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Ágrip 

Á framhaldsskólaárunum eiga miklar breytingar sér stað hjá unglingum, 

bæði líkamlegar, andlegar og tilfinningalegar. Því er nauðsynlegt að þeir hafi 

aðgang að góðri fræðslu og ráðgjöf sem hjálpa þeim að takast á við 

breytingarnar. Rannsóknir sýna að með markvissri og viðeigandi kynfræðslu 

er hægt að aðstoða unglinga við að móta viðhorf sín og gildi og nýta sér þau 

til að taka upplýsta ákvörðun áður en þeir stunda kynlíf. Unglingar á Íslandi 

hafa gagnrýnt kynfræðslu sem þeir hafa fengið og einna helst fyrir það 

hversu vandamálamiðuð hún er. Kynfræðsla er ekki lögbundin skylda í 

framhaldsskólum á Íslandi og því hafa viðhorf kennara mikið að segja um 

það hvort slík fræðsla eigi sér stað. Rannsóknir hafa sýnt að undirbúningur 

kennara, þjálfun og reynsla hefur áhrif á viðhorf þeirra. Tilgangur 

ritgerðarinnar var að kanna viðhorf lífsleiknikennara og nemenda í 

framhaldsskólum á Íslandi til kynfræðslu og hvort samsvörun væri á milli 

viðhorfa þeirra. Einnig var kannað hvort kennarar telja sig nógu vel í stakk 

búna til að veita þessa fræðslu. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að afla 

upplýsinga sem geri það kleift að leita mögulegra leiða svo bæta megi 

kynfræðslu í samræmi við óskir nemenda og kennara og gera hana 

markvissari. Við rannsóknarvinnu var notast við spurningalista sem lagðir 

voru fyrir úrtak nemenda og lífsleiknikennara í framhaldsskólum landsins. 

Niðurstöður sýndu að nemendur og kennarar voru í grundvallaratriðum 

með svipuð viðhorf og telja báðir hópar mikilvægt að kynfræðsla fari fram í 

framhaldsskólum. Fleiri nemendum en kennurum fannst of litlum tíma varið 

í kynfræðslu í dag og var Ástráður (forvarnafélag læknanema) sá aðili sem 

flestir nemendur og kennarar töldu eiga að sjá um fræðsluna. Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir virðast höfða til beggja hópa og voru ýmsar aðferðir taldar 

henta vel við kynfræðslu. Klám var sá þáttur sem hlutfallslega flestir 

nemendur töldu léttvægt að fræðast um en flestir töldu fræðslu um 

kynsjúkdóma, getnaðarvarnir, fóstureyðingar og kynferðislegt ofbeldi 

mikilvæga. 
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Abstract 

Sex education is nothing to be embarrassed about: Attitudes of life skills 

teachers and upper secondary school students towards sex education 

 

During upper secondary school many changes occur among teenagers, both 

physical, mental and emotional. Therefore it is essential that they have 

access to quality education and counseling during these years. Research 

shows that with systematic and appropriate sex education it is possible to 

help teenagers develop their views and values that result in an informed 

decision before engaging in sexual activity. Teenagers in Iceland have 

criticized their sex education, especially for how problem orientated it is. 

Sex education is not compulsory in Icelandic upper secondary schools so 

the view and attitude of teachers are a major factor in whether it is taught 

or not. Research has shown that teachers’ preparation, training and 

experience influences their attitude. The main objective of this thesis is to 

gather information that allows us to seek possible ways to improve sex 

education in conformance with the wishes of student and teachers in a 

more focused manner. A questionnaire was given to a sample of students 

and life skills teachers in the Icelandic upper secondary schools. The results 

showed that the students and teachers had fundamentally similar attitudes 

and both groups feel it is important that sex education takes place in upper 

secondary schools. More students than teachers felt that too little time was 

spent on sex education but in both groups the majority felt that the 

provision of sex education was best left in the hands of the Preventative 

Association of Medical Students, Ástráður. Diverse teaching methods seem 

to appeal to both groups as many methods were considered suitable for sex 

education. Pornography was considered the least important subject among 

most of the teenagers while sexually transmitted diseases, contraception, 

abortion and sexual violence were considered most important. 
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1 Inngangur 

1.1 Bakgrunnur viðfangsefnis 

Á Íslandi hefur þekking á kynheilbrigði aukist á síðustu áratugum og fjallar 

kynfræðsla í skólum ekki lengur aðeins um líffræðilega þætti heldur einnig 

um samspil líffræðilegra, tilfinningalegra, vitsmunalegra og félagslegra þátta 

sem styrkja persónuleika einstaklinga og ýta undir alhliða vellíðan (Sóley S. 

Bender, 2006). Saga kynfræðslunnar sýnir að vægi hennar hefur aukist og 

kennslan batnað í gegnum árin en hún getur verið breytileg í hverjum og 

einum framhaldsskóla á landinu. Þrátt fyrir að unglingar hafi kallað eftir 

breytingu frá vandamálamiðaðri fræðslu í almenna fræðslu síðustu ár virðist 

ýmislegt benda til þess að enn þann dag í dag sé aðaláherslan lögð á 

líkamlega þætti við kynfræðslu frekar en andlegar, félagslegar og 

tilfinningalegar hliðar hennar. Talið er að með markvissri og viðeigandi 

kynfræðslu sé hægt að hjálpa unglingum að móta viðhorf sín og gildi og nýta 

sér þau til að taka upplýsta ákvörðun áður en þeir stunda kynlíf (Sigurlaug 

Hauksdóttir, 2006; Sóley S. Bender, 2006).  

Kennarar lenda hins vegar oft í erfiðri stöðu þar sem þeir þurfa að fræða 

unglingana en hafa fengið litla sem enga leiðsögn né þjálfun í að veita 

kynfræðslu (UNESCO, 2009). Lítið efni er í boði fyrir þá kennara sem vilja 

fræða nemendur sína um kynheilbrigði en helst er að nefna bókina Ungt 

fólk og kynlíf og fræðsluefnið Fáðu já! (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, Innanríkisráðuneyti og Velferðarráðuneyti, 2012; 

Sóley S. Bender, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Solveig Jóhannssdóttir, 

2011). Rannsóknir hafa sýnt að þeir þættir sem virðast hafa hvað mest áhrif 

á viðhorf kennara til kynfræðslu er þjálfun þeirra, undirbúningur og reynsla. 

Þeir kennarar sem hafa minnstu reynsluna virðast ekki styðja kynfræðsluna 

eins mikið og þeir sem hafa meiri reynslu. Þeir reynsluminni skynja miklar 

hindranir og hafa litlar væntingar til forvarna (Herr, Telljohann, Price, Dake 

og Stone, 2012). Þessar niðurstöður sýna fram á mikilvægi þess að kennarar 

séu vel undirbúnir og fái þjálfun við hæfi þegar kemur að því að sjá um 

kynfræðslu.  

Á framhaldsskólaárunum eru unglingarnir margir hverjir að prófa sig 

áfram í kynlífi og því er nauðsynlegt að þeir hafi aðgang að góðri fræðslu og 

ráðgjöf (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og 

Sigurlaug Hauksdóttir, 2009). Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) er 
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kynfræðsla hins vegar ekki nefnd á nafn. Þar er þó tekið fram að í 

framhaldsskólum landsins þurfi að skapa heilsueflandi umhverfi þar sem ýtt 

er undir þroska og heilbrigði nemenda, þar á meðal kynheilbrigði. Einnig 

kemur fram að á þessu skólastigi eigi nemendur að vera meðvitaðir um sína 

eigin kynhneigð og kynheilbrigði. Þarna er rætt um kynheilbrigði í mjög 

víðum skilningi og kennurum framhaldsskóla í raun gefinn sá kostur að 

horfa fram hjá kynfræðslunni. Margir skólar hafa gripið til þess ráðs að fá 

forvarnarfélagið Ástráð til að fræða nemendur sína um kynheilbrigði. 

1.2 Val á viðfangsefni 

Eftir framhaldsskólaár mín hafði ég þá tilfinningu að ég hefði ekki fengið 

mikla kynfræðslu og fór ég því að velta fyrir mér hvort vinir mínir hefðu 

sömu reynslu, bæði þeir sem útskrifuðust úr sama skóla og einnig þeir sem 

útskrifuðust úr öðrum framhaldsskólum. Í ljós kom að allir sem ég ræddi við 

voru nokkuð sammála um að kynfræðslan hafi verið lítill hluti af náminu og 

ekki nægilega vel að henni staðið. Í B.A.-ritgerð minni skoðaði ég, ásamt 

Lilju Ákadóttur samnemanda mínum, kynhegðun unglinga og formlega og 

óformlega kynfræðslu þeirra. Ritgerðin var heimildaritgerð og í ljós kom að 

unglingar telja þá kynfræðslu sem þeir fá í skólum of litla og einhæfa og ekki 

tengjast áhugasviði þeirra né vera í takt við kynhegðun þeirra. Við þessar 

niðurstöður varð áhugi minn enn meiri á að komast að því hvernig viðhorf 

unglinga til kynfræðslu í framhaldsskólum á Íslandi væri í dag. Einnig þótti 

mér áhugavert að skoða hvaða viðhorf kennarar hafa til kynfræðslunnar, því 

ef þeir hafa ekki áhuga á eða þjálfun til að kenna um kynlíf og kynheilbrigði 

þá er ólíklegt að nemendur fái þá fræðslu sem þá vantar. 

Í námi mínu við Háskóla Íslands í kennslufræðum framhaldsskóla var ég 

svo heppin að fá að kenna lífsleikni í vettvangsnámi mínu. Þar öðlaðist ég 

nokkra reynslu af kennslu í þeirri grein og áttaði mig á því að þarna væri 

góður staður fyrir nemendur að fá kynfræðslu. Í lífsleikni koma flest allir 

nemendur óháð því hvaða braut þeir eru á og því er hægt að ná til flestra 

unglinga sem á þessum árum eru að prófa sig áfram í kynlífi. Þar af leiðandi 

ákvað ég að miða rannsókn mína að lífsleiknikennurum sérstaklega.  
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1.3 Rannsóknarspurningar 

Í þessari rannsókn var ákveðið að leita svara við þremur rannsóknar-

spurningum: 

  Hvert er viðhorf lífsleiknikennara og nemenda í framhaldsskólum til 
 kynfræðslu í framhaldsskólum á Íslandi í dag? 

  Er munur á hugmyndum þeirra? 

  Hvaða breytingar, ef einhverjar, vilja þeir sjá í fræðslunni? 

1.4 Markmið og gildi rannsóknar 

Markmið með þessari rannsókn er að skoða viðhorf nemenda og 

lífsleiknikennara til kynfræðslu í framhaldsskólum og hvort samsvörun sé á 

milli viðhorfa þeirra. Einnig verður kannað hvort nemendur eða 

lífsleiknikennarar vilji sjá einhverjar breytingar á fræðslunni.  

Vonir eru bundnar við að með rannsókninni sé hægt að afla upplýsinga 

sem geri það kleift að leita leiða svo bæta megi kynfræðslu í samræmi við 

óskir nemenda og kennara og gera hana markvissari. Mikilvægt er að vita 

hver viðhorf og staða bæði nemenda og lífsleiknikennara er til kynfræðslu í 

framhaldsskólum svo hægt sé að betrumbæta þá fræðslu sem nú er í gangi 

og gera hana markvissari.  

1.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar er lágt svarhlutfall lífsleiknikennara, 

eða 44%, sem leiðir til þess að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 

yfir á þýðið. Hugsanlegt er að yfirvofandi verkfall framhaldsskólakennara á 

þeim tíma sem könnunin fór fram hafi haft áhrif á svörun þeirra. Aðrar 

takmarkanir gætu verið þær að nemendur fengu nokkrum sinnum 

spurningalistann í hendur í lok kennslustundar og máttu fara þegar þeir 

höfðu svarað spurningunum, má velta fyrir sér hvort að þeir hafi gefið sér 

nægan tíma til að lesa spurningarnar og svara þeim eftir bestu getu. 

1.6 Uppbygging ritgerðar 

Í ritgerðinni er byrjað á fræðilegri umfjöllun þar sem fjallað er um 

kynfræðslu almennt, sögu hennar og mikilvægi. Greint er frá kynfræðslu í 

framhaldsskólum landsins, mismunandi aðferðum við fræðsluna, námsefni 

sem í boði er og stofnanir er koma að fræðslunni hér á landi. Sagt er frá fyrri 

niðurstöðum rannsókna á viðhorfum nemenda og kennara til kynfræðslu í 

skólum. Þá er gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem notuð var, 
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þátttakendum, mælitækjum og úrvinnslu gagna. Niðurstöður eru lagðar 

fram og fjallað um þær í umræðukafla og ályktanir dregnar af þeim. Að 

lokum er efnið dregið saman og rannsóknarspurningum svarað í lokaorðum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla er fjallað um kynfræðslu almennt og sögu hennar. Sagt er frá 

því hvernig kynfræðsla fer fram í framhaldsskólum landsins, mikilvægi 

hennar þar og mismunandi aðferðum við fræðsluna. Einnig er skoðað hvaða 

námsefni er í boði og hvaða stofnanir það eru sem koma að kynfræðslu 

unglinga hér á landi. Því næst er sagt frá fyrri niðurstöðum rannsókna á 

viðhorfum nemenda og kennara til kynfræðslu í skólum. Að lokum er gerð 

grein fyrir rannsókn ritgerðarinnar og markmiðum hennar. 

2.1 Kynfræðsla  

Samkvæmt Sexuality Information and Education Council of the United 

States eða SIECUS (2004) er kynfræðsla skilgreind sem ævilangt ferli þar 

sem aflað er upplýsinga, mynduð viðhorf, skoðanir og gildi um mikilvæg 

málefni eins og sjálfsmynd, sambönd og nánd. Kynfræðsla á ekki aðeins að 

snúa að líffræðilegum þáttum, eins og oft var raunin, heldur einnig 

andlegum-, félagslegum- og menningarlegum þáttum. Þrátt fyrir að SIECUS 

skilgreini kynfræðslu sem ævilangt ferli er það á unglingsárum sem 

sjálfsmynd einstaklinga mótast hvað mest og á þeim árum þróast 

hugmyndir þeirra um hvað það er sem skilgreinir þá og aðgreinir frá öðrum, 

þar á meðal kynhegðun þeirra (Nolen-Hoeksema, Fredrickson, Loftus og 

Wagenaar, 2009).  

Miklar breytingar hafa orðið á síðustu árum á aðgengi að upplýsingum 

og eru ýmsir miðlar farnir að spila stór hlutverk í lífi unglinga. Kynlíf er 

eðlilegur hluti af lífinu en í gegnum þessa nýju miðla fá unglingar margvísleg 

og stundum mótsagnakennd skilaboð um hvað telst vera eðlilegt og 

heilbrigt kynlíf. Þar af leiðandi er sú kynfræðsla sem unglingar fá mikilvæg til 

að gera þeim mögulegt að takast á við þær tilfinningar sem vakna um kynlíf 

og kynheilbrigði (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir 

og Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). Með markvissri og viðeigandi kynfræðslu er 

hægt að aðstoða unglinga við að móta viðhorf sín og gildi og nýta sér þau til 

að taka upplýsta ákvörðun áður en þeir stunda kynlíf og þar með auka 

kynheilbrigði þeirra (UNESCO, 2009). Mismunandi er hvaða kynhegðun fólk 

flokkar sem kynlíf en Peterson og Muehlenhard (2007) segja að eitt af því 

sem hefur áhrif á hvort einstaklingar túlki kynhegðun sem kynlíf séu 

persónulegar afleiðingar þess. Ef til að mynda atferlið hefur neikvæðar 

afleiðingar og það sé litið hornauga er ólíklegt að viðkomandi telji það sem 
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kynlíf. Eðlilegt kynlíf hefur reynst erfitt að útskýra og eru í raun  engin skýr 

mörk sem greina á milli þess sem telst eðlilegt og óeðlilegt í kynlífi. Jóna 

Ingibjörg (2009) hefur notast við skilgreiningu á eðlilegu kynlífi þar sem 

segir það vera þegar tveir, eða fleiri, einstaklingar samþykkja atferlið, 

hegðunin skaði engan og sé án þvingunar. Gæta þarf þó að túlka ekki 

skilgreiningu á eðlilegu kynlífi sem hefðbundnu kynlífi því óhefðbundið 

kynlíf getur vissulega verið eðlilegt en mikilvægt er að taka tillit til 

fyrrgreindra þátta í skilgreiningunni. Kynheilbrigði skilgreinir 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin WHO sem líkamlega, andlega og félagslega 

vellíðan í tengslum við kynhneigð fólks. Kynheilbrigði krefst þess að viðhorf 

til kynhneigðar og samskipta séu jákvæð og komið sé fram af virðingu. Hluti 

af kynheilbrigði er einnig að hafa möguleika á ánægjulegri og öruggri  

kynlífsreynslu án þvingunar, mismununar og ofbeldis (WHO, e.d.).  

Kirby, Laris og Rolleri (2007) rannsökuðu hvernig sú kynfræðsla sem sett 

var fram samkvæmt námskrá skilaði sér til þeirra unglinga sem hana fengu. Í 

ljós kom að tveir þriðju hlutar þeirrar fræðslu bættu til muna ýmsa 

kynferðislega hegðun unglinga. Fræðslan virtist verða til þess að 

unglingarnir byrjuðu seinna að stunda kynlíf og notkun getnaðarvarna jókst. 

Menning virtist ekki skipta máli þar sem niðurstöður voru svipaðar á milli 

landa og því má telja líklegt að niðurstöður hennar eigi einnig við á Íslandi. 

Önnur erlend rannsókn sýndi fram á svipaðar niðurstöður þar sem fylgni var 

á milli heildstæðrar kynfræðslu og betra kynheilbrigðis unglinga. Þeir 

þátttakendur sem fengu fræðslu um skírlífi og getnaðarvarnir voru mun 

líklegri til að nota getnaðarvarnir í fyrsta sinn sem þeir stunduðu kynlíf 

heldur en þeir sem ekki höfðu hlotið slíka fræðslu. Kynfræðsla virðist hafa 

áhrif á hvenær nemendur stunda fyrst kynlíf, hvort þeir noti getnaðarvarnir, 

hverja þeir velja til að stunda kynlíf með og almenna heilsu seinna meir 

(Lindberg og Maddow–Zimet, 2012). 

Þessar rannsóknir sýna fram á hversu mikilvægt er að hafa heildstæða 

kynfræðslu sem sett er fram samkvæmt námskrá en skortur er á því hér á 

landi að mati Jónu Ingibjargar Jónsdóttur (2009). Íslenskir unglingar virðast 

ekki hafa nægilega þekkingu á grunnatriðum kynlífs og margt af því sem þeir 

telja sig vita er byggt á misskilningi (Kolbrún Gunnarsdóttir, Reynir Tómas 

Geirsson, Eyjólfur Þorkelsson, Jón Þorkell Einarsson, Ragnar Freyr 

Ingvarsson og Sigurbjörg Bragadóttir, 2008). Því er mikilvægt að setja saman 

skýra námsskrá í kynfræðslu fyrir kennara í skólum landsins til að ýta undir 

heildstæða og góða fræðslu sem mun nýtast unglingum til að lifa 

heilbrigðara og ánægjulegra lífi. 
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2.2 Saga kynfræðslunnar 

Til þess að skilja af hverju kynfræðslan er eins og hún er í dag er 

nauðsynlegt að skoða hvernig hún hefur þróast í gegnum árin. Kynfræðslu 

er hægt að rekja að minnsta kosti allt aftur til upplýsingastefnunnar en það 

er hins vegar aðeins á síðustu 100 árum sem kynfræðsla hefur verið 

skilgreind sem ákveðin kennslugrein og sett fram sem skyldufag fyrir 

unglinga á kynþroskaskeiðinu í sumum skólum (Carter, 2001). Áherslur í 

kynfræðslu hafa tekið miklum breytingum á þessum 100 árum. Enn þann 

dag í dag er þó misjafnt bæði á milli landa og innan landa hvernig 

kynfræðslu er háttað í hverjum skóla. Ýmis lög og reglugerðir hafa orðið til 

þess að eitthvert samræmi er þó að finna í kynfræðslu á milli margra skóla 

(Carter, 2001; Sóley S. Bender, 2006).  

Á árunum 1910 til 1940 glímdu kennarar í Bandaríkjunum við það 

vandamál að kenna ungu fólki um kynlíf án þess að hvetja til lauslætis. Þetta 

varð til þess að kennarar fórnuðu oft fræðilegum sannleik fyrir fræðslu sem 

þeir töldu minnka líkur á lauslæti nemenda sinna. Þar sem samband virtist 

vera á milli þess að vera lauslátur og þess að fá kynsjúkdóma var mikilvægt 

að við kynfræðslu væru nemendur ekki hvattir til lauslætis (Carter, 2001). 

Þrátt fyrir að liðin séu mörg ár má velta fyrir sér hvort kennarar séu enn í 

þessari klemmu þar sem þeir fá ekki næga þjálfun til að sjá um slíka fræðslu 

svo vel sé. Fyrir tæplega einni öld á Íslandi var, eins og víða annarsstaðar, 

ekki talið við hæfi að ræða mikið um kynlíf. Þar af leiðandi skipaði 

kynfræðslan ekki stóran sess í þjóðfélaginu á þessum árum. Árið 1934 var 

Aðalsteinn Sigmundarson kennari í Austurbæjarskóla fordæmdur fyrir að 

fræða nemendur sína um kynfæri mannsins þar sem fræðslan þótti ekki við 

hæfi (Sóley S. Bender, 2006). Einu ári seinna voru sett fram lög á Alþingi um 

að settar yrðu fram leiðbeiningar fyrir konur um getnaðarvarnir og 

fóstureyðingar. Þessa fræðslu gátu konurnar einungis fengið hjá læknum 

eða sérfræðingum í kvensjúkdómum eða fæðingarhjálp því þeir einir máttu 

veita slíkar leiðbeiningar (Lög um leiðbeiningar fyrir konur um varnir gegn 

því að verða barnshafandi og um fóstureyðingar nr. 38/1935). Þessi lög gáfu 

konum tækifæri til að fá fræðslu sem þær höfðu ekki fengið áður en þar 

sem einungis læknar máttu veita hana var kynfræðsla í skólum eftir sem 

áður lítil sem engin á Íslandi. 

Á 6. áratug 20. aldar varð sú hugmynd til að unglingsárin væru tímabíl í 

lífi fólks þar sem kynhvöt, ástríða og rómantík tækju völdin. Talið var að ef 

ekki væri tekið á þessum hlutum væri það ekki aðeins hættulegt heldur 

ógnaði það undirstöðu valds og aga í samfélaginu. Kynfræðslan var því talin 

nokkuð mikilvæg í Bandaríkjunum á þessum árum en hún einkenndist 
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aðallega af því að undirbúa unglingana undir „venjulegt“ fullorðinslíf 

(Cronenberg, 2013). Þegar litið er til nágrannalanda okkar á þessum tíma 

var kynfræðsla til dæmis bæði í sænskum og dönskum skólum. Í Danmörku 

var mikið lagt upp úr því að allir fengju ráðgjöf um kynlíf og getnaðarvarnir 

óháð aldri (Edgardh, 2002; Susan, 2005). Kynfræðslan var þó enn sem áður 

lítil á Íslandi á þessum árum og takmarkaðist hún við aðeins tvær blaðsíður í 

líffræðibókum nemenda sem kennarar slepptu oftar en ekki í kennslu sinni 

(Sóley S. Bender, Sigrún Júliíusdóttir, Thorvaldur Kristinsson, Haraldur Briem 

og Guðrún Jónsdóttir, 2004). 

Árið 1968 samþykkti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin (WHO) að 

fjölskylduáætlun væri mikilvægur hluti af heilbrigðisþjónustunni. 

Fjölskylduáætlun fjallaði meðal annars um að mikilvægt væri að koma í veg 

fyrir ótímabærar þunganir, gæta þyrfti hæfilegs tíma á milli þunganna ásamt 

fjölda þungana. Aðaláherslan var að fræða einstaklinga um barneignir og 

foreldrahlutverk en kynlífið sjálft var lítill hluti af umfjöllunarefninu (Sóley S. 

Bender, 2006). Þrátt fyrir þessa samþykkt var enn ekkert sem kvað á um að 

kynfræðsla skyldi fara fram í skólum og var hún því enn lítill hluti af 

kennsluefni þar. Breytingar urðu loks á sjöunda og áttunda áratug 20. aldar. 

Mikil umfjöllun var um rétt kvenna til ákvarðanatöku vegna ótímabærrar 

þungunar og árið 1975 setti Alþingi fram lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi 

kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir (nr. 

25/1975). Þar kom fram að einstaklingar ættu að hafa kost á fræðslu um 

kynlíf, barneignir, getnaðarvarnir og útvegun þeirra, fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir. Einnig áttu einstaklingar rétt á almennri kynfræðslu og 

ráðgjöf um meðgöngu, barnsburð og foreldrahlutverk. Þessa þjónustu átti 

að veita á heilsugæslustöðvum og sjúkrahúsum ásamt því að fræðsla um 

kynlíf skyldi vera á skyldunámsstigi í öllum skólum landsins sem og á öðrum 

námsstigum. Áherslan á forvarnir jókst svo nokkuð árið 1985 þegar fyrsti 

Íslendingurinn greindist með AIDS. Menntakerfið fór þá að leggja aukna 

áherslu á að kenna nemendum um kynsjúkdóma og mikilvægi þess að nota 

smokkinn (Sóley S. Bender o.fl., 2004). 

Upp úr 1990 fór almenn umræða um kynheilbrigði að aukast og áherslan 

var ekki lengur á barneignir heldur á heilbrigt kynlíf og frjósemi. 

Kynheilbrigði var ekki einungis talið varða líkamlega þætti heldur samspil 

margra þátta, líkamlegra, andlegra, félagslegra og tilfinningalegra, sem ýttu 

undir vellíðan einstaklinga í kynlífi. Ákveðin stefnubreyting átti sér því stað á 

Íslandi á þessum árum þar sem áherslan varð á kynlífið meira en frjósemina 

(Sóley S. Bender, 2006). Í Bandaríkjunum fóru mörg fylki að skylda kennara 

til að sjá um kynfræðslu á þessu tímabili. Á sama tíma urðu miklar deilur um 

hvað ætti að fara fram í slíkri fræðslu, átti að fræða nemendurna um skírlífi, 
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kynsjúkdóma, sambönd eða eitthvað allt annað. Kennarar urðu ráðvilltir og 

erfitt var fyrir þá að setja saman efni sem allir væru sáttir við (SIECUS, 

2004). Til að aðstoða kennara í þessum vanda setti SIECUS (2004) fram 

leiðbeiningar fyrir alhliða kynfræðslu. Leiðbeiningarnar voru þýddar yfir á 

íslensku árið 1996 af Jónu Ingibjörgu Jónsdóttur þar sem leitast var við að 

laga þær að íslenskum aðstæðum. Var það í fyrsta sinn sem slíkar 

leiðbeiningar komu fram hér á landi og virðist hún hafa hitt vel í mark þar 

sem árið 2013 var tekið á það ráð að gefa út vefútgáfu af leiðbeiningunum 

þar sem prentuð útgáfa var á þrotum en eftirspurn enn til staðar 

(Heilsugæslan, e.d.). Meginmarkið fræðslunnar er að stuðla að kynheilbrigði 

unglinga með því að hjálpa þeim að byggja upp jákvæð viðhorf til kynlífs, 

veita þeim nauðsynlega þekkingu, upplýsingar og færni til að taka upplýstar 

ákvarðanir.  

Greinilegt er að breytingar hafa orðið á viðhorfi fólks til kynlífs og 

kynfræðslu síðustu ár og er Ísland engin undantekning þar á. Mikilvægt er 

að halda þeirri þróun gangandi og því áhugavert að skoða hvernig 

kynfræðsla fer fram í framhaldsskólum á Íslandi í dag.  

2.3 Kynfræðsla í framhaldsskólum 

Þrátt fyrir að saga kynfræðslunnar hér á landi sýni að vægi hennar hafi 

aukist í gegnum árin getur verið breytilegt hvernig henni er sinnt í hverjum 

framhaldsskóla. Þrátt fyrir að unglingar hafi kallað eftir breytingu frá 

vandamálamiðaðri fræðslu í almenna fræðslu síðustu ár, eða frá hræðslu í 

fræðslu eins og þeir orða það, þá virðist ýmislegt benda til þess að enn þann 

dag í dag sé aðaláherslan lögð á líkamlega þætti við kynfræðslu frekar en 

andlegar, félagslegar og tilfinningalegar hliðar kynlífs (Sigurlaug Hauksdóttir, 

2006; Sóley S. Bender, 2006). Þegar lög um framhaldsskóla (nr. 92/2008) 

eru skoðuð kemur þar fram í 36. grein laganna að framhaldsskólum beri að 

ýta undir heilbrigt líferni nemenda sinna en hægt er að flokka kynheilbrigði 

þar undir. Ekki er að finna meira um kynheilbrigði nemenda í þeim lögum en 

í lögum um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir (nr. 25/1975) kemur fram að það sé 

skylda fræðsluyfirvalda að veita nemendum fræðslu um kynlíf. Í allflestum 

framhaldsskólum landsins fer því líklega einhverskonar kynfræðsla fram en 

kennarar eru misjafnlega undirbúnir að veita þá fræðslu. Því hafa margir 

skólar tekið á það ráð að fá utanaðkomandi aðila til að sjá um kennsluna. 

Ástráður, forvarnafélag læknanema, hefur séð um kynfræðslu í mörgum af 

framhaldsskólum landsins síðustu ár en fjallað verður nánar um starf þeirra 

seinna í ritgerðinni (Ástráður, 2011). 
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Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) er kynfræðsla ekki nefnd á nafn. 

Hins vegar er tekið fram að í framhaldsskólum landsins þurfi að skapa 

heilsueflandi umhverfi þar sem ýtt er undir þroska og heilbrigði nemenda, 

til dæmis kynheilbrigði. Einnig kemur þar fram að á þessu skólastigi eigi 

nemendur að vera meðvitaðir um sína eigin kynhneigð og kynheilbrigði. Að 

lokum kemur fram í aðalnámskrá framhaldsskóla að skólarnir skulu hvetja 

nemendur sína til heilbrigðs lífernis og leggja til að mynda þar áherslu á 

kynheilbrigði. Þar segir að stuðla þurfi að kynheilbrigði nemenda í 

framhaldsskólum en ekki er skilgreint með hvaða hætti það skuli gert. Að 

einhverju leyti er þó gerð grein fyrir því í ritunum um grunnþætti 

menntunar. Einn af þeim grunnþáttum er heilbrigði og velferð þar sem 

komið er inn á kynheilbrigði (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, e.d.-a). 

Til að aðstoða starfsfólk við að átta sig á grunnþáttunum og hvernig hægt er 

að flétta þá inn í skólastarfið var gefið út rit um hvern þátt fyrir sig. Í ritinu 

Heilbrigði og velferð er komið inn á hvernig hægt er að flétta kynheilbrigði 

inn í skólastarfið í framhaldsskólum. Oft á tíðum einskorðast kynfræðsla í 

framhaldsskólum við fræðslu um getnaðar- og kynsjúkdómavarnir en 

mikilvægt er að fjalla um víðara svið en það. Kynfræðslan getur eigi að síður 

verið viðkvæmt mál fyrir unglinga á þessum aldri þar sem unglingurinn er í 

mikilli mótun bæði andlega og líkamlega. Til að ná yfir alla þá viðkvæmu 

þætti sem þarf að fræða unglingana um er því mikilvægt að skapa afslappað 

andrúmsloft þar sem traust ríkir á milli allra innan skólastofunnar og allir 

eru tilbúnir að taka þátt í umræðum um efnið (Margrét Héðinsdóttir, Fanný 

Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013).  

Lífsleiknitímar í framhaldsskólum geta talist góður vettvangur fyrir 

kynfræðslu þar sem lífsleikni er að finna á flestum námsbrautum 

framhaldsskóla. Þegar Aðalnámskrá lífsleikni í framhaldsskólum er skoðuð 

virðist hins vegar fátt benda til að kynfræðslan sé gerð að skyldunámi þar. 

Hvergi er minnst orði á kynfræðslu, kynheilbrigði eða forvarnir 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla: Lífsleikni 1999, 1999). Það er því meira og 

minna undir hverjum skóla komið hvort lögð sé áhersla á kynfræðslu í 

lífsleikni. Kaflinn um lífsleikni í aðalnámskrá hefur ekki verið uppfærður 

síðan árið 1999 og því má velta fyrir sér hvort að ýmislegt þar geti verið 

orðið úrelt og kominn tími til að bæta (Aðalnámskrá framhaldsskóla: 

Lífsleikni 1999, 1999). 

Það er slæmt að ekki sé lögð meiri áhersla á að kynfræðsla sé námsefni 

sem allir nemendur í framhaldsskólum landsins fái því eins og Sóley S. 

Bender (2000) bendir á að þá eykst sá fjöldi sem stundar kynlíf í fyrsta skipti 

mikið á árunum 16 til 20 ára. Langflestir nemendur í framhaldsskólum eru 
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að prófa sig áfram í kynlífi og er því mikil þörf á fræðslu og ráðgjöf á þessum 

árum.  

2.3.1 Mikilvægi kynfræðslu í framhaldsskólum 

Á framhaldsskólaárunum eiga miklar breytingar sér stað hjá unglingum, 

bæði líkamlegar, andlegar og tilfinningalegar. Sjálfsmyndin tekur einnig 

miklum breytingum á þessum tíma en hún hefur áhrif á hvernig við 

bregðumst við utanaðkomandi áreiti, hvaða ákvarðanir við tökum og hvaða 

skoðanir við höfum. Hún hefur til að mynda áhrif á það hvort við segjum nei 

við óábyrgu kynlífi, horfum á klám eða beitum kynferðislegu ofbeldi 

(Lightfoot, Cole og Cole, 2013). Á þessum árum eru unglingar að prófa sig 

áfram í kynlífi og hafa þar af leiðandi margar spurningar sem þá vantar svör 

við. Oftast leita þeir til vina sinna eftir svörum en þar fá þeir ef til vill 

ófullnægjandi eða röng svör (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009). Þar af 

leiðandi er mikilvægt að skólakerfið veiti unglingum fræðslu um kynlíf og 

kynheilbrigði. Kynfræðsla í skólum býður nemendum upp á þann möguleika 

að fá mikilvægar og réttar upplýsingar ásamt því að taka þátt í samræðum 

um kynlíf og kynheilbrigði (Fine og McClelland, 2006). Mikilvægi 

framhaldsskóla til að koma réttum upplýsingum til nemenda sinna og veita 

þeim tækifæri til að ræða um kynlíf og kynheilbrigði er því mikið.  

Eins og áður hefur komið fram hefur þjóðfélag okkar breyst mikið á 

undanförnum áratugum. Við lifum nú í því sem stundum er kallað 

upplýsingasamfélag þar sem margvíslegir miðlar eru farnir að hafa áhrif á 

gildi og viðhorf okkar og þá ekki síst unga fólkið. Unglingar sjá og upplifa 

kynlíf í ýmsum myndum nú til dags. Þar má nefna tónlistarmyndbönd, 

auglýsingar, sjónvarpsþætti, kvikmyndir og netið. Auðvelt aðgengi er að 

öllum þessum miðlum og fá unglingar því oft misvísandi og ranga mynd af 

því sem telst heilbrigt og eðlilegt kynlíf (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009; 

Talukdar, 2013). Í lokaritgerð Dagbjartar Ásbjörnsdóttur (e.d.), þar sem hún 

skoðaði kynhegðun íslenskra unglinga í tengslum við kynímynd þeirra, 

sögðust unglingarnir frekar fá upplýsingar um kynlíf frá jafnöldrum sínum og 

fjölmiðlum heldur en skólum og foreldrum. Unglingarnir greindu frá því að 

þeir hefðu viljað fá betri og „réttari“ upplýsingar en þeir fengu og óskuðu 

þess að einhver hefði getað undirbúið þá betur. Erlendar rannsóknir hafa 

sýnt að alhliða kynfræðsla í skólum virðist meðal annars ýta undir að 

unglingar seinki fyrstu kynlífsreynslu sinni, hafi færri rekkjunauta og auki 

líkur á notkun smokka og annarra getnaðarvarna (Kirby, 2001).  

Mikilvægi þess að unglingar fái kynfræðslu í skólum er því greinilegt og í 

raun sorglegt að lesa lýsingar frá unglingum þar sem þeir sækjast eftir betri 
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og „réttari“ upplýsingum en fá þær ekki. Þetta ætti að hvetja okkur til að 

bæta kynfræðslu hér á landi fyrir unglinga. Með aukinni fræðslu í 

framhaldsskólum ættu unglingar að vera betur undirbúnir að takast á við 

þau áhrif sem þeir verða fyrir frá hinum ýmsu miðlum í nútímasamfélagi og 

lifa heilbrigðara lífi.  

2.4 Mismunandi aðferðir í kynfræðslu 

Kynfræðsla er mikilvæg en sé illa að henni staðið er hún gagnslítil. Þar sem 

ekki kemur fram í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) með hvaða hætti 

stuðla eigi að kynheilbrigði nemenda er það í höndum hvers skóla að 

ákveða hvernig sú fræðsla fer fram. Reynsla nemenda verður því mjög 

mismunandi eftir skólum. Þó svo að umfjöllunarefni kynfræðslunnar geti 

verið mismunandi eru oft álíka kennsluaðferðir notaðar. Nemendur læra 

staðreyndir um kynlíf og kynheilbrigði og eftir það er þekking þeirra metin 

með einhverskonar prófi. Þessi aðferð er oft notuð þar sem hún er talin 

hentug og auðveld í framkvæmd (Hamilton, Sanders og Anderman, 2013). 

Kennarar þurfa hins vegar að átta sig á að þó svo að nemendum gangi vel á 

prófi þá er ekki þar með sagt að þeir búi yfir viðhorfum og gildum til að nýta 

sér þekkinguna seinna meir í lífinu. Þegar kennari leggur einungis áherslu á 

staðreyndir á prófum er líklegt að efnið hjálpi ekki nemendunum til að taka 

ábyrgar ákvarðanir tengdar kynlífi (Hamilton o.fl., 2013). 

Fleiri aðferðir hafa verið prófaðar og erlendis hefur jafningjafræðsla 

orðið vinsæl aðferð við kynfræðslu unglinga. Ross (2008) skoðaði árangur 

jafningjafræðslu í 27 skólum á Bretlandi sem skipt var af handahófi í tvo 

hópa. Annars vegar var hópur þar sem 16 og 17 ára nemendur voru þjálfaðir 

í að kenna 13 og 14 ára nemendum um umfjöllunarefni eins og samskipti í 

kynlífi, notkun smokka og annarra getnaðarvarna. Hins vegar var hópur sem 

fékk sömu fræðslu en í stað jafningjafræðslu sá kennari um fræðsluna. 

Niðurstöður sýndu að jafningjafræðslan var vinsælli en fræðsla frá kennara 

meðal nemendanna ásamt því að ótímabærum þungunum fækkaði meira 

hjá þeim unglingum sem fengu jafningjafræðslu, það var þó við mörkin að 

vera tölfræðilega marktækt. Kim og Free (2008) skoðuðu einnig áhrif 

jafningjakynfræðslu í nokkrum rannsóknum frá árunum 1998 til 2005. 

Niðurstöður sýndu að í jafningjafræðslu virtist engin aukning vera í notkun 

smokka né minni líkur á kynsjúkdómum. Í einni rannsókn kom þó fram að 

við jafningjafræðslu virtist vera minni hætta á klamydíu og í annarri kom í 

ljós að konur sem fengu jafningjafræðslu voru líklegri en aðrar til að hafa 

aldrei stundað kynlíf. Þetta átti hins vegar ekki við um karlana. Flestar 

rannsóknirnar sýndu fram á að jafningjafræðslan ýtti undir þekkingu og 
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viðhorf. Þó að ýmsa jákvæða þætti væri að finna við jafningjafræðslu þá 

virtust skólayfirvöld ekki leggja áherslu á hana. Ástæðan er eflaust sú að það 

þarf að þjálfa nýja nemendur á eins til tveggja ára fresti í stað þess að þjálfa 

kennara sem geta sinnt fræðslunni til frambúðar. Einnig er hægt að velta 

fyrir sér hvort árangur fræðslunnar sé í samræmi við þann tíma og fjármagn 

sem í málefnið fer (Hamilton o.fl., 2013). 

Fjölmiðlar eru stór hluti af lífi unglinga nú á dögum og hafa áhrif á 

viðhorf þeirra og gildi. Þrátt fyrir að unglingar fá stundum misvísandi eða 

jafnvel röng skilaboð um heilbrigt kynlíf frá fjölmiðlum er hægt að nýta sér 

þá við bætta kynfræðslu unglinga. Í bandaríska rannsókn var ákveðið að 

notast sameiginlega við sjónvarpsþátt og internet við kynfræðslu unglinga. 

Niðurstöður sýndu að þeir unglingar sem tóku þátt í rannsókninni virtust 

oftar nota smokka eftir fræðsluna og fleiri ræddu við félaga sinn um öruggt 

kynlíf (Talukdar, 2013).  

Sumar aðferðir virðast virka betur en aðrar þegar kemur að kynfræðslu 

en ekki má gleyma að skólaumræðan í dag snýr að fjölmenningarlegum 

nemendahópi og einstaklingsmiðuðu námi. Vegna aukinnar hnattvæðingar 

og fólksflutninga er fjölbreytileiki nemendahópsins alltaf að aukast og 

menningarbakgrunnur nemenda oft mjög ólíkur. Það getur verið 

mismunandi hvort að nemendur læri best þegar þeir hlusta á fyrirlestur, 

horfa á mynd, lesa sjálfir eða eitthvað allt annað. Því er mikilvægt að nota 

mismunandi kennsluaðferðir til að koma til móts við ólíka nemendur með 

mismunandi áhuga, bakgrunn og þroska. Þegar komið er til móts við 

nemendur á þeim þroska og því áhugasviði sem þeir eru á er mun líklegra 

að þeir sýni námsefninu áhuga og verði virkir í kennslustundum (Savage, 

Savage og Armstrong, 2012).  

Viðhorf unglinga eru alltaf að breytast og verða kennarar að fylgja þeim 

viðhorfum sem eru við lýði hverju sinni til að skapa fræðslu og umræður 

sem nemendur vilja taka þátt í. Með skipulagðri kynfræðslu í skólum er 

mögulegt að hjálpa unglingum að mynda sér heilbrigða kynímynd en 

kennarar verða að átta sig á hvaða aðferðir virka á þá nemendur sem þeir 

hafa hverju sinni (Savage o.fl., 2012). Þá er ekki aðeins mikilvægt að 

kennarar átti sig á hvaða kennsluaðferðir virka fyrir ákveðinn hóp nemenda 

heldur einnig hvaða námsefni henti þeim best.  

2.5 Námsefni í kynfræðslu 

Þegar þróa á markvisst og vel útfært námsefni fyrir unglinga er mikilvægt að 

unglingarnir fái að taka virkan þátt í þróunarferli námsefnisins. Með því er 

hægt að ná betur til hópsins þar sem efnið snýr að því sem unglingarnir vilja 
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fræðast um (Sóley S. Bender, 2012). Námsefni í kynfræðslu sem ætlað er 

nemendum á framhaldsskólastigi er af skornum skammti hér á landi. Á 

síðustu árum komu hins vegar út tvennskonar fræðsluefni, Ungt fólk og 

kynlíf og Fáðu já!, sem vonandi marka upphafið af því sem koma skal í 

námsefni fyrir framhaldsskólanemendur í kynfræðslu. 

2.5.1 Ungt fólk og kynlíf 

Ungt fólk og kynlíf er handbók sem ætluð er sem kynfræðsluefni fyrir 

nemendur í framhaldsskólum. Handbókin var gefin út árið 2011 af 

Fræðslusamtökum um kynlíf og barneignir, eða FKB, sem gaf fræðsluefnið 

út með styrkjum frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu og 

Forvarnarsjóði Lýðheilsustöðvar. Í gegnum árin hafði FKB fengið reglulegar 

beiðnir um kynfræðsluefni fyrir skóla og reyndist vera sérstök þörf á efni 

fyrir nemendur á framhaldsskólastigi. Því var ákveðið að setja saman slíkt 

fræðsluefni fyrir unglinga á framhaldsskólaaldri. Sóley S. Bender, 

hjúkrunarfræðingur, Solveig Jóhannsdóttir, ljósmóðir og Guðbjörg Edda 

Hermannsdóttir, félagsráðgjafi tóku að sér að setja saman efni fyrir þennan 

aldurshóp og úr varð fræðsluefnið Ungt fólk og kynlíf (FKB, e.d.-a; Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, e.d.-b).  

Í handbókinni eru tíu kaflar sem heita Kynheilbrigði, Sambönd, Virðing, 

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

þungunum, Þungun og Kynlífsrétti ógnað. Allir þessir kaflar fjalla um 

kynheilbrigði á einn eða annan hátt og er megináherslan á að nemendur 

tileinki sér jákvæð viðhorf til kynlífs og kynheilbrigðis ásamt því að stuðla 

almennt að heilbrigðum samskiptum, samböndum og kynlífi hjá ungu fólki. 

Áherslur eru á að unglingar læri að koma í veg fyrir áhættusamar aðstæður í 

kynlífi og efli jákvæð viðhorf til getnaðarvarna og notkunar á þeim til að 

koma í veg fyrir kynsjúkdóma og ótímabæra þungun (Sóley S. Bender o.fl., 

2011).  

Við gerð námsefnisins var unnið út frá niðurstöðum þeirra rannsókna 

sem sýnt hafa fram á árangur, bæði erlendra og innlendra. Efnið er byggt á 

þeirri hugsun að efldir séu styrkleikar nemendanna og þeir aðstoðaðir við 

að mynda sér skýr viðhorf til kynheilbrigðis. Á framhaldsskólaárunum er 

mikið í gangi hjá einstaklingum og margt sem þeir þurfa að velta fyrir sér og 

ákveða. Ungmennin verða oft fyrir þrýstingi um að nota áfengi og vímuefni 

sem getur svo leitt til óábyrgrar kynhegðunar. Fræðsluefnið er því ákaflega 

mikilvægt til að hjálpa nemendum að átta sig á sínum gildum og vita hvað 

það er í raun og veru sem þeir vilja. Gengið er út frá þeirri hugsun að ekki sé 

nóg fyrir unglinga að hafa aðeins þekkingu á helstu hlutum innan 
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kynfræðslunnar heldur sé mikilvægt að byggja einnig upp bæði jákvæð 

viðhorf og góða færni til að takast á við kynferðislegar aðstæður og lifa 

heilbrigðu og ábyrgu kynlífi. Lykillinn að því að ná til nemenda eru 

fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem nemendahópurinn er eins ólíkur og 

einstaklingarnir eru margir. Þar með er líklegt að hægt sé að ná til sem 

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

Útgáfa handbókarinnar var ein leið til að bæta úr brýnni þörf á sínum 

tíma þar sem ekkert álíka efni var fyrir nemendur á framhaldsskólastigi 

(Sóley S. Bender o.fl., 2011). Aðeins einu ári seinna, 2012, var gefið út annað 

fræðsluefni sem átti erindi í framhaldsskóla landsins, stuttmyndin Fáðu já!  

2.5.2 Fáðu já! 

Fáðu já! er stuttmynd sem hefur það að markmiði að fræða og skýra mörkin 

sem eru á milli kynlífs og ofbeldis fyrir unglingum landsins. Klámvæðingin 

hefur aukist nokkuð síðustu ár og verða mörkin á milli kynlífs og ofbeldis 

óljósari fyrir unglingum þegar þeir fá auðveldara aðgengi að klámi og þeim 

ranghugmyndum sem eru þar. Handritshöfundar verksins eru þau 

Brynhildur Björnsdóttir, Páll Óskar Hjálmtýsson og Þórdís Elva 

Þorvaldsdóttir. Stuttmyndin var sett af stað þegar umræða átti sér stað í 

þjóðfélaginu þar sem þekktur karlmaður var kærður fyrir nauðgun árið 

2011. Unglingar fóru þá að tjá sig á samfélagsmiðlunum og kom í ljós að 

mörg hver virtust ekki gera greinarmun á kynlífi og ofbeldi. Stuttmyndin 

Fáðu já! var því svarið við þeim ranghugmyndum þar sem dregin eru mörkin 

á milli ofbeldis og kynlífs og unglingum gerð grein fyrir að mikilvægt er að 

eiga góð samskipti í kynlífi og láta vita hvað það er sem þeir vilja eða vilja 

ekki (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Innanríkisráðuneyti og 

Velferðarráðuneyti, 2012). 

Ákveðið var að gefa myndinni nafnið Fáðu já! út frá herferðinni Nei þýðir 

nei. Sú hugmyndafræði að nei þýði nei í samskiptum fólks í kynlífi hefur 

verið auglýst og notuð til forvarnar í nokkuð langan tíma, einkum til að 

vinna gegn nauðgunum. Sú hugmyndafræði er hins vegar ekki gallalaus því 

við þessi orð er ábyrgðin lögð á þolandann sem þarf að segja skýrt nei í 

staðinn fyrir að bíða þurfi eftir samþykki frá báðum aðilum til að kynlíf geti 

átt sér stað (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, Innanríkisráðuneyti og 

Velferðarráðuneyti, 2012). 

Myndin er ætluð nemendum í 10. bekk grunnskóla en einnig telja 

sérfræðingar, á vegum Mennta- og menningamálaráðuneytisins, 

Innanríkisráðuneytisins og Velferðaráðuneytisins sem stóðu að gerð 

myndarinnar, að hún eigi fullt erindi í framhaldsskóla landsins. Við sýningu 
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myndarinnar er mikilvægt að sá sem stýrir umræðum sé áhugasamur um 

viðfangsefnið og tilbúinn að svara þeim spurningum sem upp gætu komið. 

Ef mögulegt er að fá einstakling með sálfræði-kunnáttu til að taka þátt í 

umræðum eftir myndina er það talið ráðlagt þar sem einhverjir nemendur 

gætu rifjað upp sambærilegar minningar. Eftir myndina er talið henta vel að 

skipta stúlkum og drengjum í tvo umræðuhópa en þau virðast hafa mjög 

ólíkar skoðanir þegar kemur að þessum efnum og því ráðlagt að leyfa þeim 

að spyrja í aðskildum hópum. Einnig sýnir reynslan að unglingar þori frekar 

að spyrja þegar hitt kynið er ekki viðstatt. Nafnlausar spurningar gætu 

einnig verið góð hugmynd þar sem öllum gefst færi á að spyrja án þess að 

spurningin komi beint frá þeim (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

Innanríkisráðuneyti og Velferðarráðuneyti, 2012). 

2.6 Kynfræðsla á vegum samtaka og stofnana  

Þar sem námsefni um kynfræðslu er af skornum skammti í framhaldsskólum 

landsins hafa ýmis samtök og stofnanir tekið að sér að miðla kynfræðslu til 

unglinga. Hér verða tekin fyrir tvö þeirra sem virðast hafa mikil áhrif á 

kynfræðslu unglinga í framhaldsskólum, Ástráður og FKB.  

2.6.1 Ástráður 

Ástráður er félag læknanema sem leggur upp með forvarnarstarf gegn bæði 

kynsjúkdómum og ótímabærum þungunum. Forvarnarstarf þeirra 

grundvallast á fræðslufundum í skólum þar sem þeir fræða nemendur um 

kynsjúkdóma, getnaðarvarnir og fóstureyðingar. Ástráður notast við 

jafningjafræðslu til að ná sem best til nemendanna (Ástráður, e.d.). 

Hugmyndin að þessu fræðslustarfi kom upp þegar þeir tóku þátt í 

alþjóðastarfi læknanema. Í Noregi höfðu læknanemar sinnt kynfræðslu í yfir 

25 ár þar sem þeir notuðust við jafningjafræðslu. Starf þeirra virtist takast 

vel og því ákváðu læknanemarnir hér að móta álíka forvarnarstarf. Markmið 

Ástráðs er margþætt en aðaláherslan er að miðla þekkingu og ýta undir 

umræður hjá ungu fólki um kynheilbrigði, kynsjúkdóma og ótímabærar 

þunganir. Einnig vilja þeir bæta þekkingu unglinga á kynheilbrigði, draga úr 

kynferðislegu ofbeldi og gera getnaðarvarnir að sjálfsögðum hlut (Ástráður, 

e.d.). Árið 2010 til 2011 hélt Ástráður 156 fyrirlestra í 28 af 34 

framhaldsskólum landsins (Ástráður, 2011). Þessar tölur gefa til kynna að 

Ástráður haldi fyrirlestra í flestum framhaldsskólum landsins. 
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2.6.2 FKB 

Árið 1992 var FKB, eða Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir, stofnað hér 

á landi. Samtökin eru samsett af einstaklingum og félögum sem hafa það að 

leiðarljósi að stuðla að heilbrigðu kynlífi og fækka ótímabærum þungunum. 

Samtökin hafa staðið fyrir ýmsum verkefnum í gegnum árin og má þar 

meðal annars nefna útgáfu fræðsluefnisins Ungt fólk og kynlíf, sem fjallað 

var um hér á undan. Ásamt því hefur FKB einnig staðið að útgáfu fleiri 

kynfræðslubæklinga. Árið 2006 kom út bæklingur sem ætlaður var 

foreldrum og heitir Samskipti foreldra og barna um kynlíf. Sama ár kom út 

bæklingur sem nefnist Kynlíf – unglingar. Ásamt því að standa að útgáfu 

fræðslubæklinga og bæta þar með kynfræðslu unglinga leggja samtökin 

metnað sinn í að stuðla að bættu aðgengi að getnaðarvörnum. Árið 2010 

var farið af stað með forvarnarverkefni sem fólst í því að endurvekja 

smokkaherferðina. Sú herferð fólst í því að þekktir einstaklingar færu á milli 

staða til að kynna smokkinn og sýna fram á að hann sé ekkert feimnismál 

(FKB, e.d.-b).  

Framtíðarsýn FKB er að árið 2020 muni öllum unglingum verða kleift að 

nýta rétt sinn til að fræðast um kynheilbrigði og þá þjónustu sem er á því 

sviði til að geta stundað heilbrigt kynlíf þar sem virðing er borin fyrir vali 

viðkomandi og engir fordómar eru til staðar (FKB, e.d.-b). 

2.7 Viðhorf nemenda til kynfræðslu í framhaldsskólum 

Þegar kemur að því að skipuleggja góða og árangursríka fræðslu fyrir 

unglinga er mikilvægt að skoða viðhorf þeirra til umfjöllunarefnisins og 

komast að því hvað þeir þurfa og vilja fræðast um. 

Viðhorf unglinga til kynfræðslu hér á landi hefur verið skoðað nokkrum 

sinnum. Árið 2008 kom út íslensk rannsókn þar sem skoðað var hvernig 

kynfræðslu unglingar vildu á árunum 2001 til 2005. Í ljós kom að árið 2005 

fannst unglingum mikilvægt að tala um kynsjúkdóma, fóstureyðingar, 

getnaðarvarnir, sam- og tvíkynhneigð, klám og hvað teldist eðlilegt kynlíf. 

Hins vegar fannst þeim ekki mikilvægt að ræða líffræðilega þætti 

kynfræðslunnar (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Unglingar virðast vilja í 

auknum mæli fá fræðslu um klám en ástæðan er líklega sú að það er orðið 

mun algengara og aðgengilegra en hér áður fyrr (Barnaverndarstofa og 

Rannsóknir og greining, 2006). Því er mikilvægt að kennarar komi til móts 

við þær þarfir sem unglingar hafa hverju sinni en fari ekki eftir einhverjum 

gömlum fyrirframgefnum staðli í kennslu sinni. Kennarar eru þó misvel 

undir það búnir að fræða unglinga um viðkvæm mál sem þessi. Rannsóknir 

benda til að betra geti verið að utanaðkomandi aðili sinni kynfræðslu í 
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skólum. Í rannsókninni Viðhorf og þekking 16 ára unglinga á kynlífstengdu 

efni sagði stærsti hluti unglinganna að læknanemar ættu að sjá um 

kynfræðsluna og þótti þeim líklegra að með því myndu skapast betri 

umræður um efnið heldur en ef kennarinn myndi sjá um kennsluna 

(Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008).  

Unglingar á Íslandi hafa nokkuð gagnrýnt hversu vandamálamiðuð 

kynfræðslan sé. Hún miðar að því að koma í veg fyrir áhættuhegðun þeirra í 

kynlífi, svo sem að koma í veg fyrir kynsjúkdóma og ótímabærar þunganir 

(Sóley S. Bender, 2006). Þrátt fyrir að íslenskir unglingar telji kynfræðslu 

sína of vandamálamiðaða virðast vandamálin langt frá því að vera úr 

sögunni. Bæði kynsjúkdómar og ótímabærar þunganir eru algengari hér á 

landi heldur en í nágrannalöndum okkar (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008). 

Þessi vandamálamiðaða kynfræðsla virðist því ekki vera að virka til að ýta 

undir kynheilbrigði.  

Í rannsókn Sóleyjar Bender og Kosunen (2005) voru viðhorf og notkun 

unglinga á getnaðarvörnum skoðuð en talið er að viðhorf til getnaðarvarna 

skipti höfuðmáli þegar kemur að því að nota þær. Ef unglingar treysta getu 

sinni til að hafa stjórn, ef þeir trúa því að ótímabærar þunganir séu alvarlegt 

mál og að getnaðarvarnir séu gagnlegar eru þeir líklegri til að nota þær. Ef 

unglingar telja hins vegar að einhverjar hindranir séu við að nota 

getnaðarvarnir er ólíklegra að þeir noti þær. Í rannsókninni kom fram að 

62% unglinganna töldu sig hafa fengið góða kynfræðslu og 72% töldu sig 

hafa fengið góða fræðslu um getnaðarvarnir. Hins vegar kom í ljós að aðeins 

30% unglingsdrengja og 37% unglingsstúlkna vissu hvað neyðarpillan var 

(Bender og Kosunen, 2005). Það er því greinilegt að eitthvað er að bregðast 

við kynfræðsluna. Því er mikilvægt að ræða við unglinga hvaða leiðir eru í 

boði til að fyrirbyggja kynsjúkdóma, hvernig þeir geta rætt saman áður en 

þeir stunda kynlíf og rætt um og notað smokkinn án þess að það sé talið 

feimnismál (Sóley S. Bender, 2006).  

Svipaðar niðurstöður er að finna í rannsóknum erlendis. Í rannsókn sem 

Flicker o.fl. (2009) gerðu meðal kanadískra unglinga á aldrinum 18 til 21 árs í 

Toronto kom í ljós að unglingarnir fengu ekki þá fræðslu sem þeir vildu fá. 

Unglingarnir fengu aðallega fræðslu um HIV/AIDS, kynsjúkdóma og 

getnaðarvarnir. Það sem þeir hins vegar vildu fá fræðslu um voru heilbrigð 

sambönd, kynferðisleg ánægja og HIV/AIDS. Aðeins var því verið að fræða 

þá um einn af þeim þáttum sem þeir vildu í raun fræðast um. Minna en 30% 

unglinganna sögðust hafa lært um heilbrigð sambönd og enginn sagðist 

hafa lært um kynferðislega ánægju. Kanadíska unglinga virðist skorta alhliða 

þekkingu á þeim áhættum sem óvarðar samfarir geta haft í för með sér og 
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skaðað kynheilbrigði þeirra. Á sama tíma kvarta kanadískir unglingar yfir því 

að kynfræðslan sé of líffræðilega miðuð, gefi ekki tækifæri til umræðna, sé 

oft ekki til staðar og allt of sjaldan ýti hún undir jákvæða umræðu, heldur 

þvert á móti áhættumiðaða. Unglingarnir töldu einnig að umræðan um að 

„rétt kynlíf“ væri á milli stráks og stelpu væri á villigötum og að fræðslan 

þyrfti að eiga við alla. 

Sambærilegar niðurstöður komu fram í annarri kanadískri rannsókn þar 

sem skoðað var viðhorf unglinga á aldrinum 14 til 18 ára til kynfræðslu í 

skólum. Mikill meirihluti var sannfærður um mikilvægi kynfræðslunnar og 

að fræðslan ætti meðal annars að fara fram í skólunum. Um það bil 

helmingur unglinganna töldu sig hins vegar hafa fengið litla og lélega 

kynfræðslu. Þeim þótti kynfræðslan of einhæf og kynþroskinn í raun eina 

efnið sem þeir fengu næga fræðslu um. Mikilvægt þótti þeim að fræðslan 

fælist í fjölbreyttri kennslu fremur en hefðbundnum fyrirlestrum. Þar voru 

nefndar umræður, myndbönd og spurningakassar, þar sem hægt væri að 

setja fram nafnlausar spurningar. Unglingarnir nefndu einnig að til að 

kynfræðslan bæri árangur væri mikilvægt að hafa kennara sem væru 

áhugasamir um kennsluefnið og ýttu undir umræður og spurningar 

nemenda. Mikilvægt væri einnig að þeir væru hæfir til að svara 

spurningunum. Unglingarnir töldu fræðsluna of oft vera einhæfa og ekki 

skila árangri þar sem kennurunum þætti óþægilegt að tala um efni tengt 

kynfræðslu (Byers, Sears, Voyer og Thurlow, 2003).  

Unglingar virðast nokkuð sammála um að sú kynfræðsla sem fer fram í 

dag komi hvorki til móts við þarfir þeirra né áhugasvið. Fróðlegt er því að 

skoða hvaða viðhorf kennarar hafa til kynfræðslu í skólum og hvort þeir telji 

sig í raun hæfa til að sjá um þá fræðslu. Ef kennarar hafa hvorki góð viðhorf 

né góða hæfni til að fræða unglinga um kynheilbrigði er líklegt að sú fræðsla 

beri ekki góðan árangur. 

2.8 Viðhorf kennara til kynfræðslu í framhaldsskólum 

Viðhorf kennara til kynfræðslu virðast lítið hafa verið skoðuð hér á landi. 

Hins vegar hefur það nokkuð verið skoðað erlendis og eru niðurstöðurnar 

yfirleitt samhljóma. Í rannsókn Cohen, Byers, Sears og Weaver (2004) var 

viðhorf og þekking kennara til kynfræðslu unglinga skoðað ásamt því að 

skoða hversu vel undirbúnir þeim þættu þeir vera til að sjá um fræðsluna. 

Kennararnir voru sammála um að kynfræðsla innan skólakerfisins væri mjög 

mikilvæg en þrátt fyrir það virtust margir hverjir ekki treysta sér til að sjá 

um hana. Þeir töldu sig ekki hafa næga þekkingu og þjálfun til að koma 

efninu til skila og nokkrir kennarar sögðu að þeim þætti óþægilegt að kenna 
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sum af hugtökunum tengd kynheilbrigði. Þeir virtust tilbúnari til að ræða 

hluti eins og öruggt kynlíf, getnaðarvarnir og kynferðisofbeldi við nemendur 

sína heldur en til dæmis sjálfsfróun og fullnægingu. Í annarri rannsókn sem 

Fentahun, Assefa, Alemseged og Ambaw (2012) gerðu voru meðal annars 

skoðuð viðhorf kennara til kynfræðslu í skólum. Niðurstöður sýndu að öllum 

kennurunum þótti kynfræðslan mikilvæg og að hún ætti að breytast í takt 

við aldur nemendanna. Þeir voru sammála um að lágmarksaldur til að byrja 

fræðsluna væri við 5 ára aldur og hámarksaldur væri við 25 ára aldur. Aldur 

og reynsla kennaranna virtist einnig hafa áhrif á jákvæð viðhorf til 

kynfræðslu þar sem meiri reynsla kennara ýtti undir jákvæðari viðhorf. 

Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn þar sem tilgangurinn var að 

kanna viðhorf og kennsluaðferðir hjá þeim kennurum sem kenna um HIV 

forvarnir. Það voru næstum því allir (99%) sammála um að HIV 

forvarnarkennsla væri nauðsynleg. Þeir þættir sem virtust hafa hvað mest 

áhrif á viðhorf kennaranna til HIV forvarnafræðslu var undirbúningur þeirra, 

þjálfun og reynsla við að kenna kynfræðslu. Þeir kennarar sem höfðu 

minnstu reynsluna af að sjá um kynfræðslu voru síst áhugasamir um 

kynfræðsluna, upplifðu mestu hindranirnar og voru með lægstu 

væntingarnar til HIV forvarna (Herr o.fl., 2012). 

Niðurstöðurnar sýna að nýútskrifaðir kennarar hafi ekki næga þekkingu 

og undirbúning til að sinna kynfræðslu svo vel sé. Þær sýna fram á mikilvægi 

þess að kennarar séu vel undirbúnir og fái þjálfun og fræðslu við hæfi svo 

þeir komi efninu vel til skila. 

2.9 Viðhorf kennara og nemenda til kynfræðslu í dag 

Fræðileg umfjöllun ritgerðarinnar lagði grunninn að rannsókn minni. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf nemenda og kennara í 

framhaldsskólum til þeirrar kynfræðslu sem veitt er í framhaldsskólum í dag 

og hvort þau viðhorf samræmist. Einnig verður skoðað hvort og þá hvaða 

breytingar nemendur og lífsleiknikennarar vildu sjá á fræðslunni. 

Vonir eru bundnar við að með rannsókninni sé hægt að afla upplýsinga 

sem nýta má þegar leita verður mögulegra leiða til að bæta kynfræðslu í 

samræmi við óskir nemenda og gera hana markvissari. Mikilvægt er að vita 

hver viðhorf og staða bæði nemenda og lífsleiknikennara er til kynfræðslu í 

framhaldsskólum svo hægt sé að betrumbæta þá fræðslu sem nú er veitt og 

gera hana markvissari.  
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Í þessari rannsókn var ákveðið að leita svara við þremur rannsóknar-

spurningum: 

  Hvert er viðhorf lífsleiknikennara og nemenda í farmhaldsskólum til 
 kynfræðslu í framhaldsskólum á Íslandi í dag? 

  Er munur á hugmyndum þeirra? 

  Hvaða breytingar, ef einhverjar, vilja þeir sjá í fræðslunni? 
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3 Rannsóknaraðferð  

Í þessari rannsókn var notast við megindlega rannsóknaraðferð (e. 

quantitative studies) þar sem leitað var eftir viðhorfi þátttakenda með 

spurningakönnun. Megindlegar rannsóknaraðferðir henta vel þegar skoða á 

viðhorf tiltekins hóps (McMillan, 2008) eins og gert var í þessu verkefni. 

Markmið höfundar var ekki að kafa djúpt í sýn fárra þátttakenda heldur að 

skoða viðhorf nokkuð fjölmenns hóps með spurningakönnun, lýsa þeim 

gögnum sem koma upp, draga fram aðalatriðin og álykta um þýðið út frá 

úrtakinu. Þar af leiðandi telur höfundur megindlega rannsóknaraðferð þar 

sem notast er við spurningakönnun henta vel til að svara þeim spurningum 

sem settar voru fram. 

3.1 Þátttakendur  

 Þátttakendur í rannsókninni voru annars vegar nemendur og hins vegar 

lífsleiknikennarar í framhaldsskólum landsins. Við val á nemendum var 

leitað til fjögurra framhaldsskóla. Ákveðið var að fá svör frá nemendum 

bæði í framhaldsskólum af höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni til að fá 

fram fjölbreyttan hóp. Við val á framhaldsskólum var notast við 

hentugleikaúrtak (e. convenience sampling) (Esterberg, 2002) þar sem valdir 

voru skólar út frá aðgengi og tengslum. Lagður var spurningalisti fyrir þá 

nemendur sem tilbúnir voru að taka þátt í könnuninni í hverjum skóla. Alls 

tóku 180 nemendur könnunina en nokkur munur var á hversu margir 

kennarar voru tilbúnir að leggja könnunina fyrir í hverjum skóla. Árið 2012 

voru 25.460 nemendur sem hófu nám í framhaldsskólum landsins (Hagstofa 

Íslands, e.d.-a) og má gera ráð fyrir að um svipaðar tölur hafi verið að ræða 

þegar þessi rannsókn var tekin ári seinna.  
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Tafla 1. Aldur og kyn nemenda 

 

Af þeim 180 nemendum sem tóku þátt voru konurnar 59% svarenda en 

karlarnir 41%. Þetta er í samræmi við hlutfall nemenda í skólum hér á landi 

þar sem konur eru að meðaltali fleiri á öllum skólastigum (Hagstofa Íslands, 

2012). Eins og sjá má í töflu 1 voru flestar konur sem svöruðu 19 ára eða 

29% en fæstar voru 20 ára eða aðeins 16%. Hjá körlunum voru hins vegar 

stærsti hluti svarenda 21 árs eða eldri og fæstir 20 ára, alveg eins og hjá 

konunum.  

Þegar kom að vali á lífsleiknikennurum var notast við markvisst úrtak (e. 

purposive sampling) við val á þátttakendum, þar sem þátttakendur voru 

valdir með rannsóknarspurningar og markmið rannsóknar í huga (Esterberg, 

2002). Sendur var tölvupóstur með spurningakönnun á 48 lífsleiknikennara, 

13 karla og 35 konur, í 22 framhaldsskólum. Svar barst frá 21 kennara sem 

er 44% svarhlutfall. Erfitt er að vita hver nákvæmur fjöldi lífsleiknikennara 

er starfandi í framhaldsskólum hérlendis en gera má ráð fyrir að höfundur 

hafi ekki fundið þá alla. 

Tafla 2. Aldur og kyn lífsleiknikennara 

  Karlar   Konur   Allir 

Aldur n %   n %   n % 

18 ára 17 23   28 26   45 25 

19 ára 21 28   31 29   52 29 

20 ára 10 14   17 16   27 15 

21 árs eða eldri 26 35   30 28   56 31 

Allir 74 41   106 59   180 100 

  Karlar   Konur   Allir 

Aldur n %   n %   n % 

30 ára eða yngri 0 0   3 18   3 14 

31–45 ára 1 25   8 47   9 43 

46 ára eða eldri 3 75   6 35   9 43 

Allir 4 19   17 81   21 100 
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Mikill munur var á fjölda karla og kvenna sem þátt tóku og voru konur 

81% svarenda en karlar aðeins 19%. Þar sem fleiri konur en karlar höfðu 

fengið könnunina senda var búist við þessum mun. Af körlunum var enginn 

30 ára eða yngri en flestir eða 75% voru 46 ára eða eldri. Hjá konunum voru 

hins vegar flestar á aldursbilinu 31–45 ára eða 47% en fæstar voru 30 ára 

eða yngri enda ef til vill ekki mikill fjöldi núverandi kennara á því aldursbili.  

3.2 Mælitæki 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunum voru lagðir fyrir tveir 

spurningalistar. Annar fyrir lífsleiknikennara í framhaldsskólum og hinn fyrir 

nemendur, 18 ára eða eldri.  

Spurningakannanir eru vinsæl rannsóknaraðferð í megindlegum 

rannsóknum (McMillan, 2008) og geta veitt upplýsingar um flest sem snýr 

að manninum (Þorlákur Karlsson, 2003). Ákveðið var að notast við 

spurningalista í þessari rannsókn þar sem tilgangurinn var að kanna hvaða 

viðhorf nemendur og lífsleiknikennarar hafa til kynfræðslu í 

framhaldsskólum landsins. 

Spurningalistar fyrir nemendurna voru settir upp í Word og prentaðir út í 

A5 bækling. Farið var með bæklingana í þá skóla sem tóku þátt í 

rannsókninni og þeim dreift til nemenda. Talið var að með þeim hætti 

fengist betri svörun heldur en ef könnunin væri send út rafrænt. Hjá 

lífsleiknikennurum var hins vegar ákveðið að gera vefkönnun í stað 

póstkönnunar þar sem kennararnir dreifðust á fleiri skóla heldur en 

nemendurnir. Með vefkönnun má telja líklegt að það safnist meira af 

gögnum og á skemmri tíma en með póstkönnun. Auðveldara er að ná til 

fólks, svörun er betri, þær eru ódýrari en póstkannanir og auðveldara er að 

greina og vinna úr gögnum. Einn helsti ókostur vefkannana er sá að úrtakið 

er bundið við þá sem hafa aðgang að og nota nettengdar tölvur (Ary, Jacobs 

og Sorensen, 2010). Ekki er talið að þetta hafi mikil áhrif á úrtakið í þessari 

könnun þar sem árið 2013 voru 96,5% heimila á landinu með nettengingu 

og 97% allra landsmanna töldust til reglulegra netnotenda (Hagstofa 

Íslands, e.d.-b). Það má því gera ráð fyrir að langflestir af þátttakendum hafi 

aðgang að nettengdri tölvu. 

Við gerð spurningalistans var stuðst við grein Þorláks Karlssonar (2003) 

um uppbyggingu, orðalag og gerð svarkosta. Spurningagerðir og svarkostir 

voru metnir fyrir hverja spurningu fyrir sig og valin sú gerð sem þótti best 

hæfa hverri spurningu með það í huga að gera listann skiljanlegan, 

auðveldan í svörun og að sem auðveldast yrði að vinna úr gögnunum 

(Þorlákur Karlsson, 2003). Ekki eru allir á eitt sáttir um það hvort bjóða skuli 
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upp á miðju í svarmöguleikum spurningalista (Þorlákur Karlsson, Fanney 

Þórsdóttir og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2006). Þorlákur (2003) segir 

höfunda þó almennt mæla með miðjumöguleika og að það sé algengt í 

þjónusturannsóknum. Í spurningakönnununum verður því boðið upp á 

miðjumöguleika. Forðast verður að nota hálf opnar og opnar spurningar, 

nema þegar aðrar tegundir spurninga henta ekki. 

Þegar spurningalistinn var fullgerður af höfundi var hann forprófaður af 

nokkrum einstaklingum sem féllu í þann hóp sem könnuninni er ætlað að ná 

til. Tilgangur með forprófun er að kanna hvort spurningar eru skýrar og 

skiljanlegar, hvort þeim sé auðsvarað og hversu langan tíma tekur að svara 

þeim. Að forprófun lokinni voru gerðar nokkrar breytingar á spurningum og 

svarmöguleikum samkvæmt athugasemdum þeirra sem tóku þátt. 

3.3 Framkvæmd 

Þegar spurningalistinn var tilbúinn og búið að velja fjóra mögulega 

framhaldsskóla til að taka þátt í rannsókninni var haft samband við 

skólameistara hvers skóla. Allir skólameistarar veittu leyfi á að taka þátt í 

rannsókninni og var því næst haft samband við kennara skólanna. Nokkrir 

kennarar voru tilbúnir að leggja könnunina fyrir í sínum bekk. Þar sem tveir 

skólanna voru út á landi hafði ég ekki tök á að koma könnuninni sjálf til 

þeirra en með hjálp aðstandenda var það hægt. Þann 12. mars voru allir 

svaraðir spurningalistar komnir til höfundar og var þá hafist handa við að 

greina gögnin.  

Á meðan gagna var aflað meðal nemenda var hafist handa við að leita að 

lífsleiknikennurum í framhaldsskólum landsins til að taka þátt í 

rannsókninni. Við leit að kennurunum var tekið á það ráð að skoða 

heimasíður allra framhaldsskóla landsins og finna þar hvaða kennarar væru 

lífsleiknikennarar í hverjum skóla. Sú leit bar góðan árangur en þó vantaði 

ennþá upplýsingar um lífsleiknikennara í nokkrum skólum. Höfundur hringdi 

á skrifstofu þeirra skóla til að fá upplýsingar um kennara. Sendur var 

tölvupóstur með spurningakönnuninni á alla lífsleiknikennara sem 

upplýsingar fengust um með þeim leiðum sem lýst er hér að framan. Viku 

síðar var send ítrekun til allra þar sem þeim sem höfðu tekið þátt var 

þakkað og hinir hvattir til að svara. Þann 20. mars var ákveðið að byrja að 

vinna úr gögnum frá lífsleiknikennurunum.  

3.4 Greining og úrvinnsla 

Eftir að spurningakönnunum var lokið voru gögnin færð yfir í Microsoft 

Excel til frekari vinnslu. Þegar Excel niðurstöður lágu fyrir var hafist handa 
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við að skoða gögnin og meta hvað var vert að skoða enn frekar og með 

hvaða tölfræðiaðferðum. Við tölfræðigreiningu gagna var notast við 

tölfræðiforritið SAS en Excel var notað við vinnslu á myndum og töflum. 

Leitast var við að skoða hvort munur væri á viðhorfum nemenda og kennara 

til kynfræðslunnar og hvar sá munur lægi. Einnig var skoðað hvaða viðhorf 

það eru sem bæði nemendur og kennarar hafa almennt til kynfræðslu í 

framhaldsskólum. Notað var Kí-kvaðrat próf til að skoða hvort marktækur 

munur væri á svörum nemenda eftir kyni. Miðað var við 5% 

marktektarmörk (α = 5%).  

3.5 Siðferðileg atriði og leyfi 

Samkvæmt Persónuvernd er rannsókn sem þessi tilkynningarskyld 

(Persónuvernd, 2010). Rannsóknin var því tilkynnt til Persónuverndar (Nr. 

S6680/2014) áður en gagnaöflun hófst. Ásamt því var fengið leyfi hjá 

skólameisturum og kennurum í framhaldsskólunum þar sem könnun var 

lögð fyrir nemendur. 

Áður en spurningakönnun var lögð fyrir þátttakendur var fengið upplýst 

samþykki þeirra og þeim gerð grein fyrir að ekki yrði hægt að rekja svör 

þeirra. Aðeins máttu nemendur sem voru 18 ára eða eldri taka þátt þar sem 

ekki var leitað eftir samþykki foreldra. Þátttakendum var gerð skýr grein 

fyrir að þeir þyrftu ekki að taka þátt né svara einstökum spurningum. 

Virðing var borin fyrir einkalífi þátttakenda og þess gætt að rannsóknin 

skaðaði ekki þátttakendur á neinn hátt. Að lokum var þátttakendum gerð 

grein fyrir að þeir gætu hætt í rannsókninni hvenær sem þeir óskuðu. 
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4 Niðurstöður 

Í þessari rannsókn er leitað svara við þremur rannsóknarspurningum. Þær 

eru: 

 Hvert er viðhorf lífsleiknikennara og nemenda í framhaldsskólum til 
kynfræðslu í framhaldsskólum?  

 Er munur á hugmyndum þeirra?  

 Hvaða breytingar, ef einhverjar, vilja þeir sjá í fræðslunni?  

Í byrjun er greint frá viðhorfum nemenda til kynfræðslu í framhaldsskólum. 

Þar næst eru viðhorf lífsleiknikennara skoðuð og að lokum kannað hvort 

munur sé á viðhorfum nemenda og lífsleiknikennara. 

4.1 Viðhorf nemenda til kynfræðslu í framhaldsskólum 

Í upphafi spurningalista nemenda voru þeir beðnir um að svara hversu 

mikilvæg eða léttvæg þeim þótti að kynfræðsla færi fram í 

framhaldsskólum. Niðurstöður sýndu að 68% allra þeirra nemenda sem 

tóku þátt í rannsókninni töldu mjög eða frekar mikilvægt að kynfræðsla færi 

fram í framhaldsskólum. Einungis tæp 7% nemendanna töldu frekar eða 

mjög léttvægt að kynfræðsla færi fram í framhaldsskólum.  

Mynd 1. Viðhorf nemenda til mikilvægi þess að kynfræðsla fari fram í 
framhaldsskólum eftir kyni 
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Þegar skoðað var hvort munur væri á viðhorfum kynjanna til 

spurningarinnar kom í ljós nokkur munur eins og sést á mynd 1. Konur voru 

talsvert jákvæðari heldur en karlarnir og voru 79% kvennanna sem töldu 

kynfræðslu í framhaldsskólum mjög eða frekar mikilvæga en 52% karlanna. 

Marktækur munur reyndist vera á svörum kynjanna (  (6, 180) = 19,02, p = 

0,004). 

Næst voru nemendur spurðir hvort þeir teldu of miklum, hæfilegum eða 

of litlum tíma varið í kynfræðslu í framhaldsskólum.  

Mynd 2. Viðhorf nemenda til tímans sem varið er í kynfræðslu í framhaldsskólum 
eftir kyni 

Eins og sjá má á mynd 2 voru um 68% nemendanna sem töldu að of 

litlum eða allt of litlum tíma væri varið í kynfræðslu í framhaldsskólum. Rúm 

30% töldu hæfilegum tíma varið í kynfræðslu í framhaldsskólum og aðeins 

2% töldu of miklum tíma varið í hana. Þegar litið var á kynin voru það frekar 

konurnar sem töldu of litlum tíma varið í kynfræðslu í skólum. Engin af 

konunum taldi of miklum tíma varið í kynfræðslu í framhaldsskólum. 

Marktækur munur var á svörum karla og kvenna (  (6, 180) = 15,41, p = 

0,017). 

Í næstu spurningum í könnun nemenda voru þeir spurðir hvaðan þeir 

hefðu fengið upplýsingar um kynlíf annars vegar og hins vegar hvaðan þeir 

vildu fá upplýsingar um kynlíf. Þetta var gert með það í huga að komast að 

því hvort nemendur í framhaldsskólum væru að fá upplýsingar frá þeim 

aðilum sem þeir vildu. Spurningarnar voru hálfopnar þar sem nemendur 

gátu valið sjö mögulega aðila en gátu einnig skrifað einhvern annan 
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aukalega. Þegar gögnin voru skoðuð kom fljótt í ljós að spurningin hafði ekki 

skilað sér til þátttakenda eins og ætlast hafði verið til sem vakti athygli því 

forprófun hafði ekki leitt það í ljós. Í báðum spurningum voru meðal annars 

þessir tveir möguleikar í boði: frá fjölmiðlum með viðurkennt fræðsluefni og 

frá öðrum fjölmiðlum. Þarna hafði höfundur hugsað sér að allir fjölmiðlar 

hefðu komið inn, einnig þá sem finna væri á netinu. Einhverjir nemendur 

virtust hins vegar skilja spurninguna öðruvísi og skrifuðu netinu undir 

annars staðar frá. Niðurstöður sýndu að 15 af 180 nemendum töldu netið 

með sem auka svarmöguleika og því er möguleg skekkja í niðurstöðum þar 

sem að ekki allir hafa skilið spurninguna eins. 

Þegar þessar tvær spurningar voru hins vegar bornar saman kom í ljós að 

nemendur höfðu ekki fengið upplýsingar frá þeim aðilum sem þeir hefðu 

kosið að fá upplýsingar frá.  

Mynd 3. Samanburður á þeim aðilum sem nemendur fengu og vildu fá 
upplýsingar um kynfræðslu frá 

Á mynd 3 má sjá að flestir nemendur töldu sig hafa fengið upplýsingar 

um kynlíf frá jafnöldrum sínum (58%) en það var meira heldur en þeir hefðu 

almennt kosið að fá frá þeim (49%). Eins og kemur fram á mynd 3 er stór 

hluti nemenda ekki að fá eins mikla fræðslu og þeir hefðu kosið að fá frá 
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heilbrigðisstarfsmönnum, kennurum, foreldrum og fjölmiðlum með 

viðurkennt fræðsluefni.  

Næstu tveimur spurningum var varið í að spyrja nemendur hvaða aðilar 

hefðu séð um þá kynfræðslu sem þeir höfðu fengið í framhaldsskóla og 

hverja þeir töldu hæfa til að sjá um kynfræðslu á því skólastigi. 

Spurningarnar voru hálf opnar og máttu nemendur velja fleiri en einn 

svarmöguleika. Niðurstöðurnar sýndu að tæp 30% nemendanna höfðu ekki 

hlotið kynfræðslu á framhaldsskólagöngu sinni sem verður að teljast nokkuð 

áhyggjuefni. Ákveðið var að skoða á hvaða aldursbili þessi hluti nemenda 

var þar sem mögulega ættu þeir eftir að fá þessa fræðslu seinna í náminu. Í 

ljós kom að 66% þeirra nemenda sem ekki höfðu hlotið kynfræðslu í 

framhaldsskóla voru 20 ára eða eldri og er því ólíklegt að sá hópur eigi eftir 

að fá kynfræðslu á því skólastigi.  

Mynd 4. Samanburður á þeim aðilum sem sáu um kynfræðslu nemenda miðað við 
þá sem nemendur telja eiga að sjá um kynfræðslu í framhaldsskóla 

Frekari niðurstöður sýndu að 55% nemendanna höfðu fengið kynfræðslu 

frá Ástráði eins og sjá má á mynd 4. Rúmlega 71% nemenda sögðu þó að 

Ástráður ætti að sjá um kynfræðslu og því greinilega nokkur hluti nemenda 

sem hafði ekki fengið fræðslu frá þeim í framhaldsskóla en hefðu kosið það. 

Fleiri konur en karlar töldu Ástráð eiga sjá um kynfræðslu og voru 40% 

þeirra sem sögðu að Ástráður ætti að sjá um kynfræðslu en 31% karlar. 

Nemendur töldu einnig skólahjúkrunarfræðinga álitlegan kost til að sjá um 

kynfræðslu (54%) en fáir höfðu fengið fræðslu frá þeim (7%). Tæpur 
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fjórðungur nemenda (23%) taldi kennara eiga að sjá um fræðsluna og var 

það hærra hlutfall heldur en hafði hlotið kynfræðslu frá þeim (16%). Taka 

skal fram að tæp 9% nemenda töldu kynfræðslu óþarfa í framhaldsskólum. 

Nær allir nemendurnir sem sögðu kynfræðslu þarfa í framhaldsskólum töldu 

einhverja af þeim aðilum sem gefnir voru upp eiga að sjá um kynfræðslu í 

framhaldsskólum. Aðeins einn nemandi taldi einhvern annan eiga að sjá um 

fræðsluna og vildi hann fá einhvern sem væri opinn fyrir að tala um kynlíf, 

helst einhvern sem væri ekki of langt frá nemendunum í aldri. Ekki kom 

fram kynjamunur þar og voru jafn margar konur og karlar sem töldu 

kynfræðslu óþarfa í framhaldsskólum. 

Þar sem nemendur höfðu áður verið spurðir hverja þeir teldu eiga að sjá 

um kynfræðsluna lék næst forvitni á að vita hvaða kennsluaðferðir þeir 

teldu vænlegar til árangurs. Einnig voru þeir spurðir hvaða kennsluaðferðir 

höfðu verið notaðar við fræðslu þeirra til að sjá hvort munur væri þar á 

milli. Spurningarnar voru hálf opnar þar sem nemendum voru aftur gefnir 

sjö möguleikar og einn aukalega þar sem þeir gátu bætt við einhverri 

kennsluaðferð ef þeir töldu svo þurfa. Þegar litið var á þær kennsluaðferðir 

sem nemendur töldu hafa verið notaðar við kynfræðslu þeirra alltaf eða oft 

var fyrirlestraformið þar fremst í flokki (30%). Næst á eftir því voru 

umræðuhópar fyrir bæði kyn (19%). Minnst þótti þeim hafa verið notast við 

hlutverkaleiki (81%), umræðu þar sem kynin væru aðskilin (69%) og gefið 

nemendum tækifæri til að spyrja nafnlaust (65%). 
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Mynd 5. Samanburður á kennsluaðferðum sem nemendur töldu vera notaðar og 
töldu henta vel í kynfræðslu 

Þegar spurningarnar hversu oft eða sjaldan voru eftirtaldar 

kennsluaðferðir notaðar við kynfræðslu þína í framhaldsskóla og hversu vel 

eða illa telur þú eftirtaldar kennsluaðferðir henta við kynfræðslu í 

framhaldsskólum voru bornar saman var ákveðið að draga saman 

svarmöguleikana alltaf og oft við fyrri spurningunni og mjög vel og frekar vel 

við seinni spurningunni. Niðurstöður sýndu mikinn mun á því hvaða 

kennsluaðferðir hefðu verið notaðar og hvaða kennsluaðferðir nemendur 

töldu vænlegar til árangurs eins og sést á mynd 5. Flestir nemendur töldu að 

aðferðin að gefa nemendum tækifæri til að spyrja nafnlaust myndi henta 

vel í kynfræðslu eða um 82% nemendanna. Aðeins 13% töldu sig hins vegar 

hafa tekið þátt, alltaf eða oft, í slíkri aðferð. Nemendur voru einnig nokkuð 

sammála um að hlutverkaleikir í kynfræðslu væri ekki góð aðferð í 

kynfræðslu en aðeins 14% nemendanna töldu þá aðferð virka mjög eða 

frekar vel og 40% sem töldu að sú aðferð myndi virka frekar eða mjög illa í 

kynfræðslu.  
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Þar sem fyrri rannsóknir höfðu sýnt að unglingar töldu of mikla áherslu 

lagða á fræðslu um neikvæðar afleiðingar kynlífs var ákveðið að leita svara 

við þeirri spurningu í þessari rannsókn.  

Mynd 6. Viðhorf nemenda til áherslu á neikvæðar afleiðingar kynlífs í kynfræðslu 

Niðurstöður komu nokkuð á óvart en svörin voru normaldreifð. Stærstur 

hluti nemendanna taldi áherslu á fræðslu um neikvæðar afleiðingar kynlífs 

vera hæfilega (54%) sem hlýtur að teljast jákvætt. Hins vegar voru 22% 

nemendanna sem töldu áherslu á neikvæðar afleiðingar kynlífs of mikla eða 

allt of mikla og 24% sem töldu áhersluna of litla eða allt of litla. Nemendur 

höfðu því greinilega misjafnar skoðanir á þessu. Lítill munur var á viðhorfum 

kynjanna til áherslu á neikvæðar afleiðingar kynlífs í kynfræðslu. Karlarnir 

voru þó aðeins fleiri (11%) sem töldu neikvæðar afleiðingar kynlífs í 

kynfræðslu of miklar miðað við konurnar (8%). Enginn karl taldi allt of litla 

áherslu vera á neikvæðar afleiðingar kynlífs en það gerðu hins vegar rúm 5% 

kvennanna. Munurinn reyndist ekki vera marktækur á milli kynjanna (  (4, 

180) = 8,19, p = 0,085). 
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Undir lok spurningalistans voru nemendur spurðir hversu mikilvægir eða 

léttvægir þeim þættu ákveðnir 14 þættir vera í kynfræðslu sem sjá má á 

mynd 7 og 8. Til að koma auga á hvort að munur væri á milli þeirrar fræðslu 

sem er í framhaldsskólum í dag og þess sem nemendur vilja fræðast um var 

bæði spurt um hvaða atriði þeim þættu mikilvægir og hvaða þætti þeir 

hefðu lært um í framhaldsskóla.  

Mynd 7. Viðhorf nemenda á hversu mikla fræðslu á ákveðnum þáttum þeir fengu 
í framhaldsskóla 
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Mynd 8. Viðhorf nemenda til mikilvægi ákveðinna þátta innan kynfræðslunnar 

Eins og sést á myndum 7 og 8 er mikill munur á því sem nemendur telja 

mikilvægt að fræðast um og þess sem þeir eru í raun og veru að fræðast 

um. Mesta fræðslu voru nemendurnir að fá um kynsjúkdóma og 

getnaðarvarnir sem getur talist nokkuð jákvætt því ef miðað er við þá þætti 

sem nemendur vildu helst fræðast um að þá voru þessir tveir þættir 

fremstir í flokki ásamt kynferðislegu ofbeldi. Um 88% nemendanna töldu 

frekar eða mjög mikilvægt að fræðast um fóstureyðingar en aðeins 19% 

taldi sig hafa fengið frekar eða mjög mikla fræðslu um þær. Þegar litið var á 

líkamlegar, tilfinningalegar og siðferðilegar hliðar kynlífs kom í ljós að 

nemendunum þótti mikilvægast að fræðast um siðferðilegar hliðar kynlífs 

(81%). Þeim þótti þó ekki mikið síður mikilvægt að fræðast um líkamlegar og 

tilfinningalegar hliðar kynlífs (77%). Nemendum þóttu þeir hins vegar ekki 

hafa fengið mikla fræðslu á þessum þáttum í framhaldsskóla og aðeins 13 til 

18% þeirra töldu sig hafa fengið frekar eða mjög mikla fræðslu á 

líkamlegum, tilfinningalegum og siðferðilegum hliðum kynlífs. Í öllum 

tilvikum voru meira en 60% nemendanna sem töldu fræðslu á þáttunum 
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mjög eða frekar mikilvæga. Athygli vakti að fræðsla um klám virtist þykja 

léttvægust af þeim atriðum sem í boði voru. 

Á síðustu blaðsíðu spurningakönnunarinnar var nemendum gefið 

tækifæri til að koma einhverju öðru á framfæri. Gaman var að sjá að nokkur 

hluti nemendanna skrifaði í þann reit og var þá oftast skrifað um hversu 

mikilvæg kynfræðsla væri og að hún ætti ekki að vera neitt feimnismál. 

Nokkrir höfðu orð á því að kynfræðsla ætti heldur að fara fram í 

grunnskólum og að mikilvægt væri að byrja kynfræðsluna þar því of seint 

væri að byrja í framhaldsskóla.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að stór hluti nemenda telji 

mikilvægt að kynfræðsla fari fram í framhaldsskólum og margir hverjir telja 

of litlum tíma varið í þá fræðslu. Greinilegt er að ýmsu þarf að breyta ef litið 

er á niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem oft var mikill munur á þeirri 

fræðslu sem nemendur vildu fá og þeirri fræðslu sem þeim hafði verið veitt. 

Flestir nemendanna vildu fá kynfræðslu frá Ástráði en einnig stór hluti sem 

vildi fræðslu frá skólahjúkrunarfræðingum. Margir töldu aðferðina að gefa 

nemendum tækifæri til að spyrja nafnlaust vera vænlega til árangurs en að 

hún væri of lítið notuð. Almennt voru nemendur sammála um að fræðslan 

væri ekki mikil og margir þættir sem þeir vildu fræðast meira og betur um.  

4.2 Viðhorf lífsleiknikennara til kynfræðslu í 
framhaldsskólum 

Í upphafi spurningalista lífsleiknikennara voru þeir beðnir um að svara því 

hversu lengi þeir höfðu starfað sem kennarar í framhaldsskóla. Niðurstöður 

sýndu að sjö kennaranna voru með fimm ára reynslu eða minna, átta höfðu 

kennt í sex til fimmtán ár og sex í 16 ár eða meira. Í næstu spurningu voru 

kennarar spurðir hvort þeir hefðu sem lífsleiknikennarar séð um kynfræðslu 

í framhaldsskóla. Af þeim 21 lífsleiknikennara sem tóku þátt í rannsókninni 

höfðu níu þeirra séð um kynfræðslu í framhaldsskóla. Meirihlutinn, 12, 

hafði hins vegar aldrei séð um þá fræðslu í lífsleiknikennslu sinni. Seinna í 

spurningalistanum voru kennarar beðnir um að svara því hversu góðan eða 

slæman undirbúning þeir teldu sig hafa til að sjá um kynfræðslu.  
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Mynd 9. Mat lífsleiknikennara á undirbúningi sínum til að sjá um kynfræðslu  

Aðeins sjö lífsleiknikennaranna töldu sig vera með góðan undirbúning til 

að sjá um kynfræðslu eins og kemur fram á mynd 9. Það voru því 14 

lífsleiknikennaranna sem töldu sig hafa hvorki góðan né slæman eða 

slæman undirbúning. Af þeim sem höfðu séð um kynfræðslu voru fimm sem 

töldu sig hafa mjög eða frekar góðan undirbúning til að sjá um kynfræðslu. 

Tveir lífsleiknikennarar töldu sig hafa frekar slæman undirbúning og enginn 

mjög slæman. Aðeins einn af þeim kennurum sem ekki höfðu séð um 

kynfræðslu í framhaldsskóla taldi sig hafa mjög góðan undirbúning fyrir þess 

háttar fræðslu. Allir hinir sem ekki höfðu séð um kynfræðslu töldu sig hafa 

hvorki góðan né slæman undirbúning eða slæman.  

Þar sem eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að komast að því hvort 

að samræmi væri á viðhorfum nemenda og lífsleiknikennara til kynfræðslu í 

framhaldsskólum voru nokkrar af sömu spurningum lagðar fyrir bæði 

nemendur og kennara. Næstu spurningar voru því þær sömu og hjá 

nemendum. Kennarar voru spurðir hversu mikilvægt eða léttvægt þeim 

þætti að kynfræðsla færi fram í framhaldsskólum og hvort þeir teldu of 

miklu, hæfilegum eða of litlum tíma varið í kynfræðslu á því skólastigi. 

Lífsleiknikennararnir í rannsókninni voru allir á einu máli þegar kom að 

mikilvægi kynfræðslu. Öllum þótti þeim mikilvægt að kynfræðsla færi fram í 

framhaldsskólum og voru 15 kennaranna sem þótti það mjög mikilvægt og 

sex frekar mikilvægt. Þeir voru hins vegar ekki jafn sammála þegar kom að 

þeim tíma sem varið er í fræðsluna og voru 12 kennaranna sem töldu 
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hæfilegum tíma varið í hana í framhaldsskólum í dag en níu töldu fræðsluna 

vera of litla.  

Ákveðið var að spyrja lífsleiknikennarana einnig að því hvaða aðilar sæju 

um þá kynfræðslu sem færi fram í þeim framhaldsskóla sem þeir störfuðu 

við og hverjir þeir vildu að sæju um þá fræðslu. Eins og hjá nemendunum 

voru spurningarnar hálfopnar og mátti merkja við fleiri en einn 

svarmöguleika. Ein breyting var gerð frá lista nemendanna þar sem einum 

möguleika var bætt við. Nemendur höfðu aðeins haft möguleika á að 

merkja við kennara en hjá lífsleiknikennurunum var gefinn kostur á að 

merkja við lífsleiknikennara annars vegar og aðra kennara hins vegar.  

Mynd 10. Samanburður á þeim aðilum sem sáu um kynfræðslu nemenda miðað 
við þá sem lífsleiknikennarar telja að eiga að sjá um kynfræðslu 

Athygli vakti strax að aðeins einn kennari greindi frá því að Ástráður sæi 

ekki um þá kynfræðslu sem færi fram í framhaldsskólanum sem hann 

starfaði við. Það sem vakti þó enn meiri athygli var að aðeins 15 kennaranna 

töldu Ástráð eiga að sjá um kynfræðslu í framhaldsskólum þrátt fyrir að í 

skólum hjá 20 þeirra væri fræðsla frá þeim í gangi. Þar með eru fimm 

kennarar sem hafa haft fræðslu frá Ástráði en telja þá ekki eiga að sjá um 

kynfræðslu í framhaldsskólum. Kennararnir töldu skólahjúkrunarfræðinga 

góðan kost til að sjá um kynfræðslu (11). Aðeins hjá þremur kennurum voru 
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skólahjúkrunarfræðingar að sjá um þá fræðslu og þó það sé ekki vitað er 

möguleiki að þeir komi frá sama framhaldsskólanum. Einungis tíu af þeim 

21 sem tóku þátt töldu að lífsleiknikennarar ættu að sjá um kynfræðslu. 

Tveir kennarar greindu einnig frá því að annars vegar væri utanaðkomandi 

kynfræðingur og hins vegar forvarnafulltrúi skólans sem sæju um kyn-

fræðslu í þeirra skóla.  

Eins og hjá nemendum var farið næst í að spyrja lífsleiknikennarana 

hvaða kennsluaðferðir væru notaðar við kynfræðslu í skólunum sem þeir 

störfuðu við og hvaða aðferðir þeim þættu henta vel við kynfræðslu í 

framhaldsskólum. Kennurum var gefinn sá kostur að vita ekki svar við 

spurningunni Hversu oft eða sjaldan eru eftirtaldar kennsluaðferðir notaðar 

við kynfræðslu í framhaldsskólanum sem þú starfar við þar sem ekki var víst 

að allir kennarar væru viðstaddir kynfræðslu nemendanna. Í ljós kom að 

fyrirlestrar voru algengasta kennsluaðferðin og þar á eftir voru 

fræðslumyndbönd, umræðuhópar fyrir bæði kyn og nemendum gefið 

tækifæri til að spyrja nafnlaust. Þær aðferðir sem voru minnst notaðar voru 

umræðuhópar fyrir bæði kyn og hlutverkaleikir.  

Mynd 11. Kennsluaðferðir sem lífsleiknikennarar telja henta mjög eða frekar vel 
við kynfræðslu 
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Á mynd 11 kemur fram að lífsleiknikennarar töldu hlutverkaleiki henta 

síst af þeim kennsluaðferðum sem í boði voru og aðeins níu kennarar sem 

töldu þá aðferð henta mjög eða frekar vel. Allir kennararnir voru sammála 

um að það myndi henta mjög eða frekar vel að gefa nemendum tækifæri til 

að spyrja nafnlaust í tímum. Fleiri kennarar töldu að betra væri að hafa 

umræðuhópa fyrir bæði kyn (20) heldur en fyrir kynin aðskilin (16).  

Lífsleiknikennarar voru því næst spurðir hvort þeir teldu of mikla, 

hæfilega eða of litla áherslu á neikvæðar afleiðingar kynlífs í kynfræðslu. 

Enginn af kennurunum taldi allt of mikla áherslu á neikvæðar afleiðingar 

kynlífs en þó voru fjórir sem töldu áhersluna vera of mikla. Stærsti hluti 

kennaranna (13) sagði hana vera hæfilega. 

Undir lok listans var ákveðið að spyrja kennara einnig að því hvaða þætti 

innan kynfræðslunnar þeim þættu mikilvægir eða léttvægir.  

Mynd 12. Viðhorf lífsleiknikennara til mikilvægi ákveðinna þátta innan 
kynfræðslunnar 

Eins og sést á mynd 12 voru lífsleiknikennararnir nokkuð sammála um 

mikilvægi allra þáttanna. Aðeins fjórir þættir af fjórtán voru ekki taldir 
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frekar eða mjög mikilvægir af öllum kennurunum. Þeir þættir voru 

fóstureyðingar, líkamlegar hliðar kynlífs, samkynhneigð og tvíkynhneigð.  

Þegar litið er á niðurstöður lífsleiknikennaranna má sjá að þeir eru allir 

sammála um mikilvægi kynfræðslu í framhaldsskóla. Misræmi kom þó fram í 

þeim tíma sem þeir töldu varið í hana og töldu margir hæfilegum tíma varið 

í hana en einnig voru nokkrir sem töldu of litlum tíma varið í hana. Af 

kennurunum voru níu sem höfðu séð um kynfræðslu en sjö af þeim töldu 

sig hafa góðan undirbúning til að sjá um kynfræðslu. Það voru því tveir 

kennaranna sem höfðu séð um kynfræðslu í framhaldsskóla en töldu sig 

ekki vel undirbúna fyrir slíka fræðslu. Stór hluti kennaranna voru sammála 

því að Ástráður og skólahjúkrunarfræðingar ættu að sjá um kynfræðslu í 

framhaldsskólum og rétt tæpur helmingur sem taldi lífsleiknikennara eiga 

sjá um þá fræðslu. Sú aðferð sem flestir kennarar töldu henta vel í 

kynfræðslu var að gefa nemendum tækifæri til að spyrja nafnlaust en 

umræðuhópar fyrir bæði kyn og fræðslumyndbönd komu þar rétt í kjölfarið. 

Almennt voru kennarar sammála því að kynfræðsla væri mikilvæg og ekki 

aðeins fræðsla á líkamlegum hliðum kynlífs heldur væri fjölbreytt kennsla á 

fjölbreyttu efni mikilvæg.  

4.3 Samanburður á viðhorfum nemenda og lífsleiknikennara 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að komast að því hvort að munur 

væri á viðhorfum nemenda og lífsleiknikennara til kynfræðslu í 

framhaldsskólum. Hér verður því skoðað hvort munur reynist vera á 

viðhorfum þeirra til mismunandi hliða fræðslunnar.  

Fyrstu tvær spurningarnar sem bornar voru saman hjá nemendum og 

kennurum voru hversu mikilvægt eða léttvægt þeim þótti að fræðslan færi 

fram í framhaldsskólum og hvort þeir töldu of miklum, hæfilegum eða of 

litlum tíma varið í fræðsluna.   
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Mynd 13. Samanburður á viðhorfi nemenda og lífsleiknikennara til mikilvægi 
kynfræðslu 

Niðurstöður fyrri spurningar sýndu að almennt töldu kennarar 

kynfræðslu í framhaldsskólum mikilvægari heldur en nemendur gerðu. Allir 

kennararnir töldu mjög eða frekar mikilvægt að kynfræðsla færi fram í 

framhaldsskólum en aðeins tæp 68% nemendanna.  

Mynd 14. Samanburður á viðhorfi nemenda og lífsleiknikennara til þess tíma sem 
varið er kynfræðslu 
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Þegar litið var á næstu spurningu þar sem skoðað var viðhorf nemenda 

og kennara til þess tíma sem varið var í fræðsluna kom í ljós svipað hlutfall 

nemenda og kennara sem taldi of litlum tíma varið í hana. Um 15% 

nemendanna töldu allt of litlum tíma varið í kynfræðslu en engum 

kennaranna þótti það. Um 57% kennaranna töldu hæfilegum tíma varið í 

fræðsluna en einungis 34% nemendanna.  

Næst var litið á spurningarnar um hvaða aðilar sjá um kynfræðslu í 

framhaldsskólum og hvaða aðilar þeim fannst eiga að sjá um hana. Þar sem 

kennarar fengu einn aukasvarkost umfram nemendur eins og greint var frá 

áðan var ákveðið að sameina þann kost, lífsleiknikennarar, við aðra kennara 

undir flokkinn kennarar. Áhugavert var að sjá hversu sammála nemendur og 

kennarar voru um það hverjir ættu að sjá um kynfræðsluna. Hjá bæði 

kennurum og nemendum voru 71% sem töldu Ástráð eiga að sjá um 

fræðsluna og var einnig nokkuð jafnt þegar kom að skólahjúkrunar-

fræðingum en aðeins 2% skildi þar á milli svara nemenda og kennara. Helsti 

munurinn var sá að einungis 23% nemenda töldu kennara eiga að sjá um 

fræðsluna en 57% kennaranna taldi kennara eiga að sjá um fræðsluna. 

Mikill munur er þarna á milli og væri áhugavert að komast að því af hverju 

svo fáir nemendur telja kennara sína eiga að sjá um þessa fræðslu.  

Við samanburð á viðhorfum kennara og nemenda til kennsluaðferða í 

kynfræðslu var margt mjög líkt. Bæði nemendur og kennarar töldu 

aðferðina að gefa nemendum tækifæri til að spyrja nafnlaust henta best af 

þeim sem gefnar voru upp. Einnig voru hóparnir sammála um að 

umræðuhópar fyrir bæði kyn myndu henta betur heldur en umræðuhópar 

þar sem kynin væru aðskilin. Hlutverkaleikir þótti báðum hópum vera sú 

kennsluaðferð sem myndi henta hvað síst í kynfræðslu.  

Kennarar og nemendur voru nokkuð sammála þegar spurt var út í 

áherslu á neikvæðar afleiðingar kynlífs í kynfræðslu.  



 

56 

6 

16 

54 

18 

6 

0 

21 

63 

11 

5 

0

10

20

30

40

50

60

70

Allt of mikil Of mikil Hæfileg Of lítil Allt of lítil

% 

Nemendur

Kennarar

Mynd 15. Samanburður á viðhorfi nemenda og lífsleiknikennara á áherslu á 
neikvæðar afleiðingar kynlífs í kynfræðslu 

Eins og sjá má á mynd 15 eru bæði ritin nokkuð normaldreifð þó enginn 

kennari hafi talið áhersluna vera allt of mikla. Bæði nemendur og kennarar 

eru flestir sammála því að hæfileg áhersla sé á þennan þátt í kynfræðslu. 

Við spurningunni um hversu mikilvæga eða léttvæga nemendur og 

kennarar töldu ákveðna þætti í kynfræðslu vera, var almennt hærra hlutfall 

kennara en nemenda sem töldu þættina mikilvæga. Til að mynda töldu allir 

kennararnir fræðslu um klám mjög eða frekar mikilvæga en aðeins 64% 

nemendanna. 

Nemendur og lífsleiknikennarar hafa að mörgu leyti svipuð viðhorf til 

kynfræðslu í framhaldsskólum. Hlutfallslega fleiri kennarar en nemendur 

töldu mikilvægt að kynfræðsla færi fram í framhaldsskólum en þegar spurt 

var um tíma sem varið væri í kynfræðslu voru fleiri nemendur en kennarar 

sem töldu of litlum tíma varið í hana. Hóparnir voru nokkuð sammála, bæði 

þegar kom að þeim aðilum sem þeim þóttu eiga sjá um kynfræðslu og 

einnig þeim kennsluaðferðum sem þeir töldu henta vel við kynfræðslu. Þar 

að auki var samræmi í svörum þeirra við spurningunni um áherslu á 

neikvæðar afleiðingar kynlífs í kynfræðslu. Meirihluti beggja hópa taldi 

áhersluna hæfilega. Nemendur og kennarar voru því í megindráttum 

nokkuð sammála þó að þegar spurt var um mikilvægi ákveðinna þátt í 
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kynfræðslu hafi stærri hlutfall kennara en nemenda talið alla þættina 

mikilvæga. 
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5 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvert viðhorf nemenda og 

lífsleiknikennara í framhaldsskólum er til kynfræðslu á því skólastigi, hvort 

munur væri á viðhorfum þeirra og hvaða breytingar, ef einhverjar, þeir vildu 

sjá í fræðslunni. Spurningalistar voru lagðir fyrir bæði nemendur og kennara 

í framhaldsskólum landsins. Markmiðið var að skoða viðhorf margra 

þátttakenda, lýsa þeim gögnum sem komu upp og draga fram aðalatriði. 

Leitað var til fjögurra framhaldsskóla til að ná til nemenda og ákveðið að fá 

bæði skóla af höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Alls svöruðu 180 

nemendur spurningalistanum sem var sendur útprentaður í alla fjóra 

skólana. Búinn var til annar spurningalisti, í þetta sinn rafrænn, fyrir 

lífsleiknikennara og hann sendur á vefpóst þeirra. Könnunin var send á 48 

lífsleiknikennara í 22 framhaldsskólum og barst svar frá 21 kennara. Það er 

nokkuð lægra svarhlutfall en höfundur hafði vonast eftir en þar sem á 

þessum tíma var yfirvofandi verkfall framhaldsskólakennara var ef til vill 

ekki hægt að búast við hærra svarhlutfalli. 

Meirihluti nemendanna sem svöruðu könnuninni voru konur eða 59% 

svarenda. Þar sem konur eru að meðaltali fleiri á öllum skólastigum hér á 

landi (Hagstofa Íslands, 2012) kom þessi munur á fjölda karla og kvenna ekki 

á óvart. Flestir nemendanna sem svöruðu könnuninni voru 21 árs eða eldri 

(31%) og fæstir voru 20 ára (15%). Nemendur sem voru 20 ára voru nokkuð 

afgerandi fæstir. 

Mikill meirihluti þeirra kennara sem svöruðu voru konur (81%). 

Lífsleiknikennararnir voru jafn margir á aldrinum 31–45 ára og 46 ára eða 

eldri eða tæp 43% í hvorum hóp. Fæstir kennaranna voru 30 ára eða yngri. 

Meirihluti lífsleiknikennaranna höfðu aldrei séð um kynfræðslu í 

framhaldsskólum og voru aðeins níu af þeim 21 kennara sem tóku þátt í 

rannsókninni sem höfðu séð um þess háttar fræðslu. Af þeim níu kennurum 

sem séð höfðu um kynfræðslu voru fimm þeirra sem töldu sig hafa 

annaðhvort mjög eða frekar góðan undirbúning til að sjá um slíka fræðslu. 

Hins vegar voru tveir sem töldu sig hafa frekar slæman undirbúning og tveir 

sem svöruðu ekki þessari spurningu. Í rannsókninni var sá undirbúningur 

sem kennararnir töldu sig hafa til að sjá um kynfræðslu huglægt mat þeirra. 

Ekki var notast við neina útskýringu á því hvað góður undirbúningur fæli í 

sér og líklegt að þeir hafi mismunandi skilning á því hvað góður 
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undirbúningur feli í sér. Jákvætt er þó að flestir sem höfðu séð um 

kynfræðslu í framhaldsskólum töldu sig hafa góðan undirbúning en út frá 

þessum niðurstöðum má álykta að í einhverjum af framhaldsskólum 

landsins séu lífsleiknikennara að sjá um kynfræðslu sem telja sig ekki hafa 

góðan undirbúning til að sjá um slíka fræðslu.  

Á framhaldsskólaárunum eiga miklar breytingar sér stað hjá nemendum, 

hvort sem þær eru líkamlegar, andlegar eða tilfinningalegar (Lightfoot o.fl., 

2013). Á þessum árum eru margir farnir að prófa sig áfram í kynlífi og hafa 

flestir unglingar margar spurningar sem varða kynlíf og kynheilbrigði 

(Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009). Mikilvægi þess að unglingar fái 

kynfræðslu í skólum er því greinilegt. Í þessari rannsókn var kannað hvort að 

nemendur og lífsleiknikennarar væru sammála því að kynfræðsla í 

framhaldsskólum væri mikilvæg. Í ljós kom að stærsti hluti nemendanna, 

68%, taldi mikilvægt að kynfræðsla færi fram í framhaldsskólum. Aðeins 7% 

nemendanna töldu léttvægt að fræðslan færi fram á þessu skólastigi. 

Lífsleiknikennarar voru allir á einu máli um mikilvægi þess að kynfræðsla 

færi fram í framhaldsskólum og töldu 71% kennaranna mjög mikilvægt að 

fræðslan færi fram og 29% frekar mikilvægt. Brýnt er því að kynfræðsla fari 

fram í framhaldsskólum þar sem greinilegur meirihluti telur fræðsluna 

mikilvæga. 

Flestir þátttakendur voru sammála um mikilvægi kynfræðslu í 

framhaldsskólum en ekki er hægt að segja það sama þegar þeir voru spurðir 

um hvort hæfilegum tíma væri varið í hana. Þegar litið er á lög um 

framhaldsskóla (nr. 92/2008) og Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) kemur 

í ljós að hvergi er talað um kynfræðslu. Framhaldsskólum ber hins vegar að 

ýta undir heilbrigt líferni nemenda sinna og eiga nemendur að vera 

meðvitaðir um sína eigin kynhneigð og kynheilbrigði. Hvergi er komið inn á 

með hvaða hætti skuli gera það og er það því undir hverjum og einum 

framhaldsskóla komið hversu mikil áhersla er lögð á þá fræðslu og með 

hvaða hætti. Þar af leiðandi var búist við mismunandi viðhorfum bæði frá 

nemendum og kennurum þegar spurt var um þann tíma sem varið væri í 

kynfræðslu. Sú var raunin þar sem rúmlega 30% nemendanna töldu 

hæfilegum tíma varið í hana en 68% töldu of litlum tíma varið í hana. 

Einungis 2% nemenda töldu of miklum tíma eytt í kynfræðslu í 

framhaldsskólum. Meirihluti nemenda taldi því of litlum tíma varið í 

fræðsluna. Þessu var hins vegar öfugt farið hjá lífsleiknikennurunum þar 

sem meirihluti þeirra (57%) töldu hæfilegum tíma varið í hana en 43% töldu 

of litlum tíma varið í hana. Enginn af kennurunum taldi of miklum tíma varið 

í fræðsluna. Greinilegt er að allt of stór hluti bæði nemenda og 
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lífsleiknikennara telja of litlum tíma varið í kynfræðslu og er mikilvægt að 

bæta úr því.  

Í lokaritgerð Dagbjartar Ásbjörnsdóttur (e.d.) um kynhegðun íslenskra 

unglinga kom í ljós að unglingar fengu meiri upplýsingar um kynlíf frá 

jafnöldrum sínum og fjölmiðlum heldur en í skólum og frá foreldrum. 

Unglingarnir greindu frá því að þeir hefðu kosið að fá betri og „réttari“ 

upplýsingar en þeir höfðu fengið frá jafnöldrum sínum og fjölmiðlum og 

óskuðu þess að einhver hefði getað undirbúið þá betur. Svipaðar 

niðurstöður komu fram í þessari rannsókn þar sem niðurstöður sýndu að 

nemendurnir voru ekki að fá upplýsingar frá þeim aðilum sem þeir hefðu 

kosið að fá upplýsingar frá. Flestir nemendur töldu sig hafa fengið miklar 

upplýsingar frá jafnöldrum (58%) og var það hærra hlutfall nemenda en 

hefði almennt kosið að fá slíkt magn upplýsinga um kynlíf frá jafnöldrum 

(49%). Þetta er í samræmi við niðurstöður Dagbjartar. Þó svo að eðlilegt sé 

að nemendur fái upplýsingar um kynlíf frá jafnöldrum sínum er nauðsynlegt 

að breyta því að mestar upplýsingar komi frá þeim þar sem þau svör sem 

þeir fá þannig eru oft á tíðum ófullnægjandi eða röng (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009). Nemendur vildu í ríkari mæli fá upplýsingar um 

kynlíf frá heilbrigðisstarfsmönnum, kennurum og fjölmiðlum með 

viðurkenndu fræðsluefni. 

Þegar nemendur voru spurðir frá hvaða aðila þeir hefðu fengið 

kynfræðslu sína kom í ljós að 30% nemendanna höfðu ekki hlotið 

kynfræðslu í framhaldsskóla. Af þeim hópi voru 66% sem voru 20 ára eða 

eldri og ólíklegt verður að teljast að sá hópur eigi eftir að fá heildstæða 

kynfræðslu á sinni framhaldsskólagöngu. Mikið áhyggjuefni verður að teljast 

að svo stór hluti nemenda fái ekki kynfræðslu. Frekari niðurstöður leiddu í 

ljós að stærsti hluti nemenda eða 55% þeirra höfðu fengið kynfræðslu frá 

forvarnafélagi læknanema, Ástráði. Hærra hlutfall nemenda vildi hins vegar 

fá fræðslu frá þeim (71%) og því nokkur hluti nemenda sem vill fá fræðslu 

frá þeim en fær ekki. Í rannsókn Kolbrúnar Gunnarsdóttur o.fl. (2008) á 

viðhorfi og þekkingu 16 ára unglinga á kynlífstengdu efni mátti sjá svipaðar 

niðurstöður. Þar taldi stærsti hluti nemendanna Ástráð eiga að sjá um 

kynfræðslu. Helstu ástæður sem þeir gáfu fyrir því var að þeim þótti líklegra 

að skapast myndu betri umræður um efnið heldur en ef kennari þeirra sæi 

um fræðsluna. Þar var tekið fram að nemendur hefðu vitað að 

spurningalistinn kæmi frá læknanemum og hefði það því möguleg áhrif á 

niðurstöðurnar. Ekki var um slík áhrif að ræða í þessari rannsókn og má því 

álykta að nemendur séu almennt ánægðir með fræðslu frá Ástráði og að 

fleiri vilja fá slíka fræðslu en fá hana. Lífsleiknikennararnir voru ekki alveg á 

sama máli og nemendur. Ástráður sá um kynfræðslu í skólum hjá 95% 
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kennaranna en rúm 71% kennara taldi Ástráð eiga að sjá um kynfræðslu í 

framhaldsskólum. Kennarar virðast því ekki eins ánægðir með fræðsluna og 

nemendur. Þrátt fyrir það var stærsti hluti kennaranna sem taldi Ástráð eiga 

að sjá um kynfræðslu í framhaldsskólum. Næstflestir kennarar og nemendur 

töldu skólahjúkrunarfræðinga eiga að sjá um kynfræðslu í framhaldsskólum 

þrátt fyrir að fáir hefðu reynslu af fræðslu frá þeim. Minna en helmingur 

lífsleiknikennaranna (48%) taldi það starf lífsleiknikennara að sjá um 

kynfræðslu. Lægra hlutfall nemenda var á þeirri skoðun eða aðeins rúm 23% 

en þó var það hærra hlutfall en hafði fengið kynfræðslu frá þeim (16%). 

Skólaumræðan í dag snýr að fjölmenningarlegum nemendahópi í 

einstaklingsmiðuðu námi. Vegna aukinnar hnattvæðingar og fólksflutninga 

er fjölbreytileiki nemendahópsins alltaf að aukast og menningarlegur 

bakgrunnur nemenda oft ólíkur. Mismunandi er hvort nemendur læra best 

þegar þeir hlusta á fyrirlestur, horfa á mynd, lesa sjálfir eða eitthvað allt 

annað. Því er mikilvægt að nota mismunandi kennsluaðferðir til að koma til 

móts við ólíka nemendur með mismunandi áhuga og þroska (Savage o.fl., 

2012). Í rannsókninni voru sex af sjö kennsluaðferðum sem tilgreindar voru 

taldar henta vel hjá um 60% nemendanna eða fleiri. Þarna má sjá hve 

fjölbreyttar kennsluaðferðir nemendur í raun vilja sjá í fræðslunni. Sú 

kennsluaðferð sem flestir nemendur töldu henta vel í kynfræðslu var að 

gefa nemendum tækifæri til að spyrja nafnlaust. Einungis 13% nemendanna 

töldu sig hafa fengið þá fræðslu alltaf eða oft en 82% nemendanna töldu 

aðferðina henta vel. Samskonar rannsókn var gerð meðal kanadískra 

unglinga þar sem svipaðar niðurstöður komu í ljós. Mikilvægt þótti þeim að 

fræðslan fælist í fjölbreyttri kennslu þar sem umræður, myndbönd og 

spurningakassar, þar sem hægt væri að setja fram nafnlausar spurningar, 

væru notuð (Byers o.fl., 2003). Allir kennararnir töldu henta vel í kynfræðslu 

að gefa nemendum tækifæri til að spyrja nafnlaust. Einnig töldu kennararnir 

umræður henta vel í tímum og þóttu fleiri kennurum umræðuhópar fyrir 

bæði kyn henta vel heldur en ef kynin væru aðskilin. Jafningjafræðsla er 

orðin vinsæl aðferð við kynfræðslu unglinga erlendis. Niðurstöður erlendra 

rannsókna hafa sýnt að jafningjafræðsla er vinsælli á meðal nemenda 

heldur en fræðsla frá kennurum. Flestar rannsóknirnar sýndu fram á að 

jafningjafræðsla ýtti undir þekkingu, viðhorf og fyrirætlanir (Kim og Free, 

2008; Ross, 2008). Ef marka má niðurstöður þessarar rannsóknar er lítið 

notast við jafningjafræðslu í kynfræðslu hér á landi og má velta fyrir sér af 

hverju sú er raunin þar sem bæði nemendur og kennarar telja það vera 

aðferð sem henti vel í þeirri fræðslu. 

Á Íslandi hafa unglingar nokkuð gagnrýnt hversu vandamálamiðuð 

kynfræðslan sé og telja hana miða að því að koma í veg fyrir áhættuhegðun 
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þeirra í kynlífi, eins og að koma í veg fyrir kynsjúkdóma og ótímabærar 

þunganir (Sóley S. Bender, 2006). Erlendar niðurstöður hafa einnig sýnt 

fram á þetta en kanadískir unglingar telja allt of sjaldan vera ýtt undir 

jákvæða umræðu heldur þvert á móti áhættumiðaða (Flicker o.fl., 2009). 

Niðurstöður komu því nokkuð á óvart en bæði meirihluti nemenda og 

kennara taldi áherslu á neikvæðar afleiðingar í kynfræðslu vera hæfilegar. 

Hins vegar voru 22% nemendanna sem töldu áherslu á neikvæðar 

afleiðingar kynlífs of mikla eða allt of mikla og 24% sem töldu áhersluna of 

litla eða allt of litla. Nemendur höfðu því greinilega misjafnar skoðanir á 

þessu. Enginn af kennurunum taldi allt of mikla áherslu á fræðslu um 

neikvæðar afleiðingar kynlífs en þó var 21% þeirra sem taldi áhersluna vera 

of mikla. Álykta má því að neikvæðar afleiðingar kynlífs sé ekki eins stór 

hluti kynfræðslunnar og hefur verið áður. 

Árið 2008 kom út íslensk rannsókn þar sem skoðað var hvernig 

kynfræðslu unglingar vildu fá á árunum 2001 til 2005. Í ljós kom að árið 

2005 fannst unglingum mikilvægt að tala um kynsjúkdóma, fóstureyðingar, 

getnaðarvarnir, sam- og tvíkynhneigð, klám og hvað teldist eðlilegt kynlíf. 

Hins vegar fannst þeim ekki mikilvægt að ræða líffræðilega þætti 

kynfræðslunnar (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Nemendur í dag virðast 

ekki alveg vera á sama máli um hvernig kynfræðslu þeir vilja eins og á 

árunum 2001 til 2005. Klám var sá þáttur sem unglingar vilja hvað síst 

fræðast um sem kom nokkuð á óvart þar sem fyrri rannsóknir höfðu sýnt að 

unglingar vilji í auknum mæli fá fræðslu um klám. Ástæðan kann að vera sú 

að klám er orðið mun algengara og aðgengilegra en hér áður fyrr 

(Barnaverndarstofa og Rannsóknir og greining, 2006). Hins vegar virtust 

nemendur í þessari rannsókn frekar vilja fræðslu um aðra þætti í 

kynfræðslu. Taka skal fram að þrátt fyrir að fæstir hafi viljað fá fræðslu um 

klám hafi engu að síður 64% viljað mjög eða frekar mikla fræðslu um það. 

Eins og á árunum 2001 til 2005 vildu nemendurnir helst fræðast um 

kynsjúkdóma, getnaðarvarnir og fóstureyðingar. Einnig vildu rúm 89% 

nemendanna fræðast um kynferðislegt ofbeldi. Almennt töldu nemendur 

sig hins vegar ekki vera að fá mikla fræðslu af neinum af þeim þáttum sem 

gefnir voru upp. Helst töldu þeir sig vera að fá fræðslu um kynsjúkdóma og 

getnaðarvarnir sem er jákvætt þar sem þeir voru meðal þeirra þátta sem 

flestir töldu mikilvægt að fræðast um. Lífsleiknikennararnir voru nokkuð 

sammála um mikilvægi allra þáttanna. Aðeins fjórir þættir af fjórtán voru 

ekki taldir frekar eða mjög mikilvægir af öllum kennurunum. Þessir fjórir 

þættir voru fóstureyðingar, líkamlegar hliðar kynlífs, samkynhneigð og 

tvíkynhneigð. 
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6 Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um kynfræðslu almennt, sögu hennar og mikilvægi. 

Sagt var frá hvernig kynfræðslan fer fram í framhaldsskólum landsins og 

mismunandi aðferðir við fræðsluna. Einnig var skoðað hvaða námsefni er í 

boði og hvaða aðilar koma að kynfræðslu unglinga hér á landi. Fjallað var 

um rannsóknir á viðhorfum nemenda og kennara til kynfræðslu í skólum. 

Greint var frá aðferðinni sem notuð var við rannsóknina, sagt frá 

niðurstöðum hennar og þær teknar saman og ályktanir dregnar af þeim.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvert viðhorf nemenda og 

lífsleiknikennara í framhaldsskólum er til kynfræðslu á því skólastigi, hvort 

það væri munur á viðhorfum þeirra og hvaða breytingar, ef einhverjar, þeir 

vildu sjá í fræðslunni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ákveðna vísbendingu um þá kyn-

fræðslu sem á sér stað í framhaldsskólum landsins í dag og hvernig bæði 

nemendur og lífsleiknikennarar vilja hafa hana. Viðhorf nemenda og 

kennara voru í grundvallaratriðum nokkuð svipuð og telja til að mynda báðir 

hópar mikilvægt að kynfræðsla fari fram í framhaldsskólum þó mismunandi 

sé hversu miklum tíma þeir telja að varið sé í hana nú. Flestir voru þó 

sammála um að ekki sé varið of miklum tíma í hana og voru hlutfallslega 

fleiri nemendur en kennarar sem þótti of litlum tíma varið í kynfræðslu í 

dag. Ef marka má þessar niðurstöður þarf að auka þann tíma sem varið er í 

kynfræðslu í framhaldsskólum til að koma til móts við þarfir og óskir 

nemenda. Ástráður var sá aðili sem bæði flestir nemendur og kennarar 

töldu að ætti að sjá um fræðsluna í framhaldsskólum og voru færri 

nemendur sem höfðu fengið fræðslu hjá þeim en vildu. Fjölbreyttar 

kennsluaðferðir virðast höfða til beggja hópa og voru margar aðferðir taldar 

henta vel í kynfræðslu. Klám var sá þáttur sem unglingar töldu hvað 

léttvægast að fræðast um en mikilvægast töldu þeir að fræðast um 

kynsjúkdóma, getnaðarvarnir, fóstureyðingar og kynferðislegt ofbeldi. 

Lífsleiknikennurum þóttu flestir þáttanna mjög mikilvægir en aðeins fjórir 

þættir af fjórtán voru ekki taldir frekar eða mjög mikilvægir af öllum 

kennurunum. Þeir þættir voru fóstureyðingar, líkamlegar hliðar kynlífs, 

samkynhneigð og tvíkynhneigð.  

Þar sem viðhorf nemenda og kennara virðist að mörgu leyti mjög svipuð 

er mikilvægt að kennarar hugi að þeim þáttum sem þeim þykja mikilvægir 
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við kynfræðslu í framhaldsskólum. Þrátt fyrir svipuð viðhorf um hvað er gott 

og mikilvægt að huga að í kynfræðslu eru nemendur almennt ekki ánægðir 

með þá kynfræðslu sem er í gangi núna. Mikilvægt er að hlustað sé á raddir 

nemenda og tekið sé tillit til þeirra þátta sem þeir eru ekki ánægðir með í 

kynfræðslu sinni. Það er hins vegar ekki nóg að hlusta aðeins á raddir þeirra 

heldur þarf einhverju að breyta. Engin opinber stefnumótun um markmið, 

innihald og framkvæmd kynfræðslu er til. Bæta þarf úr þeirri staðreynd til 

að ýta undir innihaldsríka og góða kynfræðslu í framhaldsskólum landsins. 

Þjálfun og undirbúningur þeirra sem sjá um kynfræðslu er einnig þáttur sem 

athyglisvert er að skoða og virðist sem hana skorti hér á landi. Auka þarf 

þjálfun og endurmenntun þeirra sem standa að slíkri fræðslu en spurningin 

er með hvaða hætti. Fróðlegt væri að skoða hver viðhorf þeirra sem séð 

hafa um kynfræðslu eru til þeirrar þjálfunar sem þau hlutu og hvaða þætti 

væri hægt að efla og þá hvernig. Með því ætti að vera hægt að koma því til 

leiðar að nemendur verði ánægðari með og hafi meira gagn af þeirri 

kynfræðslu sem þeir fá á sinni framhaldsskólagöngu.    
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Viðauki A – Spurningalisti nemenda 

 

Góðan dag, 

Ég heiti Anna Rún Jóhannsdóttir og er að vinna að lokaverkefni mínu til 

meistaraprófs við Kennaradeild Háskóla Íslands þar sem könnuð eru viðhorf 

lífsleiknikennara og nemenda í framhaldsskólum til kynfræðslu. 

Kannað verður hvort viðhorf lífsleiknikennara og nemenda samræmast og 

hvort kennarar telja sig í stakk búna til að veita þessa fræðslu. Markmið 

rannsóknar er að leita mögulegra leiða svo bæta megi kynfræðslu í 

samræmi við óskir nemenda og gera hana markvissari. 

Mér þætti vænt um ef þú gætir gefið þér nokkrar mínútur til þess að svara 

meðfylgjandi könnun. Það ætti ekki að taka meira en 10 mínútur að svara 

könnuninni og þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum né 

könnuninni í heild. Könnunin er nafnlaus og verða niðurstöður birtar fyrir 

hópinn í heild.  

Þátttakendur verða að vera 18 ára eða eldri. 

Með fyrirfram þökk og ósk um góðar undirtektir, 

Anna Rún Jóhannsdóttir 

arj25@hi.is 

 

1. Hvert er kyn þitt? 

 □ Karl 

 □ Kona 

2. Hvað ertu gamall/gömul? 

 □ 18 ára 

 □ 19 ára 

 □ 20 ára 

 □ 21 árs eða eldri 
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3. Í hvaða framhaldsskóla stundar þú nám? 

 □ Fjölbrautaskóla A 

 □ Menntaskóla A 

 □ Fjölbrautaskóla B 

 □ Menntaskóla B 

4. Hversu mikilvægt eða léttvægt finnst þér að kynfræðsla fari fram í 

framhaldsskólum? 

 □ Mjög mikilvægt 

 □ Frekar mikilvægt 

 □ Hvorki mikilvægt né léttvægt 

 □ Frekar léttvægt 

 □ Mjög léttvægt 

5. Telur þú að varið sé of miklum, hæfilegum eða of litlum tíma í 

kynfræðslu í framhaldsskólum? 

 □ Allt of miklum 

 □ Of miklum  

 □ Hæfilegum  

 □ Of litlum  

 □ Allt of litlum 
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6. Hversu miklar eða litlar upplýsingar um kynlíf hefur þú fengið frá 

eftirtöldum aðilum? 

 

 

 

 

 

Frá heilbrigðisstarfsmönnum 

 

Frá lífsleiknikennurum 

 

Frá öðrum kennurum 

Frá fjölmiðlum með 

viðurkennt fræðsluefni  

Frá öðrum fjölmiðlum 

 

Frá foreldrum  

 

Frá jafnöldrum 

 

Annars staðar frá, hvaðan?  

_______________________ 

Mjög 

miklar 

Frekar 

miklar 

Hvorki 

miklar 

né litlar 

Frekar 

litlar 

Mjög 

litlar 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 
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7. Hversu miklar eða litlar upplýsingar um kynlíf myndir þú kjósa að fá frá 

eftirtöldum aðilum? 

 

 

 

 

 

Frá heilbrigðisstarfsmönnum 

 

Frá lífsleiknikennurum 

 

Frá öðrum kennurum 

 

Frá fjölmiðlum með 

viðurkennt fræðsluefni 

 

Frá öðrum fjölmiðlum 

 

Frá foreldrum  

 

Frá jafnöldrum 

 

Annars staðar frá, hvaðan? 

______________________ 

 

 

Mjög 

miklar 

Frekar 

miklar 

Hvorki 

miklar 

né litlar 

Frekar 

litlar 

Mjög 

litlar 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 
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8. Hvaða aðilar telur þú eiga að sjá um kynfræðslu í framhaldsskólum? 

Hér má merkja við fleiri en einn möguleika 

 □ Kennarar 

 □ Skólahjúkrunarfræðingar 

 □ Ástráður (forvarnastarf læknanema) 

 □ Jafningjar 

 □ Ég tel kynfræðslu óþarfa í framhaldsskólum 

 □ Aðrir, hverjir? __________________________ 

 

9. Hvaða aðilar sáu um þá kynfræðslu sem þér var veitt í framhaldsskóla? 

Hér má merkja við fleiri en einn möguleika  

 □ Kennarar 

 □ Skólahjúkrunarfræðingar 

 □ Ástráður (forvarnastarf læknanema) 

 □ Jafningjar 

 □ Ég fékk ekki kynfræðslu í framhaldsskóla => Svara næst spurningu 11 

 □ Aðrir, hverjir? _________________________ 
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10. Hversu oft eða sjaldan voru eftirtaldar kennsluaðferðir notaðar við 

kynfræðslu þína í framhaldsskóla? 

 

 

 

 

Fyrirlestrar 

Umræðuhópar fyrir bæði kyn 

Umræðuhópar þar sem kynin 

eru aðskilin 

Jafningjafræðsla 

Fræðslumyndbönd 

Hlutverkaleikir 

Nemendum gefið tækifæri til 

að spyrja nafnlaust 

 

Annað, hvað?  

_______________________ 

 

 

Alltaf Oft Stundum Sjaldan Aldrei 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 
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11. Hversu vel eða illa telur þú eftirtaldar kennsluaðferðir henta við 

kynfræðslu í framhaldsskólum? 

 

 

 

 

 

Fyrirlestrar 

Umræðuhópar fyrir bæði kyn 

Umræðuhópar þar sem 

kynin eru aðskilin 

Jafningjafræðsla 

Fræðslumyndbönd 

Hlutverkaleikur 

Nemendum gefið tækifæri til 

að spyrja nafnlaust 

 

Annað, hvað? 

______________________ 

 

12. Telur þú vera of mikil, hæfileg eða of lítil áhersla á neikvæðar 

afleiðingar kynlífs í kynfræðslu? 

□ Allt of mikil 

□ Of mikil 

□ Hæfileg 

□ Of lítil 

□ Allt of lítil 

Mjög 

vel 

Frekar 

vel 

Hvorki 

vel né 

illa 

Frekar 

illa 

Mjög 

illa 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 
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13. Hversu mikilvæga eða léttvæga telur þú fræðslu um eftirfarandi þætti 

vera? 

 

 

 

 

Kynsjúkdóma 

Getnaðarvarnir 

Fóstureyðingar 

Foreldrahlutverk  

Tilfinningalegar 

hliðar kynlífs 

Líkamlegar hliðar 

kynlífs 

Siðferðilegar hliðar 

kynlífs 

Samkynhneigð 

Tvíkynhneigð 

Ástarsambönd  

Kynferðisleg 

ánægja  

Samskipti kynjanna 

Klám 

Kynferðislegt 

ofbeldi 

Mjög 

mikilvæg 

Frekar 

mikilvæg 

Hvorki 

mikilvæg 

né léttvæg 

Frekar 

léttvæg 

Mjög 

léttvæg 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 
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14. Hversu mikla eða litla fræðslu hefur þú fengið um eftirfarandi þætti í 

framhaldsskóla? 

 

 

 

 

Kynsjúkdóma 

Getnaðarvarnir 

Fóstureyðingar 

Foreldrahlutverk  

Tilfinningalegar 

hliðar kynlífs 

Líkamlegar hliðar 

kynlífs 

Siðferðilegar 

hliðar kynlífs 

Samkynhneigð 

Tvíkynhneigð 

Ástarsambönd  

Kynferðisleg 

ánægja  

Samskipti 

kynjanna 

Klám 

Kynferðislegt 

ofbeldi 

Mjög 

mikla 

Frekar 

mikla 

Hvorki 

mikla né 

litla 

Frekar 

litla 

Mjög 

litla 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 

□ □ □ □ □ 
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15. Viltu koma einhverju öðru á framfæri? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Viðauki B – Spurningalisti lífsleiknikennara 
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