Fræðslusamtök

um

kynlíf

og

barneignir,

Landlæknisembættið, Lýðheilsustöð og Reykjavíkurborg velferðasvið.
Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir. 2006.
Samskipti foreldra og barna um kynlíf. [Bæklingur]. Reykjavík: Fræðslusamtök um kynlíf
og barneignir, Landlæknisembættið, Lýðheilsustöð og Reykjavíkurborg velferðasvið.
Hagstofa Íslands. 2006. Starfsfólk í leik-, grunn- og framhaldskólum 200-2005. Hagtíðindi,
skólamál. 2:3-5.
Vefslóð: http://www.hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=4689 (Sótt á netið 07.apríl
2008).
Heiða María Sigurðardóttir. 2006. Hvernig má skilgreina hugtakið þýði og hvað greinir það frá
úrtaki? Vísindavefurinn.
Vefslóð: http://visindavefur.is/?id=6352 ( Sótt 17.mars.2008).

54

Kynlíf – Kynfræðsla fyrir ungt fólk

Heilbrigðis-

og

tryggingarmálaráðuneytið.

2001.

Heilbrigðisáætlun

til

ársins

2010-

langtímamarkmið í heilbrigðismálum. Reykjavík, Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið
Vefslóð: http://www.heilbrigdisraduneyti.is/media/Skyrslur/htr2010.pdf ( Sótt 23. febrúar
2008).
Hermann Óskarsson. 2000. Aðferðafræði félagsvísinda. Undirbúningur rannsókna, framkvæmd
og skýrslugerð. Reykjavík, Iðnú.
Hróbjartur Árnason. 2005. Miðlunaraðferðin. [Nemendahefti] Kennslufræði fullorðinna.
Reykjavík, Kennaraháskóli Íslands.
Hörður Þorgilsson og Jakob Smári (ritstj.). 1993. Íslenska sálfræðibókin. Reykjavík, Mál og
menning.
Menntamálaráðuneytið.

2006.

Aðalnámskrá

grunnskólanna.

Kristinfræði,

siðfræði

og

trúarbragðafræði. Reykjavík, Menntamálaráðuneytið.
Vefslóð: http://www.menntagatt.is (Sótt 19. mars. 2008).
Menntamálaráðuneytið.

2006.

Aðalnámskrá

grunnskólanna,

lífsleikni.

Reykjavík,

Menntamálaráðuneytið.
Vefslóð: http://www.menntagatt.is (Sótt 19. mars. 2008).
Menntamálaráðuneytið. 2006. Aðalnámskrá grunnskólanna, náttúrufræði og umhverfismennt.
Reykjavík, Menntamálaráðuneytið.
Vefslóð: http://www.menntagatt.is (Sótt 19. mars. 2008).
Menntamálaráðuneytið. 2006. Aðalnámskrá grunnskólanna, samfélagsfræði. 2006. Reykjavík,
Menntamálaráðuneytið.
Vefslóð: http://www.menntagatt.is (Sótt 19. mars. 2008).
Merkle, D.G. 1997. Inclusive science education: What does it look like ? Confronting
homophobia and providing equity for homosexuals in our science classrooms.
Shippensburg, PA, Shippensburg University.
Vefslóð: http://www.eric.ed.gov/ (Sótt á netið 01. mars 2005)
Outcome hugbúnaður ehf. 2008. Outcome kannanir. Outcome hugbúnaður ehf.
Vefslóð: http://www.outcome.is/kannanir/forsida/
Pan American Health Organization (PAHO), Word Health Organization (WHO), Word
Association for Sexology (WAS). 2000. Promotion of sexual health recommendations for
action. Pan American Health Organization (PAHO).
Vefslóð: http://www.paho.org/English/AD/FCH/AI/PromotionSexualHealth.pdf (Sótt 23.
febrúar 2008).

55

Kynlíf – Kynfræðsla fyrir ungt fólk

Papa, M.J., A. Singal, S. Law, S. Pant, S. Sood, E.M. Rogers og C.L. Shefner–Rogers. 2000.
Entertainment – Education and social change: an anlysis of parasocial ineraction, social
learning, collective efficacy, and paradoxical communication. Journal of Communication.
Oxford, Blackwell Publishing Ltd.
Vefsóð: http://www.blackwell-synergy.com/doi/pdf/10.1111/j.1460-2466.2000.tb02862.x
(Sótt 08. mars 2008).
Rannsóknir og greining. 2006. Grunnniðurstöður rannsóknar. Kynhegðun ungs fólks á Íslandi og
kynferðisleg misnotkun á börnum. Rannsóknir og greining.
Vefslóð: http://www.bvs.is/files/file425.pdf (Sótt 19. apríl 2008)
Rúnar Sigþórsson. 2007. En það er bara svo gaman að sjá í verklega þættinum hvað bekkurinn
lifnar við. Um nám og námsforsendur nemenda í prófvæddu skólaumhverfi. Að beita
sverðinu til sigurs sér: Námsmat – lykill að bættu námi. Ráðsefna skólaþróunarsviðs
kennaradeildar HA.
Vefslóð:

http://vefir.unak.is/skolathroun/radstefnur/april2007/glaerur/erindi_runar.pdf

(Sótt 6. mars 2008).
Sóley Dröfn Davíðsdóttir. 2007. Hvað er hugræn atferlismeðferð? Félag um hugræna
atferlismeðferð. Icelandic Association for Cognitive and Behavioral Therapies.
Vefslóð: http://www.ham.is (Sótt 7. mars 2008).
Sóley S. Bender. 2003. Af hverju er unglingaólétta algengari í Bandaríkjunum en Evrópu?
Vísindavefurinn.
Vefslóð: http://visindavefur.is/?id=3363 (Sótt 26. febrúar 2008).
Sóley S. Bender. 2006. Kynheilbrigði: Þörf fyrir stefnumótun. Tímarit hjúkrunarfræðinga.
82,4:52-56.
Sóley S. Bender. 2006. Kynlífsheilbrigði: Frá þögn til þekkingar. Tímarit hjúkrunarfræðinga.
82,4:48-50.
Sóley S. Bender og E. Kosunen. 2003. Trends in teenage fertility, abortion, and pregnancy rates
in Iceland compared with otherNordic countries, 1976–99. Acta Obstet Gynecol Scand.
82:38-47.
Sóley S. Bender og E. Kosunen. 2005. Teenage contraceptive use in Iceland: A gender
perspective. Public Health Nursing. 22,1:17-25.
Stallard, P. 2006. Bætt hugsun - Betri líðan. Handbók í hugrænni atferlismeðferð fyrir börn og
unglinga. [Dr. Gyða Haraldsdóttir o.fl. íslenskuðu]. Reykjavík. Skrudda.
Stammers, T. 1999. Sexual spin. Postgraduate medical journal. 75:641–642
Vefslóð: http://pmj.bmj.com/cgi/reprint/75/889/641 (Sótt 14.apríl 2008)
56

Kynlíf – Kynfræðsla fyrir ungt fólk

Vitund. 2008. Spakmæli. Vitund.is
Vefslóð: http://www.vitund.is/vitund/spakmaeli/spakmaeli.asp?id=13
Wang, B. og P. Davidson. 2006. Sex, lies and videos in rural China: A qualitative study of
women´s sexual debut and risky sexual behavior. The Journal of Sex Research. 43,3:227235.
Vefslóð: http://www.sexscience.org/uploads/media/JSR_43-3_Wang.pdf (Sótt 26.febrúar
2008).
World Health Organization (WHO). 2004. Sexual health a new focus for WHO. Progress in
reproductive health research. Progess newsletter. World Health Organization (WHO).
Vefslóð: http://www.who.int/reproductive-health/hrp/progress/67.pdf (Sótt 23. febrúar
2008).
Þorlákur Karlsson. 2003. Spurningakannanir: Uppbygging, orðalag og hættur. Í Handbók
aðferðafræði og rannsóknum í heilbrigðisvísindum. (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján
Kristjánsson ritstj.), bls. 331-351. Akureyri, Háskólinn á Akureyri.
Þuríður Jóhannsdóttir. 2008. Hugsmíðahyggja. Um félagslega hugmsíðahyggju (Social–
Constructivism).
Vefslóð: http://ust.khi.is/tjona/hugsmid.htm (Sótt 6. mars 2008).

57

Kynlíf – Kynfræðsla fyrir ungt fólk

Töflu- og myndaskrá
Tafla 3.1

Tenging námsefnisins Kynlíf- kynfræðsla fyrir ungt fólk við Aðalnámskrá
grunnskóla 2006 .................................................................................................... 21

Tafla 5.1.

Upplýsingar um kyn þátttakenda ........................................................................... 28

Tafla 5.2.

Hver er aldur þinn .................................................................................................. 29

Tafla 5.3.

Hvert er þitt búsvæði ............................................................................................. 30

Tafla 5.4.

Hefur þú unnið með námsefnið Kynlíf á unglingastigi Grunnskóla ..................... 31

Tafla 5.5.

Hefur þú sérstakan undirbúning hvað varðar vinnu með lífsleikni eða
námsefnið Kynlíf ................................................................................................... 32

Tafla 5.6.

Hvernig fór vinnan með námsefnið Kynlíf fram á þínum vegum ......................... 33

Tafla 5.7.

Hvað finnst þér um lífsleikninámsefnið Kynlíf sem ætlað er til
kynfræðslu á unglingastigi grunnskóla .................................................................. 34

Tafla 5.8.

Fannst þér að nemendur hefðu ranghugmyndir um kynlíf og
kynferðismál áður en þeir unnu með námsefnið Kynlíf ........................................ 35

Tafla 5.9.

Telur þú að námsefnið Kynlíf hafi orðið til að auka kynheilbrigði
nemenda ................................................................................................................. 36

Tafla 5.10.

Telur þú að umræða um kynferðismál sé einlægari og uppbyggilegri hjá
nemendum eftir að þeir fóru í gegnum námsefnið Kynlíf ..................................... 37

Tafla 5.11.

Finnst þér að nemendur skilji betur eigin líkama og langanir eftir að hafa
farið í gegnum námsefnið Kynlíf........................................................................... 38

Tafla 5.12.

Telur þú námsefnið Kynlíf stuðli að ábyrgari kynhegðun nemenda ..................... 39

Tafla 5.13.

Finnst þér að námsefnið Kynlíf hafi aukið skilning nemenda á
eftirtöldum atriðum ................................................................................................ 40

Tafla 5.14.

Finnst þér að námsefnið Kynlíf hafi haft jákvæð áhrif á eftirtalin atriði
hjá nemendum........................................................................................................ 41

Tafla 5.15.

Spurning 15 samkeyrð við spurningu 3 ................................................................. 42

Tafla 5.16.

Spurning 6 samkeyrð við spurningu 5 ................................................................... 43

Tafla 5.17.

Spurning 8 samkeyrð við spurningu 9 ................................................................... 45

Mynd 5.1.

Kynjahlutfal þátttakenda........................................................................................ 28

Mynd 5.2.

Aldursdreifing þáttakenda ..................................................................................... 29

Mynd 5.3.

Dreifing þátttakenda á búsvæði ............................................................................. 30

Mynd 5.4.

Skipting kennslu á námsefninu á milli árganga ..................................................... 31

Mynd 5.5.

Undirbúningur kennara fyrir námsefnið Kynlíf-kynfræðsla fyrir ungt fólk ........... 32

Mynd 5.6.

Framsetning námsefnis í kennslu .......................................................................... 33

Mynd 5.7.

Mat svarenda á gæðum námsefnis ......................................................................... 34

Mynd 5.8.

Álit kennara um ranghugmyndir nemenda um kynlíf og kynferðismál
áður en unnið var með námsefnið kynlíf ............................................................... 35
58

Kynlíf – Kynfræðsla fyrir ungt fólk

Mynd 5.9.

Áhrif námsefnis á aukið kynheilbrigði nemenda ................................................... 36

Mynd 5.10.

Áhrif námsefnis á umræðu milli nemenda um kynlíf og kynferðismál ................. 37

Mynd 5.11.

Áhrif námsefnis á skilning nemenda á eigin líkama og tilfinningum.................... 38

Mynd 5.12.

Álit kennara á áhrif námsefnis á kynhegðun nemenda .......................................... 39

Mynd 5.13.

Áhrif námsefnis á skilning nemenda á ýmsum þáttum varðandi kynlíf og
kynhegðun ............................................................................................................. 40

Mynd 5.14.

Jákvæð áhrif námsefnis á ýmsa þætti sem varða kynvitund nemenda .................. 41

Mynd 5.15.

Tengsl aðsóknar á námskeið eða fræðslufundi og búsvæði þátttakenda ............... 42

Mynd 5.16.1. Sýnir hvernig kennarar unnu með námsefnið miðað við þá bakþekkingu
sem þeir höfðu. ..................................................................................................... 44
Mynd 5.16.2. Tengsl aðsóknar á námskeið eða fræðslufundi um námsefnið og
framsetning námsefnis í kennslu ........................................................................... 44
Mynd 5.17.

Tengsl milli þess hvort nemendur höfðu ranghugmyndir áður en unnið
var með námsefnið og hvort námsefnið stuðlaði að auknu kynheilbrigði ............. 45

59

Kynlíf – Kynfræðsla fyrir ungt fólk

Viðauki
Könnunin eins og hún var lögð var fyrir þáttakendur á vefsíðu Outcome ehf.

Könnun
Ábyrgðarmaður þessarar könnunar er dgth@simnet.is

Könnun um námsefnið Kynlíf

Kynlíf er námsefni í kynfræðslu sem kom út hjá Námsgagnastofnum árið 2006 sem hefur það að megin markmiði að
stuðla að kynheilbrigði.
Í þessu samhengi merkir kynheilbrigði að líkamlegir, tilfinningalegir, vitsmunalegir og félagslegir þætti kynverunnar vinni
saman á þann hátt að vera gefandi og styrkjandi fyrir pernsónuleikann, samskipti og ást. (Samkv. Alþjóða
heilbrigðisstofununinni - SIECUS, 1999).
Þessi spurningalisti er gerður til að afla upplýsinga fyrir B.Ed ritgerð í kennaradeild við Háskólann á Akureyri.
Tilgangurinn með ritgerðinni er að kanna námsefnið Kynlíf, eftir Ásdísi Olsen og hvort það stuðli að auknu kynheilbrigði
hjá unglingum. Þeir kennarar sem þekkja námsefnið og hafa notað það í kennslu eru vinsamlegast beðnir að svara
eftirfarandi spurningum. Spurningalistinn samanstendur af 14 spurningum og það tekur um 5 mínútur að svara þeim hér.
Okkur þætti mjög vænt um ef þú gætir svarað spurningarlistanum sem fyrst svo að góður tími geti gefist í úrvinnslu.
Fyllsta trúnaðar er heitið og við tryggjum að ekki verði hægt að rekja svörin.
Ef einhverjar spurningar vakna varðandi þessa könnun, þá vinsamlegast leitaðu til ábyrgðarmanns okkar og
leiðbeinanda;
Guðmundur Heiðar Frímannssonar PhD, próferssor í heimspeki. Kennaradeild Háskólans á Akureyri (ghf@unak.is).
Kær kveðja Dóra Guðrún Þórarinsdóttir(dgth@sminet.is) og Hildur Jónasdóttir(hildur@grv.is), fjarnemar frá
Vestmannaeyjum.
Athugið: Aðeins er hægt að svara þessari könnun einu sinni

1. Upplýsingar um kyn
Karl
Kona

Þessari spurningu verður að svara

2.Hver er aldur þinn?
20-29
30-39
40-49
50 og eldri

3. Hvert er þitt búsvæði?
Er frá höfðuðborgarsvæðinu
Er frá Vesturlandi
Er frá Norðurlandi
Er frá Austurlandi
Er frá Suðurlandi
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4. Hefur þú unnið með námsefnið Kynlíf á unglingastigi
grunnskóla? ( Hakaðu við þá þætti sem þér finnst eiga við )
Í 8. bekk á haustönn
Í 8. bekk á vorönn
Í 9. bekk á haustönn
Í 9. bekk á vorönn
Í 10. bekk á haustönn
Í 10. bekk á vorönn

Þessari spurningu verður að svara

5. Hefur þú sérstakan undirbúning hvað varðar vinnu með
lífsleikni eða námsefnið Kynlíf? ( Hakaðu við þá þætti sem
þér finnst eiga við )
Hef sótt námskeið eða fræðslufundi um námsefnið Kynlíf
Hef sótt námskeið eða fræðslufundi varðandi lífsleiknikennslu
Hef nokkra reynslu af lífsleiknikennslu í grunnskóla
Hef nokkra reynslu af að kenna kynfræðslu í grunnskóla
Hef ekki sérstaka reynslu af lífsleiknikennslu eða vinnu með námsefnið Kynlíf

Þessari spurningu verður að svara

6. Hvernig fór vinna með námsefnið Kynlíf fram á þínum
vegum? (Hakaðu við þann þátt sem þér finnst eiga við)
Vann með námsefnið eins og lagt er til kennlsuleiðbeiningum
Vann með námsefnið eins og lagt er upp með í kennlsuleiðbeiningum en aðlagaði og breytti eftir þörfum
Vann með námsefni á minn hátt án þess að styðjast við kennsluleiðbeiningar
Sýndi myndbandið og dreifði nemendaefninu (tímarit)
Sýndi eingöngu myndbandið
Dreifði nemendaefninu (tímarit) til nemenda

Þessari spurningu verður að svara

7. Hvaða finnst þér um lífsleikninámsefnið Kynlíf sem ætlað
er til kynfræðslu á unglingastigi grunnskóla? ( Hakaðu við þá
þætti sem þér finnst eiga við )
Frábært námsefni
Gott námsefni
Sæmilegt námsefni
Ekki námsefni að mínu skapi
Slakt námsefni, gaf ekki góða raun í kennslu

Þessari spurningu verður að svara
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8. Fannst þér að nemendur hefðu ranghugmyndir um kynlíf
og kynferðismál áður en þeir unnu með námsefnið Kynlíf?
Engar ranghugmyndir
Nokkrar ranghugmyndir
Mjög miklar ranghugmyndir

Þessari spurningu verður að svara

9. Telur þú að námsefnið Kynlíf hafi orðið til að auka
kynheilbrigði (sjá skilgreiningu) nemenda?
Mjög mikið
Þó nokkuð
Lítið
Ekkert
Spillt kynheilbrigði nemenda

Þessari spurningu verður að svara

10. Telur þú að umræða um kynferðismál sé einlægari og
uppbyggilegri hjá nemendum eftir að þeir fóru í gegnum
námsefnið Kynlíf?
Miklu einlægari og uppbyggilegri
Eitthvað einlægari og uppbyggilegri
Ekkert einlægari og uppbyggilegri

Þessari spurningu verður að svara

11. Finnst þér að nemendur skilji betur eigin líkama og
langanir eftir að hafa farið í gegnum námsefnið Kynlíf?
Mun betur
Nokkuð betur
Lítið betur
Ekkert betur
Ýtt undir ranghugmyndir um eigin líkama og langanir

Þessari spurningu verður að svara

12. Telur þú námefnið Kynlíf stuðli að ábyrgari kynhegðun
nemenda?
Miklu ábyrgari kynhegðun
Nokkuð ábyrgari kynhegðun
Lítið ábyrgari kynhegðun
Ekkert ábyrgari kynhegðun
Stuðlar að óábyrgri kynhegðun nemenda

Þessari spurningu verður að svara
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13. Finnst þér að námsefnið Kynlíf hafi aukið skilning
nemenda á eftirtöldum atriðum. ( Hakaðu við þá þætti sem
þér finnst eiga við )
Á eigin líkama
Á eigin tilfinningalífi
Á eigin viðbrögðum
A viðbrögðum annarra
Á kynlífi
Á samkynheigð
Ekkert af ofan töldu

Þessari spurningu verður að svara

14. Finnst þér að námsefnið Kynlíf hafi haft jákvæð áhrif á
eftirtalin atriði hjá nemendum. ( Hakaðu við þá þætti sem þér
finnst eiga við )
Sjálfsmynd
Líkamsvitund
Samskipti
Líðan
Kynlífshegðun
Afstöðu til kynferðismála
Ekkert af ofan töldu

Þessari spurningu verður að svara

Svara könnun

Þessi könnun er framkvæmd með Outcome Vefkannanakerfinu.
Ef þú hefur áhuga á því að kynna þér Outcome vefkannanakerfið og möguleika þess, hafðu þá samband við okkur.
www.outcome.is / kannanir@outcome.is / +354 533 1440
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