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Ágrip 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf kennara, nemenda og 

foreldra til lífsleiknikennslu í framhaldsskólum og kynfræðslu innan hennar. 

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð þar sem tekin voru tólf hálf opin 

viðtöl, fjögur viðtöl við lífsleiknikennara í framhaldsskóla, fjögur viðtöl við 

nemendur í framhaldsskóla og fjögur viðtöl við mæður sem eiga börn í 

framhaldsskóla. Við greiningu gagna voru fundin þemu og áhersluatriði. 

Helstu niðurstöður eru þær að allir nema einn viðmælendanna töldu 

mikilvægt að hafa lífsleiknikennslu í framhaldsskóla. Allir viðmælendur töldu 

einnig að kynfræðsla væri mikilvæg. Kennurunum fannst of fáir 

lífsleiknitímar miðað við viðfangsefni innan lífsleikni sem gerði það að 

verkum að kennslan var stundum yfirborðskennd og tætt. Nemendurnir 

vildu fá mun meiri kynfræðslu og þá sérstaklega jákvæða kynfræðslu. 

Kennararnir og nemendurnir töldu hópastarf og umræður vera 

ákjósanlegustu kennsluaðferðirnar fyrir lífsleikni. Mæðurnar töldu lífsleikni 

og kynfræðslu mjög mikilvæga í framhaldsskóla því tengslin við börnin sín, 

og fræðsla til þeirra, minnkaði þegar þau fóru í framhaldsskóla. Allir 

viðmælendur höfðu áhyggjur af áhrifum klámvæðingarinnar á kynheilbrigði 

ungmenna og taldi meirihluti viðmælenda kynfræðslu mikilvæga vegna 

þessara áhrifa. Þær ályktanir sem draga má af niðurstöðunum er að efla 

þurfi lífsleiknikennslu hvað varðar tíma, námsefni og tengingu milli 

viðfangsefna. Auk þess virðist vera þörf og áhugi fyrir aukinni kynfræðslu í 

framhaldsskóla. Ég bind vonir um að niðurstöður þessarar rannsóknar geti 

verið leiðarljós fyrir framhaldsskóla til að útfæra lífsleikni og kynfræðslu út 

frá viðhorfum viðmælendanna. Ég tel að niðurstöðurnar geti því haft 

hagnýtt gildi fyrir áframhaldandi þróun á lífsleiknikennslu og kynfræðslu. 
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Abstract 

“Life skills education has helped me to become a better person“ 

Attitudes of upper secondary school teachers, students and parents of  

students in upper secondary schools towards life skills education and sex 

education 

The purpose of this study was to explore the attitudes of teachers, students 

and parents to life skills education in upper secondary schools and sex 

education within it. I used a qualitative research method where I conducted 

twelve semi-structured interviews, four interviews with life skills teachers, 

four interviews with students and four interviews with mothers who have 

children in upper secondary schools. The results showed that all but one 

respondent felt it was important to have life skills education in upper 

secondary schools. All of the participants also believed that sex education 

was important. Teachers found too few life skills classes based on the 

subject within the life skills education, therefore instruction was sometimes 

superficial and fractured. The students wanted to get more sex education 

especially positive sex education. The teachers and the students felt group 

work and discussions were the optimal methods for teaching life skills. The 

mothers felt that life skills and sex education were very important in upper 

secondary schools because they had less contact with and influence on 

their children, when they moved from primary and lower secondary schools 

to upper secondary school. All respondents were concerned about the 

impact of porn on the sexual health of the youth and felt that this madesex 

education more important. The conclusions that can be drawn from the 

research are that life skills teaching must be given more time, educational 

materials must be developed and connections between different subjects 

worked out. In addition, there seems to be a need and interest for 

increased sex education in upper secondary schools. I hope that the results 

of this study can become a guidance for upper secondary schools to 

implement life skills and sex education from the perspectives of the 

respondents. I believe, therefore, that the study can have a practical value 

for the further development of life skills education and sex education. 
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1 Inngangur 

Á síðustu áratugum hafa orðið miklar breytingar á félagslegum veruleika 

ungmenna en þær felast meðal annars í breyttum starfsvettvangi, aukinni 

atvinnuþátttöku kvenna, og auknu aðgengi að marvíslegu efni á netinu, 

meðal annars klámi. Í kjölfar mikilla breytinga hefur áherslan á leikni 

einstaklinga til að lifa farsælu lífi aukist til muna. Vitundarvakning hefur 

orðið í skólakerfinu þar sem ekki er síður lögð áhersla á að hlúa að vellíðan 

nemenda eins og að leggja rækt við formlega menntun. Kennslugreininni 

lífsleikni er ætlað að efla alhliða þroska nemenda og hjálpa þeim að fóta sig 

í flókinni og margbreytilegri tilveru og gera þeim kleift að fást við þau 

verkefni sem mæta þeim í daglegu lífi. Lífsleikni er ætlað að efla heilbrigði 

nemenda, þar með talið kynlífsheilbrigði en stuðlað er að því í kynfræðslu.  

Rannsóknin sem hér um ræðir er eigindleg viðtalsrannsókn þar sem 

skoðuð eru viðhorf kennara, nemenda og foreldra til lífsleikni og kynfræðslu 

í framhaldsskólum. Fyrri rannsóknir á lífsleikni og kynfræðslu hafa í ríkari 

mæli verið megindlegar og vil ég því nota viðtöl til að gera viðmælendum 

kleift að tjá sig á frjálsan hátt um viðfangsefnið.  

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að viðhorf til lífsleikni eru almennt mjög 

jákvæð í framhaldsskólum og virðist kennslugreinin vera mikilvæg grein þar. 

Hún virðist samt sem áður hafa ýmsar takmarkanir sem mikilvægt er að 

laga. Fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að viðhorf til kynfræðslu eru 

einnig almennt jákvæð í framhaldsskólum og virðast ungmenni vilja meiri 

fræðslu. Kynfræðslan virðist samt sem áður vera takmörkuð og fara ekki 

nógu mikið inn á þá þætti sem ungmennum þykja áhugaverðast.  

Ég vil því skoða viðhorf kennara, nemenda og foreldra til lífsleikni og 

kynfræðslu og með hvaða leiðum væri hægt að stuðla að árangursríkri 

lífsleiknikennslu sem efldi velferð og heilbrigði nemenda, þar á meðal 

kynlífsheilbrigði, og efldi leikni ungmenna í lífinu.  

Eftirfarandi ritverk byrjar á fræðilegu yfirliti um lífsleikni og kynfræðslu. 

Hugtakið lífsleikni er skilgreint og komið inn á kenningar sem tengjast 

lífsleikni. Sagt verður frá ýmsum rannsóknum á lífsleikni á Íslandi og einnig 

fjallað um markmið lífsleikni og hvernig kennsla í lífsleikni sem námsgrein í 

skólum skuli vera háttað samkvæmt aðalnámskrá. Fræðilegt yfirlit um 

lífsleiknina endar á umfjöllun um mikilvægi hennar fyrir velferð ungmenna. 

Fræðilegt yfirlit um kynfræðsluna byrjar á umfjöllun um kynfræðslu í 
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framhaldsskólum þar sem meðal annars er komið inn á lög og tvennskonar 

námsefni í kynfræðslu fyrir þetta skólastig. Í kjölfarið er sagt frá bæði 

erlendum og innlendum rannsóknum á viðhorfum kennara og unglinga til 

kynfræðslu í framhaldsskóla og komið inn á kynfræðslu foreldra. Fræðilegt 

yfirlit um kynfræðsluna endar, eins og kaflinn um lífsleikni, á umfjöllun um 

mikilvægi kynfræðslu í framhaldsskóla. Í aðferðafræðikafla ritgerðarinnar er 

komið inn á rannsóknaraðferð, framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendur 

og þemagreininguna. Í kjölfarið verður sagt frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar með því að fjalla um þemun sem fundust við greiningu 

viðtalanna. Í umræðukaflanum eru svo niðurstöður rannsóknarinnar ræddar 

og skoðað samræmi við fyrri rannsóknir og kenningar. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf framhalds-

skólakennara, framhaldsskólanemenda og foreldra framhaldsskólanemenda 

til lífsleikni og kynfræðslu í framhaldsskóla? Þær undirspurningar sem 

rannsókninni er ætla að svara eru fjórar: 

 Að hvaða leyti er lífsleikni í framhaldsskóla mikilvæg? 

 Hvað þarf til að lífsleiknikennsla í framhaldsskóla sé góð? 

 Að hvaða leyti á kynfræðsla í framhaldsskóla rétt á sér?  

 Hvað þarf til að kynfræðsla í framhaldsskóla sé góð? 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Ungmenni verða nú á tímum fyrir mun meiri áreiti en áður frá samfélaginu 

og öðrum stöðum í heiminum hvað varðar útlit, hugsunarhátt, hegðun, 

menntun og starf. Starfsvettvangurinn krefst ekki lengur bara ákveðinnar 

menntunar heldur einnig ákveðinna persónulegra einkenna. Með aukinni 

atvinnuþátttöku kvenna á síðustu áratugum hefur uppeldishlutverkið færst 

að mörgu leyti frá foreldrum til ýmissa stofnana samfélagsins eins og skóla. 

Einnig hefur orðið mikil bylting í tækni og með tilkomu netsins hefur opnast 

stór heimur fyrir unglinga og geta þeir nú nálgast ógrynni af upplýsingum, 

en spurning er hversu góðar þessar upplýsingar séu. Netið á stóran þátt í 

klámvæðingunni sem á sér stað í samfélaginu og virðast unglingar horfa 

mun meira á klám og mun grófara en var hér áður fyrr. Vegna þessa aukinna 

áreits og þess ógrynnis af upplýsingum sem bylur á ungmennum er farið að 

hvetja þau til gagnrýninnar hugsunar og leggja áherslu á  mikilvægi félags-, 

tilfinninga- og siðgæðisþroska. Í kjölfar breytts samfélags hefur áherslan á 

leikni einstaklinga til að lifa farsælu lífi aukist til muna og er því námsgreinin 

lífsleikni mikilvæg þar sem markmið hennar er að efla þessa leikni. Ævina á 

enda eru einstaklingar að takast á við áskoranir og kröfur daglegs lífs og á 

lífsleikni á framhaldsskólastigi að gefa nemendum tækifæri til að dýpka 

skilning sinn á umhverfi sínu og sjálfum sér og styrkja þá í að takast á við 

áskoranir og kröfur daglegs lífs (Menntamálaráðuneytið, 1999). Eitt af 

viðfangsefnum innan lífsleikni er kynfræðsla en með henni er verið að 

stuðla að kynferðislegu heilbrigði þar sem ungmenni tileinka sér þekkingu, 

móta persónuleg viðhorf, lífsgildi, skoðanir, náin sambönd og styrkja 

sjálfsmynd sína. Í kynfræðslunni er farið inn á félagslegar, sálrænar og 

líffræðilegar hliðar kynverundar (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009).  

2.1 Lífsleikni 

Á síðustu áratugum hefur orðið stórfelld breyting á skólakerfinu þar sem nú 

er ætlast til þess af skólanum að hann sinni ekki einungis formlegri menntun 

nemenda heldur hlúi einnig að vellíðan þeirra í skólakerfinu. Skólar hafa 

samt sem áður frekar tekið upp ýmsa forvarnafræðslu eins og fræðslu um 

vímuefni, einelti, kynsjúkdóma og andfélagslega hegðun heldur en hlúa 

almennt að vellíðan nemenda. Áherslan hefur því meira verið á að hjálpa 

þeim sem eru í áhættuhópum varðandi ýmsa óviðeigandi eða skaðlega 

hegðun heldur en að efla almenna vellíðan allra nemenda. Þetta hefur samt 
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sem áður verið að breytast síðustu ár, meðal annars vegna þróunar á 

kennslugreininni lífsleikni og tilkomu jákvæðrar sálfræði sem er ný nálgun í 

lífsleikni. 

Skólar keppast við að uppfylla þær kröfur sem háskólar og 

vinnumarkaður gera um afmarkaða kunnáttu og færni, en áhersla á færni í 

að vera manneskja á það til að gleymast. Einstaklingar þurfa þó á þeirri 

færni að halda þegar þeir eru komnir í nám eða starf. „Menntun verður að 

vera meira en uppsöfnun þekkingar, hvort sem hún er vísindaleg, tæknileg, 

söguleg eða hvað annað. Menntun á að snúast um hvernig á að lifa“. 

Tilvitnunin hér að framan er frá Matthieu Ricard og lýsir á skemmtilegan 

hátt hvað felst í lífsleikni (Morris, 2012).   

Lífsleikni á sér langa sögu og má rekja hana allt til daga Platóns og 

Aristótelesar fyrir 2300 árum. Kristján Kristjánsson hefur fjallað mikið um 

lífsleikni en í hans augum er hún ræktun persónulegra dygða, athafna og 

tilfinninga og telur hann að hvata lífsleikninnar megi rekja til svokallaðra 

dygðafræða. Hann talar um lífsleiknina sem rækt við siðvit og siðferðis-

þroska. Kristján talar um tvo flokka lífsleikni, annars vegar beinabera 

lífsleikni og hins vegar holdtekna lífsleikni. Beinaber lífsleikni felur í sér að til 

séu sameiginlegar dygðir og gildi sem eru eftirsóknarverð og allir geta verið 

sammála um. Gildin og dygðirnar séu til allstaðar í heiminum og óháð stað 

og stund. Holdtekin lífsleikni felur aftur á móti í sér ákveðin gildi sem eru 

einungis viðurkennd í ákveðnum hópum eða á ákveðnum stöðum. Hún 

tekur mið af tíma og inniheldur siðferðilega afstæðishyggju. Í grein Kristjáns 

telur hann að hugmyndafræðin að baki lífsleikni í íslenskri námskrá sé 

beinaber lífsleikni. Beinaber lífsleikni tengist meðal annars námi um 

tilfinningalega og félagslega þætti og mannrækt (Kristján Kristjánsson, 

2002). 

Oft er fjallað um þau viðfangsefni, sem tekin eru fyrir í lífsleikni, með því 

að leggja áherslu á það versta sem gæti gerst og hvernig megi forðast slíkar 

hörmungar. Sem dæmi má nefna að fræðsla um ávana- og fíkniefni miðast 

oft við það versta sem gæti gerst og í kynfræðslu er gjarnan fjallað um 

ótímabærar þunganir og kynsjúkdóma þar sem varpað er upp ógeðfelldum 

myndum til að hræða. Þrátt fyrir mikilvægi þess að nemendur geri sér vel 

grein fyrir hættum í umhverfinu þá á menntun ekki að einblína á verstu 

tilfellin því það hefur ekki áhrif á meginþorra nemenda (Morris, 2012). 

Lífsleikni sem sérstök kennslugrein var tekin upp á öllum skólastigum 

árið 1999 á Íslandi og er hún skylduáfangi í brautarkjarna á öllum náms-

brautum í framhaldsskóla. Í aðalnámskrá framhaldsskóla undir lífsleikni er 

námsgreininni ætlað að efla alhliða þroska nemandans. Lífsleiknikennsla 
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felst í að efla félags-, siðferðis-, tilfinninga- og persónuþroska nemenda og 

stuðla að aukinni sjálfsþekkingu, sjálfsvirðingu og virðingu fyrir öðrum. Með 

markvissri lífsleiknikennslu í skólum er verið að hjálpa nemendum að fóta 

sig í flókinni og margbreytilegri tilveru og gera þeim kleift að fást við þau 

verkefni sem mæta þeim í daglegu lífi (Menntamálaráðuneytið, 1999).  

Í aðalnámskrá eru skilgreindir sex grunnþættir sem eiga að fléttast inn í 

allt skólastarf. Einn af þeim er heilbrigði og velferð sem tengist 

viðfangsefnum lífsleikninnar sérstaklega. Samkvæmt þessum grunnþætti 

þurfa skólar að rækta heilbrigða lífshætti með því að efla færni nemenda í 

samskiptum, byggja upp sjálfsmynd, setja sér markmið, efla færni í að taka 

ákvarðanir og kenna þeim að hafa stjórn á streitu. Grunnþátturinn stuðlar 

að því að áhersla sé lögð á jákvæðan skólabrag og heilsueflandi áherslur 

skóla með því að stuðla að hollri næringu, hreyfingu, hvíld, öryggi, hreinlæti 

og kynheilbrigði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Námsgagna-

stofnun, 2013) 

Kennslugreinin lífsleikni er frábrugðin öðrum námsgreinum að því leyti  

að forsendur, hugmyndir og lífssýn nemenda eru lagðar til grundvallar. 

Námsgreinin sem kennir sig við lífsleikni er því fyrst og fremst tækifæri fyrir 

nemendur og stuðningur við þá til að efla lífsleikni sína.  

2.1.1 Hugtakið lífsleikni 

Engin ein skilgreining er til á hugtakinu lífsleikni en flestir fræðimenn segja 

að meginviðfangsefni hennar sé að efla félags-, siðferðis-, tilfinninga- og 

persónuþroska. Hugtakið lífsleikni er þýðing á enska hugtakinu „life skills“ 

en það hugtak felur í sér færni sem kemur að gagni í lífinu (Aldís 

Yngvadóttir, 2004). Í aðalnámskrá er lífsleikni ákveðin færni sem 

einstaklingur er að tileinka sér ævina á enda og námsgreinin því fyrst og 

fremst tækifæri fyrir nemandann og stuðningur við hann til að efla lífsleikni 

sína. Meginhugmynd lífsleikninnar, samkvæmt námskránni, er einstaklingur 

í umhverfinu. Viðfangsefni greinarinnar beinast því annars vegar inn á við til 

að efla jákvæð viðhorf í þeim tilgangi að geta ræktað með sér sálrænan 

styrk og jafnvægi, andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði ásamt því að efla 

virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, félagsþroska og siðvit. Hins vegar 

beinast þau út á við  þar sem reynt er að styrkja áræðni nemandans, 

sköpunargáfu, frumkvæði og aðlögunarhæfni til að takast á við áskoranir og 

kröfur í daglegu lífi (Menntamálaráðuneytið, 1999).  

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin WHO skilgreindi hugtakið lífsleikni árið 1994 

á eftirfarandi hátt:  
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Lífsleikni er geta til að laga sig að mismunandi aðstæðum og 

breyta á jákvæðan hátt. Sú geta gerir okkur kleift að takast á 

við kröfur og áskoranir daglegs lífs (Weisen, Orley, Evans, Lee, 

Sprunger og Pellaux, 1994).  

Í riti Alþjóðaheilbrigðisstofnunar kemur fram að þættir lífsleikni eru 

óteljandi og hvað telst vera lífsleikni getur verið mismunandi milli ólíkra 

menningaheima og aðstæðna. Þeir nefna samt sem áður tíu atriði sem þeir 

telja vera grunnleikni í lífinu og sameiginleg öllum og sem mikilvægt sé að 

stuðla að til að efla velferð barna og unglinga. Þessi atriði eru 

ákvarðanataka, lausn vandamála, skapandi hugsun, gagnrýnin hugsun, góð 

samskiptahæfni, sambandshæfileikar, sjálfsmynd, samhygð, tilfinninga-

hæfni og geta til að takast á við streitu (Weisen o.fl., 1994). Árið 1999 kom 

fram ný skilgreining frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni og Sameinuðu 

þjóðunum:  

Markmið náms í lífsleikni er að veita þjálfun og styrkingu í 

félagssálfræðilegri færni sem hæfir viðkomandi menningu og 

þroska barna og ungmenna: Lífsleikni er ætlað að efla persónu- 

og félagsþroska, hindra heilsufarsleg og félagsleg vandamál og 

standa vörð um mannréttindi (WHO, 1999). 

Eins og ég nefndi að framan koma fram sex grunnþættir í aðalnámskrá 

sem stuðla þarf að í framhaldsskólastarfi. Einn  af þeim er heilbrigði og 

velferð og vegur sá grunnþáttur mikið í lífsleikni. Heilbrigði byggist á 

andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan og heilbrigði og líðan ræðst af 

flóknu samspili einstaklings og umhverfis. Vellíðan lýsir æskilegri, hagfelldri 

eða hagsælli stöðu einstaklinga og hópa í efnislegu, félagslegu og andlegu 

tilliti. Skilgreining á velferð felst í þrennskonar þáttum. Í fyrsta lagi eru 

efnislegir þættir velferðar sem snúa að ýmsum efnislegum gæðum og 

möguleikum í daglegu lífi. Í öðru lagi eru tengsl og félagslegir þættir 

velferðar sem snúa að persónulegu tengslaneti, áhrifum og félagslegu 

öryggi. Í þriðja lagi eru huglægir þættir velferðar sem snúa að gildum, 

skynjun og reynslu. Við útfærslu á námsgreininni lífsleikni voru sóttar 

hugmyndir til ýmissa fræðimanna og kenninga og byggir þessi nýlega 

námsgrein á ýmsum kenningum innan sálfræði, heimspeki og siðfræði 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Námsgagnastofnun, 2013) 



 

17 

2.1.2 Kenningarlegur bakgrunnur lífsleikni 

Hugmyndir að baki greininni lífsleikni koma úr ólíkum áttum en hún byggist  

meðal annars á ýmsum kenningum eða hugmyndum innan sálfræði, 

heimspeki og siðfræði. Lífsleiknin byggir meðal annars á fræðum Gardners, 

Goleman, Kohlberg, Selman og Seligman og Csikszentmihalyi. Kenning 

Howards Gardner (1999) um fjölgreindir þykir mjög byltingarkennd kenning 

og hefur varpað ljósi á að áherslur í skólakerfinu hafa hingað til verið of 

takmarkaðar og hugmyndir okkar um greind hafa gjörbreyst. 

Fjölgreindakenningin tengist lífsleikni mjög mikið og vekur okkur til 

umhugsunar um að líta ber á lífsleikni sem víðfeðma grein (Erla 

Kristjánsdóttir, Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004). 

Fjölgreindakenning Gardners felst í því að maðurinn hafi margar 

aðskiljanlegar greindir sem vinni saman á flókinn hátt. Hann hefur fundið 

níu greindir en þær eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, 

líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingar-

greind, umhverfisgreind og tilvistargreind. Gardner skilgreindi greind sem 

líf-sálfræðilega hæfni til að nýta kunnáttu og hæfni á tiltekinn hátt við að 

leysa mál eða skapa afurðir sem samfélagið metur. Hann lagði áherslu á að 

hver og einn hafi allar þessar níu greindir en að einstaklingur geti verið mis 

sterkur í þeim. Hann getur einnig verið með sterkar og veikar hliðar innan 

sömu greindar (Gardner, 1999).   

Daníel Goleman (1996) hefur fjallað um hugtakið tilfinningagreind en 

það tengist lífsleikni á margan hátt. Hann skrifaði bókina Emotional 

Intelligence – Why it Matters More Than IQ sem fékk gríðarlega góða dóma 

og vakti áhuga margra á þessu viðfangsefni. Bókin kom út í íslenskri þýðingu 

árið 2000 og ber heitið Tilfinningagreind: Hvers vegna er tilfinningagreind 

mikilvægari en greindarvísitala? (Goleman, 2000). Í bókinni fjallaði hann um 

hvað tilfinningar vega þungt í mannlegri tilveru og hann hélt því fram að 

tilfinningagreind væri jafn mikilvæg eða jafnvel mikilvægari en 

vitsmunagreindin sem er hampað mest í skólakerfinu. Hann skilgreindi 

tilfinningagreind sem persónulega færni sem er sjálfsvitund (að þekkja eigin 

tilfinningar), sjálfsstjórnun (að hafa stjórn á tilfinningum) og áhugahvöt (að 

hvetja sjálfan sig). Tilfinningagreind er einnig félagsleg færni sem er að 

þekkja tilfinningar annarra, að vera fær í samskiptum og að ráða við náin 

sambönd (Goleman, 1996). 

Kenningar Lawrence Kohlbergs (1984) tengjast einnig lífsleikni þar sem 

hann fjallaði um siðgæðisþroska einstaklinga. Hann rannsakaði siðgæðis-

þroska með því að taka viðtöl við einstaklinga þar sem hann notaði 

klípusögur sem þeir áttu að leysa. Rökstuðningur einstaklinganna fyrir 
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lausnum sínum við klípusögunum gáfu til kynna á hvaða stigi 

siðgæðisþroskans þeir voru. Kohlberg lagði áherslu á að umhverfið og 

félagsleg reynsla einstaklinga hafi áhrif á siðgæðishugsun þeirra. Hann gekk 

út frá því að siðgæðisþroski okkar færi eftir ákveðnu ferli óháð menningu og 

að hann hafi sex stig. Hann skipti siðgæðisþroskanum í þrjú skeið og hvert 

skeið skiptist í tvö stig. Fyrsta skeiðið kallaði hann forskeið hefðbundins 

siðgæðismats sem skiptist í stig eitt sem kallast efnislegar og líkamlegar 

afleiðingar athafna og stig tvö sem kallast eiginhagsmunahyggja og jöfn 

skipti. Annað skeiðið kallaði hann hefðbundið siðgæðismat sem skiptist í 

stig þrjú sem er gagnkvæmar persónulegar væntingar og stig fjögur sem er 

væntingar og reglur félagskerfisins. Þriðja og síðasta skeiðið kallaðist 

sjálfstætt siðgæðismat sem skiptist í stig fimm sem heitir samfélags-

samningur og mannréttindi og stig sex sem kallast algild siðalögmál. 

Kohlberg taldi skólann hafa sérstöku hlutverki að gegna við örvun 

siðgæðisþroska umfram það sem fjölskyldan getur haft. Í skólanum, þar sem 

nemendur búa yfir ólíkum reynsluheimi og hafa margvíslegar skoðanir, 

gefast tækifæri til skoðanaskipta þar sem ýmis sjónarmið um siðræn efni 

eru rædd (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1987).  

Robert L. Selman (2003) hefur fjallað mikið um samskiptaskilning. 

Kenning hans felst í hæfninni í að setja sig í spor annarra og hæfni í að 

samræma og aðgreina mismunandi sjónarhorn. Þessi hæfni endurspeglar 

getu hvers og eins til að setja sig inn í aðstæður, hlutverk og líðan annarra. 

Þessi hæfni felst einnig í því að geta verið meðvitaður um sjálfan sig og 

samskipti sín við aðra með hliðsjón af sjónarhorni annarra. Þessi hæfni felur 

að lokum í sér þá getu einstaklinga að greina á milli eigin sjónarmiða og 

annarra og geta samræmt sjónarmiðin á sveigjanlegan og þroskaðan hátt. 

Hann skoðaði þróun hæfninnar í að setja sig í spor annarra með því að taka 

viðtöl við einstaklinga og flokka hæfni þeirra í fimm stig. Fyrsta stigið felst í 

sjálfhverfu og hvatvísi þar sem hæfnin er minnst. Annað stigið felst í 

einhliða sjónarmiði þar sem einstaklingur er einungis meðvitaður um sig 

sjálfan. Þriðja stigið felst í tvíhliða sjónarmiði og á þessu stigi er 

einstaklingur fær um að átta sig á sjónarmiðum annarra. Á fjórða stiginu 

getur einstaklingur áttað sig á sjónarhorni þriðju persónu og er sjónarhornið 

gagnkvæmt. Fimmta og síðasta sigið felst í getunni til að átta sig á 

sjónarhorni alls samfélagsins (Selman, 2003). 

Að lokum má nefna hugmyndafræði Martin Seligman og Mihaly 

Csikszentmihalyi sem eru upphafsmenn jákvæðu sálfræðinnar sem kom 

fram seint á síðustu öld. Jákvæð sálfræði er ný nálgun við lífsleikni þar sem 

lögð er áhersla á gildi, siðfræði og dygðir en einnig hamingju og farsæld. 

Jákvæða sálfræðin er samt sem áður byggð á gömlum grunni og má meðal 
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annars rekja hana til siðfræði Aristótelesar, mannúðarsálfræði og 

persónuleikasálfræði (Seligman og Csikszentmihalyi, 2000). Seligman og 

Csikszentmihalyi fannst mikilvægt að leggja eins mikla áherslu á mannlega 

hamingju í rannsóknum eins og mannlega óhamingju sem hefur verið 

aðalviðfangsefnið innan sálfræði (Kristján Kristjánsson, 2011). Þeir lögðu 

áherslu á að í jákvæðri sálfræði væri leitast við að efla og skilja styrkleika og 

dygðir sem gætu gert samfélögum og einstaklingum kleift að blómstra. Í 

jákvæðri sálfræði er lögð áhersla á að farsælt líf byggist á dygðugu líferni og 

því að láta gott af sér leiða (Seligman og Csikszentmihalyi, 2000). Jákvæða 

sálfræðin gengur út á að finna hvað er gott í lífi einstaklinga, samfélaga og 

þjóðfélaga og hvernig er hægt að hjálpa þeim að blómstra. Áhersla er á 

jákvæða þætti í lífinu og að átta sig á hvað það er sem gerir fólk 

hamingusamt og lætur því ganga vel í lífinu (Park og Peterson, 2009). 

Jákvæða sálfræðin einblínir ekki á veikleika einstaklinga og það sem þarf að 

laga, eins og algengt er í hefðbundinni sálfræði, heldur er áherslan á 

styrkleikana og hvernig hægt er að efla þá enn frekar. Hún leggur áherslu  á 

að skoða hvernig við getum notað styrkleika okkar á styrkjandi og jákvæðan 

hátt (Seligman, 2002).  

Seligman og fleiri gerðu rannsókn á kennslu jákvæðrar sálfræði í 

skólakerfinu þar sem þeir skoðuðu hvaða áhrif hún hefur á nemendur. Í ljós 

kom að hún virtist draga úr einkennum þunglyndis, kvíða, vonleysis og 

hegðunarvanda nemenda. Hún efldi einnig félagsfærni nemenda eins og 

samvinnu, samhygð og sjálfsstjórn. Jákvæða sálfræðin efldi ennig bjartsýni 

nemenda þar sem þeir hugsuðu á sveigjanlegri og rökréttari hátt um 

vandamál og lausnir. Að lokum jók hún almenna færni nemenda til að 

takast á við streitu og vandamál sem nemendur þurfa að takast á við í 

skólakerfinu (Seligman, Ernst, Gillham, Reivich og Linkins, 2009).  

Ásamt rannsóknum á jákvæðri sálfræði hafa einnig verið gerðar ýmsar 

rannsóknir á lífsleikni í skólakerfinu. Þrátt fyrir að lífsleikni sem sérstök 

kennslugrein á Íslandi sé ekki gömul hafa samt sem áður verið gerðar ýmsar 

rannsóknir á henni hér á landi til að sjá hvernig hún hefur náð að fóta sig í 

skólakerfinu. 

2.1.3 Rannsóknir á lífsleikni á Íslandi 

Lífsleikni hefur verið sérstök námsgrein í skólum hér á landi frá árinu 1999 

og síðan þá hafa verið gerðar ýmsar rannsóknir á lífsleiknikennslu, fleiri þó í 

grunnskólum heldur en í framhaldsskólum. Árið 2008 gerði Ingibjörg 

Jóhannsdóttir rannsókn á lífsleikni í grunnskólum við Eyjafjörð þar sem hún 

skoðaði hvert væri megininntak lífsleiknikennslu og framkvæmd hennar í 
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grunnskólum og hver viðhorf kennara til lífsleikni sem kennslugreinar væru. 

Niðurstöðurnar sýndu fram á að nánast öllum kennurunum fannst lífsleiknin 

mikilvæg námsgrein en einungis 40% þeirra vildu auka vægi hennar og 40% 

voru hlutlausir. Innan við helmingur kennara sögðust skipuleggja 

lífsleiknikennslu sína út frá aðalnámskrá og um 90% sögðust setja sín eigin 

markmið í lífsleiknikennslu. 90% kennaranna skipulögðu kennsluna sína út 

frá aðstæðum og nemendunum og einungis um helmingur kennaranna 

leitaði eftir samstarfi við aðra lífsleiknikennara varðandi skipulag 

kennslunnar. Kennararnir virtust ekki vera mjög sáttir með námsefnið þar 

sem einungis 32% töldu það gott og hentugt. Um 60% töldu að námsefnið 

ætti að taka til ýmissa álitamála sem væru umdeild í samfélaginu og 35% 

lífsleiknikennaranna töldu mikilvægt að foreldrar samþykktu það sem 

lífsleikni er ætlað að kenna. Einungis 22% kennaranna töldu að 

lífsleiknikennslan ætti að vera í höndum sérmenntaðra kennara í því fagi. 

70% þeirra töldu að nemendur væru ánægðir með lífsleiknikennsluna og 

einungis 64% þeirra töldu að foreldrar væru jákvæðir í garð lífsleikni og 

teldu hana mikilvæga. Nánast allir kennararnir töldu að lífsleikni gæti kennt 

börnunum að skilja eigin tilfinningar og líðan, 85% sögðu að hún gæti eflt 

samskipti og um 90% töldu að lífsleikni væri vettvangur til að leysa úr 

ágreiningi. Um 30% kennara töldu að lífsleiknin væri að kenna það sem 

heimilin brugðust í að kenna (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2008).  

Ingibjörg tók einnig viðtöl við fimm kennara og þeir nefndu ýmsa 

jákvæða þætti varðandi lífsleikni eins og að hún býður upp á fjölbreytilega 

nálgun við nemendur, aukna áherslu á einstaklinginn, aukið samstarf 

heimilis og skóla, kennari fær val og frelsi til að fást við tiltekin efni, getur 

bætt námsárangur í öðrum greinum og miðlar hagnýtri lífssýn. Einnig komu 

þeir inn á neikvæða þætti varðandi lífsleikni en þeir voru að lífsleiknin væri 

óskipulögð í upphafi, aðalnámskrá of víðtæk og markmið of mörg, hún 

stæði og félli með áhuga kennarans, það vantaði tíma í kennslu, vantaði 

sérhæfða kennara, vantaði ýmsa sérfræðinga, ekki væri markviss stefna í 

námsefnisgerð og nemendum væri stundum ekki ljóst hver markmið 

kennslunnar væru (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2008). 

Aldís Yngvadóttir gerði rannsókn á viðhorfum og kennslu skóla-

stjórnenda og kennara til lífsleikni í grunnskólum. Í niðurstöðunum kom 

meðal annars fram að viðhorf kennara og skólastjórnenda til lífsleikni væru 

mjög jákvæð. Algengast var að umsjónarkennarar kenndu lífsleikni en ekki 

sérstakur lífsleiknikennari. Í um 40% skólanna fór fram ýmislegt sem 

tengdist umsjón bekkja fram í lífsleiknitímum og var því kennslan stundum 

frekar skert í þessum skólum. Einungis í 20% skólanna var gerð 

lífsleikniáætlun sem er athyglisvert þar sem 87% viðmælenda sögðust 
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sammála því að gerð lífsleikniáætlunar væri lykilatriði í sambandi við 

markvissa lífsleiknikennslu. Ýmis gagnrýni kom fram varðandi lífsleiknina 

eins og að lífsleiknitímarnir væru ekki nýttir sem skyldi, kennslan væri 

afgangs, að kjarni greinarinnar yrði útundan og að lífsleiknitímarnir væru 

stundum eins og hálfgerðar ruslatunnur. Yfirleitt var notast við fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og var vinsælasta kennsluaðferðin umræður. Einnig var 

mikið notast við klípusögur, hópavinnu, hlutverkaleiki og aðra leiki og 

heimspekilegar samræður. Um 40% taldi gestafyrirlestra frekar mikið 

notaða. 92% viðmælenda töldu að lífsleiknikennsla hefði jákvæð tengsl við 

námsárangur. Tæplega 60% fannst nægt framboð vera af fjölbreyttu 

námsefni. Nánast allir viðmælendur töldu samstarf við foreldra mikilvægt 

þar sem mikilvægt væri að kynna foreldrum áherslu og markmið 

lífsleiknikennslunnar. Allir viðmælendur lögðu megináherslu á að efla 

tilfinninga-, félags og siðferðisþroska, samskiptahæfni og heilbrigðan lífsstíl. 

Skilningur gagnvart nemendum, áhugi og góð samskiptahæfni voru 

eiginleikar sem viðmælendur töldu mikilvægasta í fari lífsleiknikennara. Þeir 

eiginleikar sem fengu fæst atkvæði voru hugmyndaríkur og sveigjanlegur 

kennari. Einn skólanna ákvað að hafa sérstakan lífsleiknikennara í 

unglingadeildinni til að gera kennsluna markvissari og var það fyrirkomulag 

mjög gott og nemendur voru ánægðir (Aldís Yngvadóttir, 2010). 

Sigríður Steinunn Karlsdóttir gerði rannsókn þar sem hún skoðaði viðhorf 

sex 16 ára nemenda til lífsleiknikennslu í grunnskólum. Allir nema einn töldu 

lífsleiknikennsluna í grunnskólanum gagnslausa þar sem þau töldu að 

námsefnið hafi verið fábreytt og skortur á fjölbreyttum viðfangsefnum. 

Einungis einum viðmælenda fannst lífsleiknin gagnleg. Meirihluta 

viðmælenda fannst skorta heildstætt námsefni þar sem nemendur geta 

fengið heildstæða mynd af námsferlinu og áttað sig á því til hvers sé ætlast 

af þeim. Viðmælendunum fannst lífsleiknikennsla í framhaldsskóla mjög 

frábrugðin kennslunni í grunnskóla. Allir viðmælendurnir voru ánægðir með 

lífsleiknikennsluna í framhaldsskólanum því þeir töldu kennsluaðferðirnar 

áhugaverðar, fjölbreyttar, skemmtilegar og gagnlegar. Viðmælendum fannst 

stortur á að lífsleiknikennarinn í grunnskólanum hvetti til sjálfstæðrar 

hugsunar í tímum. Fjórir viðmælendur af sex töldu að lífsleiknikennslan 

hafði ekki haft nein áhrif á þau en samt sem áður sögðu þau að kennsla í 

skyndihjálp, umræður um kynlíf og sumar heimsóknir frá utanaðkomandi 

aðilum sæti eftir í minni þeirra. Viðmælendurnir voru allir sammála um að 

betra væri að hafa sérstakan lífsleiknikennara til að kenna lífsleiknina því að 

þá væri meiri líkur á að hann hefði meiri tíma og þekkingu á 

viðfangsefnunum og gæti skipulagt og nýtt tímann betur. Einn 

viðmælandinn nefndi að hann fyndi fyrir miklum mun á áhuga og árangri 
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nemenda í lífsleikni eftir því hvaða kennari sá um kennsluna. Annar 

nemandi gagnrýndi að hafa stærðfræðikennara sem lífsleiknikennara því 

hann færi ekki inn á efni tengt tilfinningum. Enn annar nemandi nefndi að 

tímaskortur í lífsleiknikennslunni í grunnskólanum hafi gert það að verkum 

að hún hafi verið árangurslítil. Viðmælendur voru almennt sammála því að 

lífsleiknikennslan í framhaldsskóla væri mun ánægjulegri, fjölbreyttari og 

árangursríkari en lífsleiknikennslan í grunnskóla (Sigríður Steinunn 

Karlsdóttir, 2010).  

Sjöfn Guðmundsdóttir gerði starfeindarannsókn í framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem hún skoðaði umræður sem kennsluaðferð í 

lífsleiknitímum. Nemendur voru almennt jákvæðir gagnvart umræðum og 

nefndu ýmsa kosti þeirra. Þeir komu inn á að umræðurnar ykju við 

fjölbreytni í kennslustundum, þjálfuðu nemendur í að tjá skoðanir sínar, 

nemendur voru virkari í tímum, áhugavert að heyra skoðanir annarra og góð 

tilbreyting frá öðrum tímum. Nemendur komu einnig inn á að umræðurnar 

efldu samskiptahæfni þeirra, jók skilning þeirra á viðfangsefnunum, þeir 

mundu betur það sem þeir ræddu um og þeir lærðu að tala saman um 

viðkvæm málefni. Sjöfn notaðist bæði við jafningjamat og kennaramat með 

ákveðnum matsblöðum sem nemendur og kennarar ræddu svo saman um 

við lok tímans. Matsblöðin voru bæði gott hjálpartæki fyrir mat á 

frammistöðu nemenda í umræðum en einnig leið til að koma skipulagi á 

tímana og gera nemendum betur grein fyrir tilgangi umræðnanna (Sjöfn 

Guðmundsdóttir, 2009). 

Kristín Heiða Jóhannesdóttir gerði rannsókn árið 2010 þar sem hún 

skoðaði sýn ungmenna á lífsleiknikennslu í framhaldsskólum. Hún tók viðtal 

við sex framhaldsskólanemendur. Öll töldu þau lífsleiknikennsluna vera 

mikilvæga en þau töldu samt sem áður að einn áfangi væri nóg. 

Mismunandi var hver þeim fannst vera megintilgangurinn með lífsleikni. 

Þau nefndu meðal annars mikilvægt að fá að tjá sig og að umræður væru 

mikilvægar í kennslunni. Einnig fannst þeim mikilvægt að efla félagsleg 

tengsl milli nemenda og sjálfstraust þeirra og sumir nefndu að í 

lífsleiknitímunum lærðu þeir að skilja sjálfan sig og aðra betur. Nemendurnir 

höfðu engar væntingar til lífsleiknikennslunnar í framhaldsskólanum áður 

en þeir byrjuðu í henni. Ástæðurnar fyrir því voru aðallega vegna þess að 

lífsleiknikennslan í grunnskólunum virtist ekki hafa verið mjög markviss í 

sumum tilvikum. Lífsleiknin í framhaldsskólunum var með fjölbreyttar 

áherslur og virtist umræður og samvinnunám vera algengustu 

kennsluaðferðirnar sem voru notaðar. Nemendurnir höfðu mjög jákvæð 

viðhorf til samvinnunáms og töldu sig hafa meira gagn af því heldur en 

einstaklingsverkefnum og fannst gott að heyra sjónarmið annarra. Það sem 
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einkenndi góða lífsleiknikennslu að mati nemendanna var góður kennari. 

Hann þyrfti að ná til nemenda og vera skemmtilegur. Einnig þyrfti hann að 

stuðla að umræðum og hlusta á nemendur. Það sem þeim fannst greina 

lífsleikni frá öðrum námsgreinum var að þar fengu nemendur að tjá sig, 

kennsluaðferðirnar fælust í umræðum og lífsleikni var skemmtilegri en 

aðrar námsgreinar (Kristín Heiða Jóhannesdóttir, 2010). 

Sverrir Haraldsson gerði rannsókn þar sem hann skoðaði stöðu 

lífsleiknikennslu í fjórum íslenskum framhaldsskólum. Flestir kennararnir 

lögðu áherslu á að nemendur ynnu mikið saman og námsmat fólst yfirleitt í 

kennaramati, sjálfmati og jafningjamati á verkefnum, vinnusemi og 

ástundun. Kennararnir sögðu að nemendur litu lífsleikni öðrum augum en 

hinar hefðbundnu greinar aðallega vegna þess að það er yfirleitt ekkert 

lokapróf í lífsleikni og námsmatið var öðruvísi en þeir voru vanir. 

Kennsluaðferðin sem mest var notast við var umræður og hópavinna. 

Kennararnir komu einnig inn á að lífsleiknikennarinn þyrfti að vera viðbúinn  

hinu óvænta, sérstaklega í umræðum þar sem þær gætu farið í allt aðra átt 

en kennarinn hefði búist við (Sverrir Haraldsson, 2008). 

Niðurstöður rannsókna á lífsleikni sýna að viðhorf til greinarinnar er 

almennt gott. Nemendur virðast samt sem áður jákvæðari fyrir lífsleikninni í 

framhaldsskólum heldur en í grunnskólum. Sá þáttur sem virðist vera mjög 

mikilvægur í lífsleikni miðað við rannsóknirnar hér að ofan er fjölbreytileiki í 

viðfangsefnum og kennsluaðferðum en samkvæmt aðalnámskrá lífsleikni er 

það mikilvægt í lífsleikninni (Menntamálaráðuneytið, 1999).  

2.1.4 Lífsleikni í aðalnámskrá 

Lífsleikni er skylduáfangi allra námsbrauta í framhaldsskólum og hefur verið 

það síðan 1999. Nemendur á bóknámsbrautum og lengri starfsbrautum eiga 

að taka þrjár einingar í lífsleikni. Einingafjöldinn getur aftur á móti verið 

breytilegur á styttri námsbrautum og fer einingafjöldi eftir eðli brautanna. 

Nemendur geta einnig tekið valáfanga í lífsleikni. Skólar hafa ákveðið frelsi 

hvað varðar útfærslu lífsleikninnar þar sem þeir geta ýmist kennt hana sem 

einn þriggja eininga áfanga eða skipt áfanganum upp í þrjá einnar einingar 

áfanga. Einnig er skólum frjálst að samþætta lífsleikni við aðra áfanga 

skólans (Menntamálaráðuneytið, 1999).  

Lífsleikni er frábrugðin öðrum áföngum í framhaldsskólum að því leytinu 

til að innan lífsleikni er ekki fjallað um efni út frá ákveðnum hugmyndum 

eða fræðum heldur eru lífssýn, hugmyndir og forsendur nemandans lagðar 

til grundvallar. Hlutverk lífsleikninnar er að efla alhliða þroska nemenda og 

stuðla að því að þeir verði heilsteyptir einstaklingar. Til að ná því þurfa 
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nemendur að rækta með sér andleg verðmæti, sálrænan styrk og líkamlegt 

heilbrigði. Lögð er áhersla á að þeir læri að bera virðingu fyrir öðrum jafnt 

sem sjálfum sér og efli félagsþroska sinn og siðvit. Nemendur eru einnig 

hvattir til að sýna frumkvæði, sköpunargáfu og aðlögunarhæfni til að takast 

á við umheiminn. Markmiðið er einnig að dýpka skilning nemenda á 

samfélaginu og gera þá hæfari til að lifa í lýðræðisþjóðfélagi (Menntamála-

ráðuneytið, 1999).  

Lífsleikninám er ekki staðlað yfir alla skóla heldur þarf það að vera 

breytilegt og háð námsbrautum, kennara, nemendahópum og 

einstaklingum. Kennslan þarf því að vera fjölbreytt og miðast við þátttöku 

og virkni nemenda. Fjölbreytni í lífsleikni getur falið í sér að nýta samstarf 

við fyrirtæki, stofnanir og félög í útfærslum á lífsleikniáföngum og nýta 

þannig reynslu sem býr í þjóðfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 1999).    

Margir telja eflaust að erfitt sé að meta námsárangur nemenda í lífsleikni 

en það er samt til fjöldi af aðferðum sem nota má í námsmat. Námsmatið 

getur byggst á sjálfsmati nemenda þar sem þeir fá tækifæri til að taka 

stöðluð próf sem meta ýmsa mannlega eiginleika þeirra eins og sterkar og 

veikar hliðar. Einnig má meta samskiptahæfni, frumkvæði, verklag, 

úrvinnslu upplýsinga og gagnrýninn hugsunarhátt (Menntamálaráðuneytið, 

1999). 

Í aðalnámskrá eru talin upp fjölmörg lokamarkmið sem nemendur eiga 

að vera búnir að ná við lok þriggja eininga í lífsleikni. Þessi markmið eru 

meðal annars að nemandi læri að sýna öðrum virðingu, samkennd og 

samhygð og beri virðingu fyrir lífsgildum og skoðunum annarra og efli færni 

sína í tjáskiptum til að fylgja eftir skoðunum sínum. Hann á einnig að sýna 

frumkvæði í að efla sköpunargáfu sína og aðlögunarhæfni innan og utan 

skóla. Nemandi á að geta gert raunhæfar áætlanir um námsleiðir sem eru 

honum opnar í framhaldsskóla út frá áframhaldandi námi eða þátttöku í 

atvinnulífinu og taka ábyrga afstöðu til fíkniefna og lyfja. Hann á að öðlast 

þekkingu á samfélaginu sínu og tækifæri til að taka þátt í list- og 

menningarviðburðum. Hann á einnig að fá tækifæri til að fjalla um ýmis 

dægurmál í tengslum við nám sitt, næsta umhverfi eða á opinberum 

vettvangi. Að lokum á hann að vera meðvitaður um ábyrgð sína sem 

neytandi í margbreytilegu samfélagi og sýna ábyrgð gagnvart vistkerfi jarðar 

(Menntamálaráðuneytið, 1999).   

Eins og kemur fram hér að ofan geta skólar valið um einn þriggja eininga 

áfanga eða þrjá einnar einingar áfanga. Þriggja eininga áfanginn heitir LKN 

103 Lífsleikni og markmiðin með þeim áfanga eru meðal annars að  

nemendur átti sig betur á námsleiðum skólans. Nemendur fá einnig 
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kynningu á skólastarfinu og félagslífi nemenda og kynnast umsjónar-

kennaranum sínum. Þessi áfangi hefur einnig það markmið að styrkja 

samkennd nemenda og efla tjáningarhæfni þeirra og sjálfstraust. Fyrsti 

einnar einingar áfanginn heitir LKN 101 Nám í framhaldsskóla og er mjög 

svipaður og þriggja eininga áfanginn þar sem nemendur kynnast 

námsleiðum skólans, skólastarfinu, félagslífinu í skólanum og umsjónar-

kennaranum sínum. Markmiðið er einnig að styrkja samkennd nemenda og 

efla tjáningarfrelsi og sjálfstraust. Annar einnar einingar áfanginn kallast 

LKN 111 Einstaklingur, samfélag, menning og felst í því að nemendur fjalli 

um samspil einstaklings, samfélags og menningar. Viðfangsefnin eru af 

ýmsum toga og geta tengst listum, trúarbrögðum, stöðu kvenna og karla, 

stjórnmálum, neytendamálum, tómstundum, vísindum og verkmenningu, 

sögu og heimspeki. Þriðji einnar einingar áfanginn kallast LKN 121 

Einstaklingur, umhverfi, náttúra og snýr að samspili einstaklings og 

manngerðs og náttúrulegs umhverfis. Viðfangsefnin eru af ýmsum toga eins 

og nýting náttúruauðlinda, umhverfisvernd, friðun dýralífs og vistkerfa, 

náttúruskoðun, mengun og manngert umhverfi á móti náttúrulegu 

umhverfi (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Eins og kemur fram í aðalnámskrá er hlutverk lífsleikninnar að efla 

alhliða þroska nemenda og stuðla að því að þeir verði heilsteyptir 

einstaklingar. Lífsleikni er því mjög mikilvæg þar sem við búum í síbreytilegu 

samfélagi sem krefst þroskaðra og heilsteyptra einstaklinga.  

2.1.5 Mikilvægi lífsleikni 

Þjóðfélag okkar ásamt öllum heiminum hefur breyst gríðarlega á síðustu 

áratugum. Það eru ekki bara gerðar kröfur til okkar um menntun heldur 

einnig til mannkosta okkar og við gerum svo kröfur á móti um lífsgæði og 

hamingju. Hin hefðbundna kjarnafjölskylda er ekki lengur ráðandi 

fjölskyldumynstur heldur eru fjölskyldur af ýmsum toga og oft mjög flóknar. 

Innan hverrar fjölskyldu hafa einnig orðið miklar breytingar því 

atvinnuþátttaka kvenna hefur aukist úr 20% í um 80-90-% á tveimur 

áratugum. Uppeldi og menntun hefur því færst að miklu leyti frá 

fjölskyldunni yfir á ýmsar samfélagsstofnanir og þá aðallega skóla. Nú á 

tímum gerast hlutirnir hratt þar sem fólk er í sífelldu kapphlaupi og höfum 

við því minni tíma til að tala saman, hugsa um hvert annað og vera saman. 

Upplýsingabyltingin sem felur í sér netið og aðra fjölmiðla skapar mun 

meira áreiti sem gerir það að verkum að einstaklingar þurfa að efla 

gagnrýna hugsun, flóknari kunnáttu og siðvit við ákvarðanatöku til að skilja 

og bregðast við þessu áreiti. Þessir þættir sem nefndir eru hér ásamt öðrum 
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hafa gert það að verkum að vímuefnaneysla er viðvarandi vandamál, 

kynlífsheilbrigði ungmenna er í hættu, og spáð er aukinni tíðni þunglyndis, 

kvíða og geðraskana í framtíðinni (Aldís Yngvadóttir, 2004). Rannsóknir á 

íslenskum unglingum sýna að um 12-15% eigi við geðræn vandamál að 

stríða og 2-5% glíma við alvarlegar hegðunar- og geðraskanir (Velferðar-

ráðuneytið, 2011). Rannsóknir hafa einnig sýnt að nemendum sem líður vel 

fái hærri einkunnir, þeir eru líklegri til að sýna viðeigandi hegðun, eiga 

jákvæðari samskipti við kennara og samnemendur og eru líklegri til að taka 

þátt í ýmsum verkefnum bæði innan og utan skóla (O‘Rourke, Cooper og 

Gray, 2012).   

Við verðum að bregðast við þessari þróun sem blasir við okkur og ein 

leið til þess er markviss lífsleiknikennsla. Með henni getum við eflt hæfni 

hvers og eins til að lifa farsælu lífi í síbreytilegu samfélagi. Hún gefur skólum 

einnig möguleika á að gefa kennurum og foreldrum tækifæri til að stilla 

saman strengi í sambandi við uppeldi og menntun ungmenna. Með þessu 

getum við komið hverjum einstaklingi til manns og menntað hann til að 

takast á við framtíðina í síbreytilegu samfélagi.  

Í aðalnámskrá framhaldsskóla koma fram þættir sem eiga að felast í 

námsgreininni lífsleikni. 

Í samræmi við áherslur í grunnskóla á námsgreinin lífsleikni á 

framhaldsskólastigi að efla alhliða þroska nemandans og stuðla 

að því að hann verði að heilsteyptum einstaklingi. Það felur 

m.a. í sér að nemandinn geri sér far um að rækta með sér 

andleg verðmæti, líkamlegt heilbrigði og sálrænan styrk. Hann 

efli félagsþroska sinn, siðvit og virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum. Auk þess verður leitast við að styrkja áræði hans, 

frumkvæði, eðlislæga sköpunargáfu og aðlögunarhæfni til að 

takast á við kröfur og áskoranir í daglegu lífi (Menntamála-

ráðuneytið, 1999). 

Með þessari lýsingu má segja að til hafi orðið opinber viðurkenning á 

mikilvægi þess að sinna menntun á sviði félags- og tilfinningaþroska 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni er mikilvægt að þjálfa eða 

kenna ákveðna færniþætti. Þeir eru að taka ákvarðanir, gagnrýnin hugsun, 

að leysa mál, góð tjáskipti, skapandi hugsun, sjálfsvitund, góð samskipta-

hæfni, hæfileiki til að sýna samhygð, takast á við álag og streitu og takast á 

við tilfinningar. Stofnunin kemur einnig inn á hvernig færniþættir í lífsleikni 
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tengjast viðhorfum, þekkingu, gildum og jákvæðri hegðun sem byggt er á, 

og að þessir þættir eru liður í að fyrirbyggja hegðun sem hefur neikvæð 

áhrif (Weisen o.fl., 1994). 

Lífsleikni skapar góðar aðstæður til að stuðla að félagsfærni nemenda og 

kenna þeim að eiga innihaldsrík samskipti við aðra. Hún hjálpar einnig 

nemendum að læra að þekkja sjálfa sig og tilfinningar sínar og hvernig 

tilfinningar og hegðun hefur áhrif hvert á annað. Í lífsleikni læra nemendur 

líka að átta sig á tilfinningum annarra og efla færni sína í að setja sig í spor 

annarra einstaklinga (Aldís Yngvadóttir, 2004). Rannsóknir á námi og 

kennslu hafa sýnt fram á að félags- og tilfinningamiðað nám í lífsleikni hefur 

jákvæð áhrif á námsárangur í hefðbundnum bóknámsgreinum. Mikilvægi 

markvissrar og öflugrar lífsleiknikennslu er því mjög fjölþætt (Erla 

Kristjánsdóttir o.fl., 2004).  

Eins og kemur fram hér að ofan eru viðfangsefni lífsleikninnar mjög 

fjölþætt og hafa kennarar mikið frelsi í vali á viðfangsefni innan hennar. Eitt 

af viðfangsefnum sem eru sett undir lífsleikni er kynfræðsla en samkvæmt 

aðalnámskrá framhaldsskóla kemur fram að skólar þurfa meðal annars að 

stuðla að kynheilbrigði nemenda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Samt sem áður er ekkert minnst á kynfræðslu eða hugtök sem 

tengjast kynheilbrigði á nokkurn hátt í aðalnámskrá lífsleikni í 

framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999). Kynfræðsla getur því verið 

brotakennd á framhaldsskólastigi sem er mjög slæmt því mjög mikilvægt er 

að stuðla að kynheilbrigði unglinga á framhaldsskólaárunum.  

2.2 Kynfræðsla 

Almenn skilgreining á hugtakinu kynfræðsla er allt það sem hefur áhrif á 

mótun kynverundar og stuðlar að kynferðislegu heilbrigði. Mótun 

kynverundarinnar er ævilangt ferli þar sem einstaklingur tileinkar sér 

þekkingu, skoðanir, mótar persónuleg viðhorf, náin sambönd, lífsgildi og 

styrkir sjálfsmynd sína. Kynfræðsla felur í sér líffræðilegar, félagslegar og 

sálrænar hliðar kynverundarinnar og felst meðal annars í nánum 

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

kyngervi (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). 

Megintilgangur kynfræðslu er að efla kynlífsheilbrigði en það hugtak var 

skilgreint árið 1975 af Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni (WHO): 

Kynlífsheilbrigði er samhæfing líkamlegra, tilfinningalegra, 

vitsmunalegra og félagslegra þátta hjá einstaklingum sem 

kynveru, sem gefa lífinu gildi og hafa jákvæð áhrif á 
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persónuleika, tjáskipti og ást.  Sérhver einstaklingur á rétt á 

upplýsingum um kynferðismál og rétt til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir um kynferðisleg sambönd sín svo að hann fái notið 

vellíðunar og geti af sér afkvæmi (National Guidelines Task 

Force, 1991/2013). 

Markmið kynfræðslu er að hjálpa börnum og unglingum að öðlast 

jákvæðan skilning á kynlífi, efla þekkingu og hæfni þeirra til að viðhalda 

eigin kynlífsheilbrigði og aðstoða þau við að læra að taka ákvarðanir í 

framtíðinni (National Guidelines Task Force, 1991/2013).    

Kynfræðslumiðstöð Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur fjallar um fjögur 

meginmarkmið kynfræðslu. Fyrsta markmiðið er þekking þar sem mikilvægt 

er að veita réttar upplýsingar um kynlíf eins og þroska, getnað, barneignir, 

sjálfsfróun, meðgöngu, barnsfæðingar, foreldrahlutverkið, kynhneigð, 

getnaðarvarnir, fóstureyðingar og kynsjúkdóma. Annað markmiðið er 

viðhorf, lífsgildi og skilningur þar sem áhersla er á að veita ungu fólki 

tækifæri til að velta fyrir sér eigin viðhorfum til að geta myndað góða 

sjálfsmynd, og sjálfstætt gildismat í kynferðismálum. Þriðja markmiðið er 

sambönd og hæfni í mannlegum samskiptum eins og tjáskipti, 

ákvarðanataka, geta staðist hópþrýsting og eflingu sjálfsöryggis. Mikilvægt 

er að nemendur öðlist skilning á kynferðislegum samböndum þar sem ríkir 

umhyggja, tillitsemi, innileiki og gleði. Fjórða markmiðið er ábyrgð þar sem 

lögð er áhersla á að nemendur taki ábyrgð í kynferðislegum samböndum 

(National Guidelines Task Force, 1991/2013). 

Í kjölfar hraðra samfélagsbreytinga og hnattvæðingar hefur myndast 

þörf fyrir aukna samvinnu og rannsóknir á kynverund mannsins. Árið 2000 

lögðu Pan Am heilbrigðistofnunin (PAHO) og Alþjóðaheilbrigðisstofnunin 

(WHO) áherslu á mikilvægi þess að skapa kynferðislega heilbrigð samfélög 

þar sem þjóðir heims legðu sitt af mörkum með fyrirbyggjandi aðgerðum. 

Markmiðið var einnig að flétta kynlífsheilbrigði inn í lífsstíl fólks sem hluta af 

lýðheilsu (Sóley S. Bender, 2006). Í skýrslu þessara stofnana eru listuð upp 

átta þættir sem samfélög eiga að grundvallast á, en þeir eru pólitísk ábyrgð, 

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

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

árangur forvarnastarfs. Þessir þættir mynda saman grundvöll að 

kynferðislega heilbrigðu samfélagi. Hér á Íslandi eru þessir þættir aftur á 

móti missterkir og vantar heildstæða stefnumótun í uppbyggingu 

kynheilbrigðisþjónustu og þróun kynfræðslu (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 

2009). 
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Hér á landi er mikil vöntun á fyrstu tveimur þáttunum, pólitískri ábyrgð 

og skýrri stefnu. Í skipuriti Lýðheilsustöðvar sem nú tilheyrir Landlæknis-

embættinu er hvergi neitt að finna um kynheilsu og kynheilbrigði þó að 

þessir þættir eigi að falla undir embættið. Til að Landlæknisembættið geti 

sinnt þessum þáttum þarf að koma ný reglugerð og lagabreytingar. 

Markmiðin sem sett eru fram í heilbrigðisáætlun stjórnvalda eru að draga úr 

þungunum unglingsstúlkna, kynsjúkdómum og fóstureyðingum. Þrátt fyrir 

þessi markmið, er ekki listuð upp nein áætlun um hvernig á að ná þeim. 

Nágrannaþjóðir okkar hafa í áratugi þróað kynheilbrigðisþjónustu fyrir 

unglinga en hér á landi hefur slík þróun ekki átt sér stað. Hér á landi hefur 

samt sem áður verið sett fram markmið um að byggja upp 

heilbrigðisþjónustu fyrir unglinga en það hefur ekki verið gerð 

framkvæmdaáætlun um hvernig staðið skuli að þessum málum. Aukin 

fjárframlög til forvarna og kynfræðslu eru talin skila sér margfalt til baka því 

þau stuðla að færri vandamálum varðandi kynheilbrigði (Sóley S. Bender, 

2006). 

Lögum um  kynfræðslu og ráðgjöf um kynlíf er einnig ábótavant hér á 

landi en árið 1975 voru sett lög til að bæta þessa vöntun (Lög um ráðgjöf og 

fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

frjósemisaðgerðir nr. 25/1975). Lítið hefur breyst síðan þessi lög voru sett 

þar sem hvergi er að finna opinbera heildarsýn eða stefnumótun í 

málefnum kynfræðslu fyrir stjórnendur skóla, kennara eða annað fagfólk, en 

slíkar leiðbeiningar má finna víða erlendis (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). 

Hjúkrunarfræðingum og forvarnarfulltrúum í framhaldsskólum hefur 

ekki verið gefinn kostur á að fá þjálfun og menntun um kynfræðslu. Fimmti 

þátturinn, menntun og þjálfun þeirra sem veita kynfræðslu og ráðgjöf er því 

af skornum skammti hér á landi (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). 

Skortur á heildarsýn og stefnumótun í heilbrigðismálum, kynfræðslu og 

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

Jónsdóttir, 2009). Í rannsókn sem forvarnafélagið Ástráður gerði á 

viðhorfum og þekkingu 16 ára unglinga til kynfræðslu kom í ljós að þeir búa 

við mikla vanþekkingu og misskilning á ýmsum grundvallarþáttum 

mannlegrar kynverundar (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Rannsóknir, 

jafnt íslenskar sem erlendar, hafa jafnframt sýnt fram á mikla fylgni milli 

heildstæðrar og góðrar kynfræðslu og þjónustu og lágrar tíðni fóstureyðinga 

og tíðni þungana meðal unglingsstúlkna (Sóley S. Bender, 2006). Það er því 

mjög mikilvægt að stuðla að góðri og árangursríkri kynfræðslu í 

framhaldsskólum til að efla kynheilbrigði ungmenna.  
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2.2.1 Kynfræðsla í framhaldsskólum 

Kynfræðsla í framhaldsskólum er mjög brotakennd og er það að öllum 

líkindum vegna þess að kynfræðsla er ekki skylda samkvæmt lögum á 

framhaldsskólastigi. Þar af leiðandi hefur verið lítil sem engin þróun á 

kynfræðslu á þessu skólastigi (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). Í 

aðalnámskrá framhaldsskóla kemur aftur á móti fram að stuðla þurfi að 

heilbrigði nemenda sem felst í jákvæðri sjálfsmynd, hreyfingu, næringu, 

hvíld, andlegri vellíðan, góðum samskiptum, öryggi, hreinlæti, skilningi á 

eigin tilfinningum og annarra og síðast en ekki síst kynheilbrigði. Þar kemur 

einnig fram að stuðla þurfi að velferð nemenda þar sem áhersla er lögð á 

áfengis- og fíkniefnaforvarnir, kynheilbrigði og geðrækt. Að lokum er lögð 

áhersla á að nemendur séu meðvitaðir um eigin kynhneigð og kynheilbrigði 

og um sjálfa sig sem kynverur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). 

Ein af ástæðunum fyrir því að kynfræðsla er brotakennd er að hugtökin 

eru ekki skilgreind og ekkert komið inn á það hvernig hægt er að stuðla að 

þroska nemenda hvað varðar kynheilbrigði, en það hugtak kemur nokkrum 

sinnum fyrir í námskránni. Þegar kynfræðsla er kennd í skólum er hún 

yfirleitt kennd í áfanganum Lífsleikni. Lífsleikni er skylda á öllum 

námsbrautum framhaldsskóla og því kjörinn vettvangur fyrir kynfræðslu 

(Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). Ef skoðuð er aðalnámská lífsleikni í 

framhaldsskóla er samt sem áður ekkert minnst á kynfræðslu eða hugtök 

sem tengjast kynheilbrigði á nokkurn hátt. Þar er samt sem áður minnst á 

undir lokamarkmið að nemendur læri að   taka ábyrga afstöðu til fíkniefna 

og lyfja (Menntamálaráðuneytið, 1999).  

Árið 1996 komu út fyrstu leiðbeiningarnar um alhliða kynfræðslu í 

grunn- og framhaldsskóla hér á Íslandi og var þetta leið til að styðja kennara 

og skólahjúkrunarfræðinga til að stuðla að kynheilbrigði meðal barna og 

unglinga (National Guidelines Task Force, 1991/1996). Hér áður fyrr var þó 

ekki til neitt heildstætt kynfræðsluefni einungis fyrir framhaldsskóla og stóð 

því til árið 2002 að gefa út kynfræðsluefni fyrir framhaldsskóla sem átti að 

heita Ungt fólk og kynlíf. Vegna skorts á fjármagni var ákveðið að fresta 

útgáfu bókarinnar um eitt ár. Kynfræðsluefnið kom samt sem áður ekki út 

fyrr en 2011 og veitir þessi seinkun innsýn í hversu lága stöðu þessi fræðsla 

hefur í íslensku samfélagi (Sóley S. Bender, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir 

og Sólveig Jóhannsdóttir, 2011). 
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2.2.1.1  Leiðbeiningar um alhliða kynfræðslu í skólum 

Kynfræðslumiðstöð Heilsuverndarstöðvar Reykjavíkur hefur það hlutverk að 

vera fræðslu- og útgáfumiðstöð í kynfræðslu, kynsjúkdómavörnum og 

ráðgjöf til að uppfylla ákvæði laga um kynfræðslu og ráðgjöf. 

Kynfræðslumiðstöðin hafði frumkvæði að því árið 1996 að þýða bókina 

Guidelines for Comprehensive Sexuality Education sem var gefin út af 

Kynfræðslu- og upplýsingaráði Bandaríkjanna árið 1991. Þeir bjuggu einnig 

til vefútgáfu af bókinni árið 2013 vegna þess að prentuð einstök voru á 

þrotum en eftirspurn eftir leiðbeiningum um kynfræðsluefni mjög mikil. 

Bókin heitir á íslensku Leiðbeiningar um alhliða kynfræðslu í skólum 

(National Guidelines Task Force, 1991/1996). 

Viðfangsefni bókarinnar er raðað upp í stigskipt kerfi frá fyrstu bekkjum 

grunnskóla til efstu bekkja í framhaldsskóla. Þetta er í fyrsta skiptið sem 

lagðar eru fram leiðbeiningar af þessu tagi á Íslandi og vonin var að bókin 

kæmi bæði kennurum og skólahjúkrunarfræðingum vel við þróun 

kynfræðslu í skólum. Í þýðingu á bókinni var unnið að því að laga hana að 

íslenskum aðstæðum og leitað til ýmissa aðila eins og einstaklinga, 

félagasamtaka, opinberra stofnana og embætta til að ná því fram. Ýmislegt 

hefur áunnist í kynfræðslu hér á landi í grunnskólum en lítið hefur farið fyrir 

stefnumörkun og þróun í kynfræðslu í framhaldsskólum. Þessar 

leiðbeiningar í bókinni geta því nýst við skipulagningu á kynfræðslu á 

framhaldsskólastigi (National Guidelines Task Force, 1991/1996). 

Í leiðbeiningunum er að finna svör við ýmsum spurningum kennara eins 

og hvaða þætti ætti að fjalla um í kynfræðslu? Hver eru lykilatriði 

meginhugtaka? Hvenær er best, miðað við aldur og þroska, að byrja að 

kenna ákveðin atriði? Leiðbeiningarnar skiptast niður í sex lykilhugtök sem 

er svo skipt niður í nokkra undirþætti. Hverju hugtaki tengist ákveðin 

fræðsla, undirhugtök, efnisþættir og atferli sem hæfa hverju þroska- og 

aldursskeiði. Fyrsta lykilhugtakið er þroskaferli mannsins og undirþættirnir 

eru líffæra- og lífeðlisfræði æxlunarfæra, barneignir, kynþroski, 

líkamsímynd, kynímynd og kynhneigð. Lykilhugtak tvö er sambönd og 

undirþættirnir eru fjölskyldur, vinátta, ást, að „vera saman“, hjónabönd og 

lífstíðarsambönd og foreldrahlutverkið. Þriðja lykilhugtakið er persónuleg 

færni og þættirnir undir því eru lífsgildi, ákvarðanir, tjáskipti, einurð, 

samningaviðræður, og að leita aðstoðar. Fjórða lykilhugtakið er kynhegðun 

og þættirnir eru kynlíf alla ævina, sjálfsfróun, kynlífsathafnir með öðrum, 

skírlífi, kynsvörun, kynferðislegar fantasíur og kynlífsvandi. Fimmta og 

næstsíðasta lykilhugtakið er kynlífsheilbrigði sem hefur undirþættina 

getnaðarvarnir, fóstureyðingar, kynsjúkdómar og HIV- smit, kynferðisleg 
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misnotkun og frjósemi og heilbrigði. Síðasta lykilhugtakið er menning og 

samfélag sem hefur þættina kynferðismál og samfélagið, kynhlutverk, lög 

og kynferðismál, trúarbrögð og kynferðismál, fjölbreytileiki, listir og 

kynferðismál og fjölmiðlar og kynferðismál (National Guidelines Task Force, 

1991/1996). 

Efnisþættirnir miðast við það á hvaða aldri talið er heppilegast að fjalla 

um þá í fyrsta skiptið. Það sem er byrjað að kenna á fyrsta aldursskeiði 

kemur ekki aftur fram seinna heldur er byggt ofan á hugtök miðað við aldur 

og þroskaskeið. Um er að ræða fjögur þroska- og aldursskeið en þau eru 6-8 

ára, 9-12 ára, 13-15 ára og 16-19 ára (National Guidelines Task Force, 

1991/1996).  

Þar sem þessi bók felur einungis í sér leiðbeiningar þurfa aðstæður á 

hverjum stað að ráða úrslitum um hvaða efni er valið. Viðhorf, mismunandi 

þroski barna og unglinga, væntingar foreldra, þarfir og væntingar nemenda 

og ýmis fleiri atriði eiga að ráða mestu um það hvernig námskrá fyrir 

kynfræðslu er uppbyggð. Í bókinni er gert ráð fyrir að fagfólk sem beri 

ábyrgð á fræðslunni hljóti sérþjálfun í að miðla henni og endurmenntun 

fyrir þá sem þurfa. Mikilvægt er að hafa góðan undirbúning að ýtarlegri 

kynfræðslu og taka þarf tillit til meðal annars kennara, foreldra og nemenda 

í þróun kynfræðslu. Í kynfræðslunni eiga nemendur einnig að fá tækifæri til 

að tjá viðhorf sín og skoðanir og efla félagsfærni sína í stað þess að taka 

einungis við upplýsingum (National Guidelines Task Force, 1991/1996). 

2.2.1.2 Ungt fólk og kynlíf 

Ungt fólk og kynlíf er kennarahandbók um kynfræðslu fyrir 

framhaldsskólakennara og markmið með námsefninu er að stuðla að 

heilbrigðu kynlífi ungs fólks. Kennarahandbókin um kynfræðslu kom út árið 

2011 og er eftir Sóleyju S. Bender hjúkrunarfræðing og sérfræðing í 

kynheilbrigði, Guðbjörgu Eddu Hermannsdóttur félagsráðgjafa og Sólveigu 

Jóhannesdóttur ljósmóður. Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir og Forvarnarsjóður Lýðheilsustöðvar 

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

Kennarahandbókin hefur tíu kafla sem bera heitið Kynheilbrigði, 

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

Varnir gegn þungunum, Þungun og Kynlífsréttindum ógnað. Allir kaflarnir 

hafa meginmarkmið og nokkur undirmarkmið og meginmarkmið 

handbókarinnar er meðal annars að efla þekkingu og jákvæð viðhorf til 

kynheilbrigðis og skilning á því sem einkennir heilbrigt kynferðislegt 

samband. Einnig er markmiðið að stuðla að gagnkvæmri virðingu í 

kynferðislegum samböndum, jákvæðum tjáskiptum um kynlíf og 
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getnaðarvarnir, gagnkvæmum skilningi kynjanna á sérkennum þeirra sem 

kynverur og stuðla að þekkingu og færni einstaklingsins til að koma í veg 

fyrir áhættusamar aðstæður í kynlífi. Að lokum er markmiðið að efla 

þekkingu á kynsjúkdómum og getnaðarvörnum og styrkja jákvæð viðhorf til 

varnanna og forvarna, efla þekkingu og skilning á óráðgerðri þungun og 

ákvarðanatöku í kjölfar hennar og kynlífsrétti fólks (Sóley S. Bender o.fl., 

2011). 

Í hverjum kafla eru ýmiss konar æfingar fyrir nemendur þar sem allir í 

bekknum taka þátt, hópæfingar í litlum hópum eða einstaklingsæfingar. 

Áhersla er á fjölbreyttar kennsluaðferðir og byggjast æfingarnar upp á 

mismunandi hátt þar sem sumar eru hugarflæðisæfingar, fullyrðingar eða 

dæmisögur með verkefnum sem nemendur þurfa að leysa. Kynfræðslan 

felst ekki einungis í þekkingaratriðum heldur líka í viðhorfum og færni 

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

Framhaldsskólanemendur þurfa á góðri fræðslu og upplýsingum að 

halda því stór hluti nemenda er að prufa sig áfram í kynlífi. Þetta námsefni 

er því mjög mikilvægt til að stuðla að kynheilbrigði framhaldsskólanemenda 

og bæta úr þeirri brýnu þörf að hafa heildstætt kynfræðsluefni fyrir 

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

Til að stuðla að árangursríkri kynfræðslu í framhaldsskólum er mikilvægt 

að skoða rannsóknir á kynfræðslu til að hægt sé að átta sig á hvað er gott og 

hvað mætti betur fara.  

2.2.2 Viðhorf kennara til kynfræðslu í framhaldsskólum 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á kynfræðslu í framhaldsskólum og 

skoðað meðal annars viðhorf kennara til hennar. Eftirfarandi rannsóknir eru 

samt allar erlendar þar sem viðhorf kennara til kynfræðslu hefur ekki verið 

mikið rannsakað hér á Íslandi. Cohen og fleiri gerðu megindlega rannsókn á 

viðhorfum, þekkingu og þægindum 336 kennurum í grunnskólum og 

framhaldsskólum til að kenna kynfræðslu. Niðurstöður sýndu fram á að 93% 

kennara fannst að kynfræðsla ætti að vera í skólum og bæði kennarar og 

foreldrar bæru ábyrgð á kynfræðslu unglinga. Um 40% kennara töldu að 

kynfræðslan í sínum skóla væri góð, 22% sagði að hún væri léleg og um 30% 

kennara voru ekki vissir um gæði kynfræðslunnar. Flestir kennararnir töldu 

sig nokkuð fróð um viðfangsefni innan kynfræðslu og flestum kennurum 

fannst nokkuð þægilegt að kenna kynfræðslu. Kennurum fannst samt sem 

áður frekar óþægilegt að ræða um sjálfsfróanir, kynferðislega ánægju og 

fullnægingu. Meiri hluti kennara eða 65% hafði ekki hlotið neina kennslu í 

kynfræðslu en þeir sem höfðu fengið kennslu í kynfræðslu töldu hana góða. 
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Rúmlega helmingur kennara sagði að þeim myndi finnast þægilegra að 

kenna kynjaskiptum hópum (Cohen, Sears, Byers og Weaver, 2004). 

Árið 2010 var gerð rannsókn á reynslu og viðhorfum kanadískra 

framhaldsskólakennara til kynfræðslu. 31 kennarar svöruðu bæði 

spurningalistum og opnum spurningum. Rétt innan við helmingur 

þátttakenda hafði kennt kynfræðslu í 6-10 ár eða meira og hinir höfðu 

kennt kynfræðslu í 1-5 ár. Í niðurstöðunum kom fram að þau viðfangsefni 

sem kennurum fannst mikilvægast að veita fræðslu um var að koma í veg 

fyrir þungun og kynsjúkdóma. Þar á eftir komu viðfangsefni eins og 

sambönd og jöfn ábyrgð, afleiðingar, ákvarðanataka og hópþrýstingur. Öll 

þessi viðfangsefni felast í forvörnum og ábyrgðartöku. Viðfangsefni sem 

felast í eflingu lífsgæða eins og kynferðislegar tilfinningar og tjáning og 

sjálfsfróun og kynferðisleg ánægja var farið minna í. Þau viðfangsefni sem 

flestir kennarar fjölluðu ekki um í kynfræðslu sinni vegna þess að þeim 

fannst óþægilegt að tala um þau var sjálfsfróun, kynlífstól og hjálpartæki og 

kynlífs venjur (Ninomiya, 2010). 

Enginn kennari hafði fengið leiðbeiningar eða þjálfun í að kenna 

kynfræðslu en flestir töldu sig standa sig vel í kynfræðslunni. Þeir mátu 

velgengi sína út frá nemendunum og hvort þeir spurðu spurninga, hvernig 

þeim gekk í námsmati og hvort þeir voru virkir í að svara kennaranum eða 

koma með viðbrögð við því sem hann sagði. Þau viðfangsefni sem 

kennararnir töldu að nemendur hefðu mest gaman af voru viðfangsefni í 

tengslum við getnaðarvarnir og kynsjúkdóma, stefnumót, kynferðislegar 

athafnir og spurningabox. Þau viðfangsefni sem þeir töldu að nemendur 

hefðu minnstan áhuga á voru í tengslum við líffærafræði, lífeðlisfræði, 

sambönd, samskipti og ákvarðanatöku. Kennarar virtust ekki vera 

meðvitaðir um kynferðislegan fjölbreytileika nemenda sem felst í lessum, 

hommum, tvíkynhneigðum og kynskiptingum þar sem 61% kennara svaraði 

nei og 32% svöruðu ekki. Það virðist því vera að kennararnir geri ráð fyrir því 

að nemendur séu undantekningarlaust gagnkynhneigðir og þeir unglingar 

sem eru það ekki fá ekki fræðslu við hæfi. Þegar kennararnir voru spurðir 

hvaða þættir gætu bætt kynfræðsluna nefnu 42% uppfæringu á námsefni 

eða námskrá, 32% nefndu aðgang að meiri utanaðkomandi hjálp eins og  

hjúkrunarfræðingum eða öðrum einstaklingum. Einnig nefndu kennarar of 

lítinn tíma fyrir kynfræðslu og vöntun á sumum viðfangsefnum. 81% 

kennara höfðu áhuga á þjálfun í að kenna kynfræðslu. 36% kennara vildu 

hafa kynjablandaða hópa í kynfræðslu, 19% vildu hafa þá kynjaskipta og 

29% vildu hafa bæði. Þegar kennararnir voru spurðir hvort þeir hömpuðu 

hugmyndinni um skírlífi í kynfræðslu voru 55% kennaranna sem sögðust 
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gera það mjög mikið, 26% sögðust gera það nokkuð og 3% sögðust ekki gera 

það (Ninomiya, 2010).  

Kynferðisleg fullnæging og ánægja er óaðskiljanlegur þáttur í 

kynlífsreynslu mannsins en samt sem áður eru þessi atriði yfirleitt ekki til 

umræðu í kynfræðslu. Rannsóknir hafa samt sem áður sýnt fram á að 

unglingar hafa mikinn áhuga á þessu viðfangsefni. Oliver og fleiri gerðu 

rannsókn á þessu þar sem þeir skoðuðu viðhorf ungmenna til þessa 

viðfangsefnis og einnig hvernig væri hægt að innleiða þessa þætti í 

kynfræðsluna með því að fá álit hjá kennurum og ýmsum öðrum 

fræðimönnum. Nemendum finnst sjónarmiðið vera þröngt í kynfræðslunni 

þar sem áherslan er á líffræði og áhættu og er miðuð út frá neikvæðni í garð 

kynlífs. Kennarar og fræðimenn eru sammála að það þurfi að fara að breyta 

kynfræðslunni svo hún komi meira til móts við þarfir og óskir unglinga. En til 

að bæta og breyta kynfræðslu þarf peninga. Fjárframlag er samt lítið sem 

ekkert og peningastyrkir fara yfirleitt bara í skammtíma átök þar sem er 

reynt að koma í veg fyrir til dæmis kynsjúkdóma eða efla forvarnir (Oliver, 

Meulen, Larkin, Flicker og Toronto Teen Survey Research Team, 2013).  

Kennararnir og aðrir fræðimenn skoðuðu einnig innleiðingu þessa 

viðfangsefnis í sambandi við kyn. Ýmis forvarnaátök hafa beinst að stelpum 

um að þær eigi bara að segja nei við kynlífi og nei þýðir nei. Með þessu er 

verið að gera ráð fyrir að drengir einir sér hafi löngun í kynlíf og að stúlkur 

stundi ekki kynlíf vegna kynferðislegrar ánægju. Með því að kenna stelpum 

um kynferðislega fullnægingu og ánægju telja þeir að það geti eflt 

sjálfsímynd þeirra og sjálfstraust. Kennarar og fræðimenn voru sammála því 

að skólinn væri besti vettvangur til að kenna um kynferðislega fullnægingu 

og ánægju en höfðu áhyggjur hvernig hægt væri að setja þetta efni inn í 

námskrána og hvar væri hægt að fá fjármagn til að styrkja þessa breytingu. 

Einnig hafa rannsóknir sýnt að kennurum finnst óþægilegast að ræða um 

kynferðislega fullnægingu og ánægju, sjálfsfróun og kynferðislega hegðun 

(Oliver o.fl., 2013). 

Phillips og Martines gerðu meðal annars rannsókn á viðhorfum kennara 

til kynfræðslu í framhaldsskóla og reynslu þeirra. Tekin voru 44 hálf stöðluð 

viðtöl. Í ljós kom að kennararnir hvöttu unglinga til að halda sig frá kynlífi og 

taka kynferðislega ábyrgð og fjölluðu um kynlíf sem athöfn fullorðinna sem 

þarfnaðist þroska. Þeir fjölluðu einnig mikið um það neikvæða tengt kynlífi 

og slæmar afleiðingar af kynlífi. Kennararnir hvöttu til skírlífis á sama tíma 

og þeir kenndu unglingunum um smokka og örugga kynferðislega hegðun. 

Að hvetja til skírlífis í kynfræðslu hefur samt sem áður ekki áhrif á fyrstu 

kynlífsreynslu, fjölda kynlífsreynslna eða fjölda rekkjunauta. Allir 
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kennararnir fjölluðu um samskipti og málamiðlanir í kynferðislegum 

samböndum með hlutverkja-leikjum og sýningum. Með því er verið að efla 

ákvarðanatöku, samskipta-hæfni og hæfni í samningaviðræðum um 

kynferðisleg málefni. Um helmingur kennara fjallaði um fóstureyðingar og 

hvar hægt væri að fara í fóstureyðingar en þótti samt sem áður óþægilegt 

að ræða þetta viðfangsefni. Að lokum kom fram í rannsókninni að ónógur 

tími til kynfræðslu kemur í veg fyrir að kennarar og nemendur geti átt í 

umræðum um viðfangsefni fræðslunnar (Phillips og Martinez, 2010). 

Til að kennarar geti stuðlað að góðri kynfræðslu í framhaldsskólum er 

mikilvægt að þeir viti hvað unglingar eru að leitast eftir í fræðslunni og hvað 

mætti betur fara. Það er því mikilvægt að skoða rannsóknir á viðhorfum 

unglinga til kynfræðslu í framhaldsskóla.  

2.2.3 Viðhorf unglinga til kynfræðslu í framhaldsskólum 

Framkvæmdar hafa verið rannsóknir bæði hér á landi og erlendis á 

viðhorfum unglinga til kynfræðslu í framhaldsskóla og virðast íslenskir 

unglingar jafnt sem erlendir vilja hafa kynfræðslu á framhaldsskólastigi. Ásta 

Katrín og Lísbet (2006) gerðu rannsókn þar sem þær skoðuðu viðhorf 16 ára 

unglinga á Íslandi til kynfræðslu. Tekin voru tvö rýnihópaviðtöl, fimm 

unglingar í hvorum hóp. Helstu niðurstöður voru þær að unglingunum 

fannst kynfræðslan nauðsynleg og vildu að kennarar sæju að mestu leyti um 

hana. Unglingunum fannst kynfræðslan ágæt eins og hún er en gagnrýndu 

samt að hún væri of neikvæð þar sem áhersla væri á það neikvæða í stað 

þess að fjalla um það sem veitir ánægju í kynlífinu. Strákunum fannst 

kynfræðslan nauðsynleg en töldu að klámið gæti haft meiri áhrif á viðhorf 

unglinga til kynlífs heldur en kynfræðslan. Stelpunum fannst að þær lærðu 

mikið af kynfræðslunni og þær væru ábyrgari fyrir vikið (Ásta Katrín 

Gunnarsdóttir og Lísbet Patrisía Gísladóttir, 2006).  

Í annarri eigindlegri rannsókn á tveimur íslenskum 18 ára unglingum og 

viðhorfum þeirra til kynfræðslu kom í ljós að þeim fannst kynfræðslan 

yfirborðskennd og áherslan nánast eingöngu á getnaðarvarnir og 

áhættuþætti því tengdu. Unglingarnir vildu hafa meiri kynfræðslu og 

jákvæðari þar sem væri meðal annars fjallað um fullnægingu og ánægju í  

kynlífi. Þeir vildu fá ítarlegri fræðslu þar sem tekið væri á fleiri þáttum en er 

gert nú (Svava Gunnarsdóttir, 2011).  

Í megindlegri rannsókn á indverskum unglingum á aldrinum 15-20 ára 

kom í ljós að flestir töldu að kynfræðsla í skólum væri mikilvægasta 

fræðslan um kynlífsheilbrigði. Einnig kom fram að 87% töldu að kynfræðsla 

væri mjög mikilvægur partur af skólanámskránni. Samt sem áður voru 
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einungis 62% unglinganna sem höfðu fengið einhverja kynfræðslu í skóla og 

því mjög margir sem höfðu ekki fengið kynfræðslu í skóla en hefðu samt 

viljað það (Benzaken, Palep og Gill, 2010). 

Phillips og Martinez gerðu meðal annars rannsókn á viðhorfum fyrrum 

kanadískra framhaldsskólanemenda á kynfræðslu í framhaldsskóla. Tekin 

voru hálf stöðluð viðtöl við 31 unglinga. Þær tóku viðtöl við 31 einstakling 

og kom í ljós að kynfræðslan var að mörgu leyti mjög neikvæð. Hún fólst oft 

í hættuáróðri þar sem mesta umfjöllunin var um smokka og varnir gegn 

kynsjúkdómum. Nemendunum fannst kennararnir einnig hampa því að þeir 

myndu ekki stunda kynlíf. Einnig kom fram að sumir vildu hafa meiri 

sérfræðinga í kynfræðslumálum í stað kennara og einhver sem hefur 

reynslu og skemmtilegar sögur til að segja sem nemendur geta fundið 

tengingu við (Phillips og Martinez, 2010).    

Black og fleiri gerðu rannsókn á unglingum á aldrinum 16-18 ára þar sem 

þeir voru beðnir um að rifja upp þá kynfræðslu sem þeir höfðu fengið í 

skóla. Niðurstöðurnar sýndu fram á að þau viðfangsefni sem fengu mesta 

umfjöllun í kynfræðslu voru getnaðarvarnir, kynþroskinn, öruggt kynlíf, 

ótímabærar þunganir og kynsjúkdómar. Þau viðfangsefni sem höfðu mun 

minna vægi í fræðslunni voru góð sambönd, réttindi einstaklinga til að eiga 

örugga og ánægjulega kynlífsreynslu án áhyggja og slæmra áhrifa, 

skuldbinding, ábyrgð og virðing í samböndum, vera góðir foreldrar og 

virðing og ábyrgð í kynlífi. Mikið af viðmælendunum lögðu áherslu á 

mikilvægi kynfræðslu og að hún þyrfti að vera meiri og flestar athugasemdir 

viðmælenda fólust í gagnrýni á kynfræðsluna. Viðmælendur nefndu einnig 

að gæði kynfræðslunnar þyrftu að vera meiri og mörgum fannst þeir ekki 

hafa fengið fræðslu um mikilvæg atriði innan kynfræðslunnar (Black, 

McGough, Bigrigg og Thow, 2005). 

Beyers og fleiri gerðu megindlega rannsókn á viðhorfum kanadískra 

unglinga á aldrinum fjórtán til átján ára til kynfræðslu frá skólum og 

foreldrum. Í ljós kom að unglingarnir voru mjög hlynntir því að hafa 

kynfræðslu í framhaldsskóla eða 92%. Þeir voru einnig hlynntir fjölbreyttri 

umfjöllun um kynferðisleg málefni í kynfræðslunni og listuðu öll tíu 

viðfangsefnin sem spurt var um sem mjög mikilvæg. Unglingarnir voru 

almennt frekar sammála því að kynfræðsla ætti að byrja snemma og að hún 

þyrfti að tengjast þeim breytingum sem börnin eru að ganga í gegnum 

félagslega og líkamlega hverju sinni. Kynfræðslan ætti því ekki að vera eins í 

gegnum öll árin. 40% unglinganna fannst að um sum viðfangsefni innan 

kynfræðslu ætti ekki að fjalla fyrr en í framhaldsskóla. Þau viðfangsefni voru 

meðal annars kynlíf í ástríku sambandi, að laðast að, ást, nánd, 
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unglingavændi, byggja upp jafnt rómantískt samband og kynferðisleg 

vellíðan og fullnæging. Ástæðan fyrir þessu er ef til vill að unglingarnir eru 

einmitt að upplifa þessa þætti í framhaldsskóla og vilja því fá þessa fræðslu 

á þessum aldri. Niðurstöðurnar sýna fram á að unglingarnir virðast ekki vera 

að fá fullnægjandi fræðslu þar sem 55% töldu fræðsluna sæmilega eða 

lélega og einungis 13% töldu fræðsluna vera mjög góða. Einn þriðji 

nemendanna kom einnig inn á að þau viðfangsefni sem þeim fannst 

áhugaverðust og vildu mest fá fræðslu um voru ekki í kynfræðslunni. Eina 

viðfangsefnið sem var farið mjög vel í var kynþroskinn. Nemendum fannst 

þá vanta meiri staðreyndir um ýmis viðfangsefni eins og getnaðarvarnir, 

öruggt kynlíf, líffræðilega þætti í kynhneigð, kynferðislega hegðun og 

kynsjúkdóma. Þeir vildu einnig fá hagnýtar upplýsingar um þessi 

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

Um 60% unglinganna töldu að kennaranum sem kenndi þeim kynfræðslu 

hafi þótt þægilegt að tala um viðfangsefnin. Hann hafi hvatt þau til að spyrja 

spurninga og 40% unglinganna fannst kennararnir svara spurningunum vel. 

Innan við helmingur kennaranna var samt sem áður ekki að standa sig mjög 

vel í kennslunni og er það talið stafa af því að þeim fannst óþægilegt að 

ræða sum viðfangsefnin innan kynfræðslunnar. Kennarar virtust nota mest 

fyrirlestraform og myndbönd í kynfræðslunni en unglingarnir vildu 

fjölbreyttari kennslu með meðal annars umræðum og spurningakassa þar 

sem hægt væri að varpa fram spurningum nafnlaust. Lítill munur var á 

viðhorfum kynjanna til kynfræðslu en stúlkur voru líklegri til að finnast 

kynjaskiptir hópar henta betur við sum viðfangsefni. Stelpurnar töldu 

viðfangsefnin kynferðisleg þvingun, kynferðisleg árás og skírlífi mikilvægari 

en strákarnir. Strákarnir töldu kynferðislega fullnægingu og ánægju 

mikilvægara viðfangsefni en stelpur (Byers o.fl., 2003). 

Önnur rannsókn var gerð í Kanada árið 2009 um viðhorf til kynfræðslu. 

Þátttakendurnir voru á fyrsta ári í háskóla og veittu upplýsingar um viðhorf 

og upplifun sína af  kynfræðslu í framhaldsskóla. Flest allir þátttakendurnir 

töldu að meira en helmingur af 27 viðfangsefnum sem spurt var um þyrfti 

að vera til umfjöllunar í framhaldsskóla en hin viðfangsefnin í grunnskóla 

eða fyrr. Þau viðfangsefni voru aðlögun, ást og nánd, samskipti um kynlíf, 

kynlíf í ástríku sambandi, kynferðisleg vandamál og áhyggjur, byggja upp 

jafnt rómantískt samband, klám, kynferðisleg ánægja og fullnæging og 

unglingavændi. Þau viðfangsefni sem þau vildu fá fræðslu um í 

framhaldsskóla en fengu ekki voru að byggja upp jafnt rómantískt samband, 

klám, kynferðisleg ánægja og fullnæging og unglingavændi. Einnig hefðu 

þau viljað fá fræðslu um samkynhneigð í eldri bekkjum grunnskóla en fengu 

aldrei. Rannsóknin sýndi einnig fram á að þátttakendurnir voru almennt 
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ánægðir með kennarana sem þeir höfðu í kynfræðslu og þættir sem þeir 

mátu mest var góð þekking kennara, öryggi, aðvelt að tala við og finnast 

þægilegt að ræða kynferðisleg málefni. Þessar niðurstöður komu 

rannsakendum frekar á óvart því aðrar rannsóknir hafa frekar sýnt að 

nemendur séu ósáttir með kennarana í kynfræðslunni (Meaney, Rye, Wood 

og Solovieva, 2009).       

Í rannsókn á viðhorfum kanadískra unglinga á aldrinum 18-21 á 

kynfræðslu kom í ljós að þeim fannst kynfræðslan snúast of mikið um 

áhættuhegðun og ýmis vandamál sem geta tengst kynlífi unglinga. Þeim 

fannst einnig að kennarar væru almennt ekki hlynntir því að unglingar 

stundi kynlíf. Unglingarnir gagnrýndu einnig kennarana fyrir að hampa 

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

eðlilegt kynlíf. Þar af leiðandi útiloka þeir aðrar kynlífsathafnir og 

samkynhneigðir unglingar fá ekki fræðslu við hæfi. Þau viðfangsefni sem 

unglingar vildi fræðast meira um voru heilbrigð kynferðisleg sambönd og 

kynferðislegar langanir. Um 80% unglinga sögðust hafa mikinn áhuga á að fá 

kynfræðslu en 60% unglinganna höfðu ekki stundað kynlíf. Þessar 

niðurstöður gefa til kynna að unglingar hafi áhuga á kynfræðslu áður en þeir 

verða kynferðislega virkir (Flicker o.fl., 2009). 

Rannsóknir á viðhorfum unglinga til kynfræðslu í framhaldsskólum hafa 

sýnt fram á að unglingum finnst kynfræðslan mikilvæg en hún sé of neikvæð 

og snúi ekki að því sem er gott í kynlífi. Unglingar vilja meiri kynfræðslu í 

framhaldsskóla og má velta fyrir sér hvort það sé vegna skorts á kynfræðslu 

frá öðrum aðilum eins og foreldrum.  

2.2.4 Kynfræðsla foreldra 

Fjölskyldan er stór fyrirmynd í lífi barna og unglinga og er mikilvægt að 

foreldrar hafi samskipti við börnin sín og miðli þekkingu til þeirra. Umræða 

um kynlífsheilbrigði er mikilvæg á heimilum þar sem hægt er að ræða þetta 

viðfangsefni á einlægan og opinskáan hátt. Þessi umræða ýtir undir 

heilbrigða og jákvæða sjálfmynd unglinga um kynlíf og meiri líkur eru á því 

að unglingar byrji seinna að stunda kynlíf og stundi ábyrgara kynlíf þegar 

þau byrja (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug 

Hauksdóttir, 2009). Rannsóknir hafa sýnt að mæður eru líklegri en feður til 

að fræða börnin sín um kynlíf og efni tengt því og er talið að ástæðan fyrir 

því sé vegna þess að þær eru færari í samskiptum, sýna meiri nánd og eru 

öruggari í að ræða um kynferðisleg mál (Jaccard, Dodge og Dittus, 2002) 

Foreldrar eiga það til að sinna ekki skyldu sinni í að fræða börnin sín um 

kynlíf af því að þeim finnst erfitt að ræða þetta viðfangsefni við þau. Ýmsar 
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ástæður eru fyrir því eins og að sumum foreldrum finnst þeir ekki nægilega 

upplýstir um þetta viðfangsefni. Öðrum finnst þessi umræða óþægileg því 

þau ólust upp við það að kynlíf væri eitthvað ljótt og eitthvað sem maður 

tjáði sig ekki um. Sumum gæti fundist þessi umræða óþægileg því þau eiga í 

erfiðleikum með að líta á börnin sín sem kynverur eða jafnvel vilja ekki 

viðurkenna fyrir börnunum sínum að þau sjálf séu kynverur (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009). 

Í rannsókn Byers og fleiri sem fjallað var um hér á undan var einnig 

skoðað hver væru viðhorf unglinga til kynfræðslu foreldra sinna. Í ljós kom 

að um helmingur unglinganna kærðu sig ekki um að foreldrarnir myndu 

ræða við þau um kynlíf og 40% var hlutlaus. Einungis 36% unglinganna 

fannst foreldrar sínir vera að standa sig vel í kynfræðslunni heima og 36% 

unglinganna töldu foreldra sína vera að standa sig illa í kynfræðslunni. 80% 

unglinganna sögðu að foreldrar sínir hvettu þau ekki til að spyrja spurninga 

um kynlíf eða önnur kynferðisleg málefni. Unglingarnir vildu almennt frekar 

fá kynfræðslu í skólum heldur en frá foreldrum. Stúlkur virtust vera 

jákvæðari gagnvart kynfræðslu frá foreldrum sem getur verið vegna þess að 

foreldrar, þá sérstaklega mæður virðast ræða meira við dætur sína um 

kynlíf heldur en syni sína (Byer o.fl., 2003).  

Ástæður fyrir því að unglingar sækja ekki í kynfræðslu frá foreldrum 

getur verið vegna þess að þeim finnst þeir ekki koma fram við sig á 

jafnréttisgrundvelli, vera ofverndandi og dómharðir. Þeim finnst líka að 

foreldrarnir hafi ekki þekkingu á lífsstíl þeirra og áhrifum af þrýstingi 

jafningja. Mörgum finnst líka óþægilegt að ræða um kynferðisleg málefni 

við foreldra sína. Einnig fannst unglingum foreldrarnir ekki virða einkalíf 

þeirra og að þeir væru ekki nægilega samúðarfullir, styðjandi, treystandi og 

opnir (Jaccard o.fl., 2002). 

Sigurlaug Hauksdóttir rannsakaði kynfræðslu sem mæður veittu 

unglingum og tók viðtal við sjö mæður sem áttu börn á aldrinum 15 og 16 

ára. Í niðurstöðunum kom fram að yfirleitt voru þær sáttar með 

kynfræðsluna sem þær veittu en samt ekki alltaf. Um helmingur mæðranna 

sögðu að feðurnir legðu lítið sem ekkert af mörkum í kynfræðslunni og 

virtust mæðurnar sjá að mestu leyti um fræðsluna. Öllum mæðrunum 

fannst kynfræðslan í skólunum mikilvæg og töldu að skólinn gæti gefið 

unglingum meiri dýpt og breidd í kynfræðslunni heldur en þær. Flestar 

mæðurnar lögðu mesta áherslu á áhættuþætti í kynfræðslunni og voru 

sérstaklega hræddar um áhrif klámvæðingarinnar. Mæðrunum fannst 

auðveldara að veita dætrum sínum kynfræðslu heldur en sonum sínum 

(Sigurlaug Hauksdóttir, 2005). 
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Kynlíf er eðlilegur hluti af lífinu og þar af leiðandi er áríðandi að börn og 

unglingar fái sem besta fræðslu. Kynfræðsla stuðlar að því að börn og 

unglingar taki ákvarðanir sem ýta undir kynheilbrigði þeirra og þau geti 

tekist á við eigin tilfinningar. Ef unglingar fá góða kynfræðslu eru þeir líklegri 

til að mynda gott og heilbrigt ástarsamband í framtíðinni og eru betur undir 

það búnir að takast á við félagslegan þrýsting. Fræðslan getur einnig verið 

vörn gegn kynferðislegri misnotkun og varnað því að þau misnoti aðra 

(Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009). Kynfræðsla í framhaldsskóla er því 

mjög mikilæg til að efla kynheilbrigði ungmenna.   

2.2.5 Mikilvægi kynfræðslu 

Unglingsárin eru þýðingarmikill tími í lífi flestra og eru þeir að ganga í 

gegnum miklar breytingar. Breytingarnar felast ekki einungis í líkamlegum 

breytingum kynþroskaskeiðsins heldur einnig í tilfinningalegum, andlegum 

og félagslegum breytingum (Berger, 2011). Viðhorf unglinga til kynlífs er 

frjálslegra en hér áður fyrr og þeir eru farnir að prófa sig meira áfram í 

kynlífi. Af þeim sökum er mikilvægt að unglingar fái kynfræðslu í skólum og 

að gæði hennar séu mikil og í samræmi við það sem unglingarnir eru að 

ganga í gegnum hverju sinni. Á aldrinum 16-20 ára eykst til muna fjöldi 

þeirra sem stunda kynlíf í fyrsta skiptið og er því mjög mikilvægt að þessi 

aldurshópur fái góða og mikla fræðslu (Sóley S. Bender, Anna Guðný 

Björnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir, Magnús R. Jónasson, 

Ragnheiður I. Bjarnadóttir og Þóra Elín Guðnadóttir, 1999). 

Stór hluti unglinga byrjar að stunda kynlíf áður en þeir eru tilbúnir til 

þess sem má meðal annars rekja til þrýstings frá jafningjum og 

áfengisneyslu. Áfengisneysla unglinga er stór áhættuþáttur þegar kemur að 

áhættusömu kynlífi og þeir unglingar sem drekka áfengi eru líklegri til að 

eiga fleiri rekkjunauta en aðrir og stunda óábyrgt kynlíf (Phillips-Howard 

o.fl., 2010). Þar af leiðandi þarf kynfræðsla að vera góð og vekja meðal 

annars athygli á að áfengisdrykkja ýtir undir áhættuhegðun í kynlífi. 

Þrýstingur jafningja er mikill á unglingsárum en hann eykst þegar unglingar 

eru komnir í framhaldsskóla. Þar af leiðandi þarf kynfræðsla að vera til 

staðar í framhaldsskólum (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 2002).   

Rannsóknir hafa sýnt að unglingar eiga oft í tjáskiptaörðugleikum þar 

sem þeir eiga í erfiðleikum með að tjá sig um kynlíf við kynlífsfélagann sinn. 

Tjáskiptaörðugleikar leiða til þess að unglingarnir lifa í óvissu gagnvart 

hinum aðilanum og taka því stundum óþarfa áhættu (Sóley S. Bender, 

2006). Góð kynfræðsla þar sem unglingar þjálfast í tjáskiptum um kynlíf 

getur dregið úr þessum erfiðleikum. 
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Í rannsókn þar sem skoðuð var notkun getnaðarvarna hjá unglingum 

kom í ljós að fræðsla um getnaðarvarnir sem þeir höfðu fengið kom að 

mestu leyti frá skólum og fannst unglingum fræðslan mjög mikilvæg. Margir 

nemendur nefndu einnig að hegðun þeirra hefði breyst í kjölfar fræðslunnar 

eða ætti eftir að breytast (Buston og Wight, 2004). 

Rannsókn á íslenskum unglingum leiddi í ljós að þeir höfðu litla þekkingu 

á smitleiðum og mögulegum lækningum á ýmsum kynsjúkdómum. Meðal 

annars voru margir sem töldu að ekki væri hægt að smitast af 

kynsjúkdómum með munnmökum og fjórðungur taldi að klamydía væri 

ólæknandi. Einnig voru margir sem héldu að lækna mætti alnæmi og 

kynfæraáblástur (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008). 

Ólíkir miðlar eru farnir að gegna stærra hlutverki í kynfræðslu barna og 

unglinga eins og internetið, sjónvarpsþættir, tónlistarmyndbönd, 

kvikmyndir og klám. Börn og unglingar fá því mikla óformlega kynfræðslu 

sem er í flestum tilfellum ekki góð (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009). 

Meðalaldur barna sem sjá klám í fyrsta skiptið er 11 ára og því mjög margir 

sem horfa á klám áður en þeir upplifa sína fyrstu kynlífsreynslu (Vogel, 

2010). Í rannsókn á unglingum og klámi kom í ljós að klám leiddi til 

frjálslegra viðhorfa til kynlífs (Peter og Valkenburg, 2010). Rannsóknir hafa 

einnig sýnt að unglingar sem hafa séð mikið af klámi eru meðal annars 

líklegri til að eiga fleiri rekkjunauta en aðrir, hafa drukkið áfengi eða notað 

önnur vímuefni við síðasta kynlíf og prófað áhættusamt kynlíf (Eberstadt, 

2010). Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar eru almennt ekki að sinna skyldu 

sinni í að fræða börnin sín um kynferðismál en ástæðan fyrir því er að 

mörgum foreldrum finnst óþægilegt að ræða um kynlíf og efni tengt því við 

börnin sín. (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009). Kynfræðsla í skólum er því 

líklega eina fræðslan sem börn og unglingar geta reitt sig á og þurfa því 

skólar að sinna skyldu sinni í sambandi við kynfræðslu.         

2.3 Samantekt 

Ungmenni verða fyrir mun meira áreiti og pressu frá samfélaginu hvað 

varðar útlit, hugsunarhátt, hegðun, menntun og starf en áður var. 

Uppeldishlutverkið hefur færst frá foreldrum yfir á skóla, sérstaklega við 

aukna atvinnuþátttöku kvenna. Með upplýsingabyltingunni geta unglingar 

nú nálgast ógrynni af misgóðum upplýsingum og á netið stóran þátt í 

klámvæðingunni. Við verðum að bregðast við þessari þróun sem blasir við 

okkur og ein leið til þess er markviss lífsleiknikennsla og kynfræðsla. Með 

henni getum við eflt hæfni hvers og eins til að lifa farsælu lífi í síbreytilegu 

samfélagi. Með lífsleikninni gerum við einnig ungmennunum kleift að laga 
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sig að mismunandi aðstæðum og breyta á jákvæðan hátt og takast á við 

kröfur og áskoranir daglegs lífs (Weisen o.fl., 1994).  

Hugmyndir að baki lífsleikninnar byggjast á ýmsum kenningum eins og 

kenningum Gardners (1999) um fjölgreindir, Goleman (1996) um 

tilfinningagreind, Kohlberg (1984) um siðgæðisþroska, Selman (2003) um 

samskiptaskilning og Seligman og Csikszentmihalyi (2000) um jákvæðu 

sálfræðina. Allar þessar kenningar fjalla um þætti innan lífsleikninnar og 

hversu mikilvægir þessir þættir eru fyrir lífsleikni einstaklinga. 

Rannsóknir á lífsleikni hér á Íslandi hafa sýnt að viðhorf til lífsleikni er 

jákvætt bæði hvað varðar kennara og nemendur (Kristín Heiða 

Jóhannesdóttir, 2010, Sigríður Steinunn Karlsdóttir, 2011 og Aldís 

Yngvadóttir, 2010). Einnig virðist aðalnámskrá lífsleikni ekki stjórna 

kennurum mikið í kennslu sinni þar sem þeim finnst mikilvægt að setja sín 

eigin markmið og móta kennsluna út frá nemendum og aðstæðum 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2008). Kennarar virðast almennt ekki vera mjög 

sáttir með námsefnið sem til er fyrir lífsleiknina og finna fyrir tímaskorti. 

Kennslan virðist einnig stundum vera ómarkviss. Algengast var að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir í lífsleikninni. Yfirleitt var ekki sérstakur 

lífsleiknikennari sem sá um kennsluna en vísbendingar eru um að betra sé 

að hafa sérstakan lífsleiknikennara (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2008, Aldís 

Yngvadóttir, 2010, Sigríður Steinunn Karlsdóttir, 2011).  

Samkvæmt aðalnámskrá er hlutverk lífsleikninnar að efla alhliða þroska 

nemenda og stuðla að því að þeir verði heilsteyptir einstaklingar en til að ná 

því þurfa þeir að rækta með sér andleg verðmæti, sálrænan styrk og 

líkamlegt heilbrigði (Menntamálaráðuneytið, 1999). Viðfangsefni lífs-

leikninnar er mjög fjölþætt og hafa kennarar mikið frelsi í vali á 

viðfangsefnum innan hennar. Eitt af viðfangsefnum sem eru sett undir 

lífsleikni er kynfræðsla en samkvæmt aðalnámskrá framhaldsskóla kemur 

fram að skólar þurfa meðal annars að stuðla að kynheilbrigði nemenda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Samt sem áður er ekkert 

minnst á kynfræðslu eða hugtök sem tengjast kynheilbrigði á nokkurn hátt í 

aðalnámskrá lífsleikni í framhaldsskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Kynfræðsla er því brotakennd á framhaldsskólastigi sem er mjög slæmt því 

mjög mikilvægt er að stuðla að kynheilbrigði unglinga á framhalds-

skólaárunum.   

Á aldrinum 16-20 ára eykst til muna fjöldi þeirra sem stunda kynlíf í 

fyrsta skiptið og hefur þrýstingur jafnaldra og áfengisneysla þar mikil áhrif. 

Viðhorf unglinga til kynlífs er einnig frjálslegra en hér áður fyrr og prófa þeir 

sig meira áfram í kynlífi (Sóley S. Bender o.fl., 1999). Rannsóknir hafa einnig 
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sýnt fram á að unglingar, kennarar og foreldrar vilja hafa kynfræðslu í 

skólum og eru unglingar og kennarar frekar óánægðir með þá fræðslu sem 

er til boða (Flicker o.fl., 2009; Ninomiya, 2010; Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 

2009). Rannsóknir hafa einnig sýnt að foreldrar fræða yfirleitt ekki börnin 

sín um kynferðismál og er því kynfræðslan í skólum líklegast eina fræðslan 

sem börn og unglingar geta reitt sig á (Dagbjört Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009). 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf framhalds-

skólakennara, framhaldsskólanemenda og foreldra framhaldsskólanemenda 

til lífsleikni og kynfræðslu í framhaldsskóla? Þær undirspurningar sem 

rannsókninni er ætlað að svara eru fjórar: 

 Að hvaða leyti er lífsleikni í framhaldsskóla mikilvæg? 

 Hvað þarf til að lífsleiknikennsla í framhaldsskóla sé góð? 

 Að hvaða leyti á kynfræðsla í framhaldsskóla rétt á sér?  

 Hvað þarf til að kynfræðsla í framhaldsskóla sé góð?  

Hér fyrir ofan hefur verið fjallað um mikilvægi góðrar lífsleiknikennslu og 

kynfræðslu í framhaldsskólum og bind ég vonir um að niðurstöður þessarar 

rannsóknar geti verið leiðarljós fyrir framhaldsskóla til að útfæra lífsleikni og 

kynfræðslu út frá viðhorfum viðmælenda. 
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3 Aðferð 

Eigindleg aðferðafræði var notuð í þessari rannsókn en kostir hennar eru að 

hægt er að fá innsýn í reynslu, viðhorf og almenna sýn viðmælenda á 

lífsleikni og kynfræðslu. Með því að samþætta viðhorf kennara, nemenda og 

foreldra er hægt að búa til leiðarvísi að árangursríkri lífsleikni og 

kynfræðslu. Gallar þessa rannsóknarsniðs eru að einungis er um að ræða 

fjóra kennara, fjóra nemendur og fjóra foreldra og því ekki hægt að alhæfa 

út frá niðurstöðunum yfir á heildina.  Samt sem áður geta þær gefið 

vísbendingar sem ástæða er til að íhuga.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð til að fá innsýn inn í viðhorf 

framhaldsskólakennara, framhaldsskólanemenda og foreldra framhalds-

skólanemenda til lífsleikni og kynfræðslu í framhaldsskólum. Ég tel 

eigindlega rannsóknaraðferð með viðtölum vera bestu leiðina til að fá 

innsýn í viðhorf viðmælenda. Með þessari aðferð leitast rannsakandi við að 

komast að og skilja þá merkingu sem fólk setur í líf sitt og aðstæður og fá 

þátttakendur tækifæri til að koma sínum sjónarmiðum og skilningi á 

framfæri. Þegar eigindleg rannsóknaraðferð er notuð er ekki markmiðið að 

alhæfa og því ekki gert ráð fyrir að niðurstöður viðmælenda endurspegli 

skoðanir eða aðstæður annarra einstaklinga. Aðferðin sem varð fyrir valinu 

var hálf opin viðtöl en í þeim hvetur rannsakandi viðmælanda sinn til að tala 

um rannsóknarefnið. Rannsakandinn spyr spurninga til að kafa dýpra í efnið 

og fá meiri upplýsingar frá viðmælandanum. Hálfopin viðtöl hafa einnig 

verið kölluð „stýrðar samræður“ þar sem rannsakendur styðjast við 

spurningaramma sem stýrir samtalinu að einhverju leyti (Esterberg, 2002). 

Það skiptir miklu máli að viðmælendur viti til hvers er ætlast af þeim. 

Rannsakandi þarf að gera grein fyrir rannsókn sinni og hvernig hann muni 

nota og varðveita þau gögn sem koma fram í viðtölunum. Vinnsla 

persónuupplýsinga í þessari rannsókn er ekki háð leyfi Persónuverndar 

heldur nægir að vinnslan sé tilkynnt til Persónuverndar. Vinnsla 

persónuupplýsinga í þágu rannsóknarinnar er samt sem áður háð upplýstu 

samþykki verðandi viðmælenda (Persónuvernd. e.d.). Ekki þurfti samþykki 

foreldra þeirra unglinga sem tekin voru viðtal við því viðtölin voru við 



 

46 

unglinga sem voru 18 ára og eldri. Mikilvægt er að gæta nafnleyndar og sjá 

til þess að breyta þeim upplýsingum sem hægt er að rekja til viðmælenda.   

3.2 Þátttakendur 

Notað var markvisst úrtak (e. purposive sampling) við val á þátttakendum. 

Þess konar úrtak felst í að þátttakendur eru valdir með rannsóknar-

spurningar og markmið rannsóknar í huga (Esterberg, 2002). Viðmælendur 

rannsóknarinnar voru tólf, fjórir framhaldsskólakennarar sem kenna 

lífsleikni, fjórir unglingar í framhaldsskóla og fjórir foreldrar sem eiga börn í 

framhaldsskóla. Þessir viðmælendur voru valdir vegna þess að þeir voru 

líklegir til að veita sérstaklega góðar upplýsingar um rannsóknarefnið þar 

sem markmiðið er að skoða hvert viðhorf þeirra er til lífsleikni og 

kynfræðslu. Viðmælendurnir voru valdir með það í huga að þeir þekktust 

ekki innbyrðis og þekktu ekki rannsakandann. Til að hafa fjölbreytileika í 

rannsókninni voru viðmælendur bæði frá landsbyggðinni og 

höfuðborgarsvæðinu og var tekið viðtöl við bæði einstaklinga í 

framhaldsskólum sem voru með bekkjarkerfi og áfangakerfi. Hér fyrir neðan 

kemur mjög stutt lýsing á viðmælendunum og til að gæta trúnaðar hefur 

nöfnum viðmælendanna verið breytt. 

Kennararnir höfðu kennt lífsleikni mislengi, allt frá nokkrum önnum til að 

verða 10 ár. Þeir kenndu allir lífsleikni ásamt því að kenna önnur fög. Anna 

og Hulda kenndu lífsleikni í sitthvorum framhaldskóla á höfuðborgar-

svæðinu í bekkjarkerfi. Birna kenndi lífsleikni í framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu með áfangakerfi og Hjalti kenndi lífsleikni í 

framhaldsskóla á landsbyggðinni í áfangakerfi. Tekin voru tvö viðtöl við 

stúlkur í framhaldsskóla og tvo drengi. Arna var í 3. bekk í framhaldsskóla á 

höfuðborgarsvæðinu í bekkjarkerfi. Sigga var í 3. bekk í framhaldsskóla á 

landsbyggðinni í bekkjarkerfi. Jón var einnig í 3. bekk í framhaldsskóla á 

landsbyggðinni í bekkjarkerfi og Gunnar var í 4. bekk í framhaldsskóla á 

landsbyggðinni í áfangakerfi. Einungis voru tekin viðtöl við mæður því 

rannsóknir sýna að þær séu virkari í að veita börnum sínum fræðslu. Elfa 

átti heima á höfuðborgarsvæðinu og átti dóttur sem var í 3. bekk í 

framhaldsskóla. Rakel átti heima á landsbyggðinni og átti son í 4. bekk í 

framhaldsskóla. Telma átti heima á landsbyggðinni og átti son í 2. bekk í 

framhaldsskóla. Að lokum átti Sunna heima á landsbyggðinni og átti dóttur 

sem var í 1. bekk í framhaldsskóla.  
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3.3 Framkvæmd rannsóknar 

Við framkvæmd rannsóknarinnar voru tekin hálfopin viðtöl við 

viðmælendurna. Fengnar voru ábendingar um mögulega viðmælendur sem 

líklegt þótti að gætu veitt innsýn inn í viðfangsefni rannsóknarinnar og voru 

tólf viðmælendur valdir úr þeim hópi. Haft var samband við alla 

viðmælendurna í gegnum síma eða tölvupóst og fengið upplýst samþykki 

þeirra til að taka þátt í rannsókninni. Viðmælendurnir voru upplýstir um 

markmið rannsóknarinnar og í framhaldi af því var ákveðinn tími og 

staðsetning fyrir viðtölin. Engin sérstök siðferðileg álitamál komu upp við 

gerð þessarar rannsóknar. Allir viðmælendurnir voru eldri en 18 ára og voru 

mjög opnir og tilbúnir að tjá sig um aðstæður sínar, skoðanir og tilfinningar. 

Fyrir gagnaöflunina fékk ég upplýst og óþvingað samþykki viðmælenda og 

skildu þeir þær upplýsingar sem ég veitti þeim varðandi rannsóknarferlið. 

Þátttakendurnir voru einnig meðvitaðir um að þeir gætu hætt rannsókninni 

ef þeir vildu. Gætt var algjörrar nafnleyndar og trúnaðar við þátt-

takendurna. 

Daginn fyrir hvert viðtal var svo send áminning um viðtalið í gegnum 

síma eða tölvupóst. Viðtölin voru öll tekin frá desember 2013 til janúar 

2014 og var stuðst við viðtalsramma sem ætlað var að stýra viðtölunum en 

ekki stjórna þeim. Notast var við þrjá mismunandi viðtalsramma eftir því 

hvort viðtalið var við kennara, ungling eða foreldri. Viðtalsrammarnir 

skiptust einnig í tvennt þar sem viðtalið byrjaði á lífsleikninni og síðan um 

kynfræðsluna til að koma í veg fyrir að svör um viðfangsefnin myndu ruglast 

saman. Öll viðtölin við kennarana fóru fram í skólunum sem kennararnir 

kenndu í. Mikið næði náðist á meðan viðtölin voru tekin því mjög fáir 

nemendur voru í skólunum á þessum tíma. Viðtölin við Örnu, Siggu og 

Gunnar áttu sér stað á heimili viðmælendanna inni í herbergjum þeirra til að 

fá næði. Viðtalið við Jón átti sér stað í einni stofunni í skólanum hans. 

Viðtölin við Elfu, Rakel og Sunnu áttu sér stað á heimili þeirra en viðtalið við 

Rakel átti sér stað á vinnustað hennar. Viðmælendurnir voru hvattir til að 

tjá afstöðu sína ýtarlega og rökstyðja svör sín eftir bestu getu. Þrátt fyrir að 

notaður væri viðtalsrammi fengu viðmælendurnir samt sem áður mikið 

frelsi til að tjá sig og voru viðtölin því mismunandi löng. Öll viðtölin tóku um 

35-40 mínútur nema tvö þar sem eitt viðtal tók klukkutíma og eitt viðtal 

eina og hálfa klukkustund. Öll viðtölin voru hljóðrituð með samþykki 

viðmælendanna og svo afrituð um leið og hvert viðtal var búið. 

Hljóðritunum var eytt um leið og búið var að afrita viðtalið. Afritanir af 

viðtölunum voru lesnar mjög oft yfir til að leita að þemum og notaðir voru 

litir til að afmarka hvert þema eða áhersluatriði.   
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3.4 Greining gagna 

Viðtölin við viðmælendurna voru hljóðrituð og afrituð og úrvinnsla 

gagnanna fólst í þemagreiningu. Við þemagreiningu gagna er unnið stíft 

með gögnin til að finna þemu og flokka sem virðast áhugaverð, ekki eru 

notaðir fyrirfram ákveðnir flokkar heldur finnast mynstur og þemu þegar 

rannsakandi fer að þekkja gögnin (Esterberg, 2002). Þegar unnið hafði verið 

með gögnin í nokkurn tíma komu fram ákveðin þemu eða áhersluatriði sem 

haldið var áfram að vinna með. Viðtölin við kennarana, nemendurna og 

foreldrana voru greind í sitthvoru lagi og fundin þemu. Einnig var hluti 

viðtalanna um lífsleiknina greindur sér og um kynfræðsluna sér. Þemun sem 

komu fram í viðtölunum voru allt í allt tólf en sum þemu komu fram hjá 

bæði kennurum og nemendum, nemendum og foreldrum og kennurum og 

foreldrum. Alls komu fram sjö þemu í sambandi við lífsleiknina og fimm 

þemu varðandi kynfræðsluna. 
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4 Niðurstöður 

Við greiningu gagnanna komu fljótlega í ljós ýmis þemu sem komu 

endurtekið fram og stóðu upp úr. Sjö þemu stóðu upp úr í lífsleikninni. 

Þemun sem komu fram hjá kennurunum um lífsleiknina voru námsefni, 

tímaleysi, samstarf milli lífsleiknikennara og foreldra, kennsluaðferðir og 

einkenni lífsleiknikennara. Þemun sem komu fram hjá nemendunum 

varðandi lífsleiknina voru tilbreyting, kennsluaðferðir og einkenni 

lífsleiknikennara. Þemun sem komu fram hjá foreldrum varðandi lífsleiknina 

voru mikilvægi lífsleiknikennslu og samstarf milli lífsleiknikennara og 

foreldra. 

Við greiningu viðtalanna varðandi kynfræðsluna komu fram fimm þemu. 

Þemað sem kom fram hjá kennurunum varðandi kynfræðsluna var 

þekkingarleysi/treysta sér ekki. Þemun sem komu fram hjá nemendunum 

varðandi kynfræðsluna voru réttlæting framhaldsskólakynfræðslu, áhrif 

klámvæðingarinnar, takmörkuð kynfræðsla foreldra og jákvæð kynfræðsla. 

Þemað sem kom fram hjá foreldrunum varðandi kynfræðsluna var 

takmörkuð kynfræðsla foreldra.    

4.1 Lífsleikni 

Sjö þemu stóðu upp úr í lífsleikninni og snérust þau að mestu leyti um 

takmarkanir í lífsleikni og hvað þarf til að lífsleiknin sé góð kennslugrein. 

Takmarkanirnar fólust í skort á námsefni og tímaleysi sem kennarar upplifa í 

lífsleikninni. Til að lífsleiknin sé góð kennslugrein virðist þurfa ákveðna 

lífsleiknikennara og haga þarf kennslunni á ákveðinn hátt. 

4.1.1 Kennarar 

Þemun sem komu fram hjá kennurunum voru námsefni, tímaleysi, samstarf 

milli lífsleiknikennara og foreldra, kennsluaðferðir og einkenni 

lífsleiknikennara. Kennararnir höfðu allir jákvæð viðhorf gagnvart 

námsgreininni lífsleikni. Anna og Birna sögðust finna fyrir miklum 

fordómum hjá nemendum gagnvart lífsleikninni þegar þeir koma fyrst í 

framhaldsskóla. Þeim fannst nemendur hafa mikla fordóma gagnvart 

lífsleikninni í grunnskóla og fyrstu vikur eða mánuðir fara í að eyða þessum 

fordómum. Það virðist vera mismunandi hvort kennarar fara mikið eftir 

aðalnámskrá í kennslunni sinni. Anna og Hulda virtust fara að flestu leyti 
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eftir henni en leyfðu sér samt að fara út fyrir hana. Birna sagði að 

aðalnámskrá hafði ekki mikil áhrif á kennsluna sína og sagði að einkenni 

kennarans og nemendahópurinn stjórni því að mörgu leyti hvað felist í 

kennslunni. Hjalti hafði ekkert skoðað námskrána heldur leyfði sér að móta 

kennsluna út frá aðstæðum.  

Námsefni 

Kennararnir voru almennt sammála um að námsefnið í lífsleikninni væri ekki 

fullnægjandi og vildu heildstæðara námsefni en vildu samt halda frelsinu í 

að útfæra kennsluna út frá aðstæðum. Önnu fannst námsefnið sem er til 

fyrir framhaldsskóla frekar takmarkað en hún sagði einnig: 

Ég er ekki þeirrar skoðunar að það eigi að gefa út einhverja 

bók, alls ekki. Mér finnst að lífsleikni sé grein sem á að takast á 

við bæði nútímann og vera í stakk búin til að breytast, mér 

finnst þetta eiga að vera svona skapandi og lifandi námsgrein 

og þess vegna vil ég ekki fá svona kennslubók sem maður situr 

kannski uppi með í 10 ár eða eitthvað 

Birnu fannst einnig að námsefnið sem til væri fyrir framhaldsskóla frekar 

dapurt og sagði að það væri mjög erfitt að búa til námsefni eins og bók í 

þessum áfanga. Hún sagði einnig: 

...við höfum ekki fundið neinar námsbækur eða neitt efni sem 

okkur hefur fundist henta algjörlega, það er svona hægt að 

finna brot og brot í ýmsu en ekkert svona, við erum til dæmis 

ekki með neina kennslubók af því að við, því okkur finnst það 

ekki rétt að láta nemendur kaupa einhverja heila bók sem við 

notum bara eitthvað pínu lítið úr...mér finnst vanta meira 

hugmyndabanka að skemmtilegum verkefnum og viðfangs-

efnum, sem sagt spurning um hvað við getum látið þau gera til 

að uppgötva meira 

Huldu fannst einnig ekki nógu mikið til af námsefni fyrir framhaldsskóla 

og taldi að það væri til meira námsefni fyrir grunnskóla en hún sagði: 

Það er ekkert svo mikið efni, það er svona meira verið að stíla 

inn á grunnskólana, það efni sem er til, svo það er ekkert 

rosalega mikið efni til... ég vildi sjá svona heildstæðari, eins og 

er í öðrum fögum svona heildstæðari efni sem auðvelt er að 

fara í 
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Hjalta fannst námsefnið sem til væri ágætt en vildi samt heildstæðara 

námsefni án þess þó að glata frelsinu til fara út fyrir efnið. Hann sagði: 

Mér sýnist námsefnið vera þokkalegt, það er fjölbreytt, við 

erum stundum að grípa svona héðan og þaðan... bók yrði aldrei 

annað en svona viðmið, hún þyrfti að vera eins og stofn í tré 

þar sem þú getur stokkið út úr inn á greinarnar og farið inn á 

aðra grein en aftur inn á stofninn. þegar maður er að auglýsa 

eftir þessum kjarna sem maður getur farið eftir og þrætt þá má 

maður ekki heldur glata frelsinu 

Tímaleysi 

Allir kennararnir töluðu um að viðfangsefnin innan lífsleikni væru svo mörg 

en tíminn sem þeir hefðu takmarkaður. Þeim fannst það leiða til þess að 

kennslan væri stundum yfirborðskennd þar sem ekki gæfist tími til að kafa 

djúpt í hvert viðfangsefni. Anna vildi hafa fleiri lífsleikniáfanga til að hún 

gæti sinnt þessari kennslu almennilega eins og hún vildi en í þessu samhengi 

sagði hún: 

Mér finnst í rauninni ætlað ansi mikið að dekka á þessum 

þremur einingum og reynslan mín er sú að við erum alltaf 

stöðugt að klípa af og lenda í tímahraki. Við viljum gera svo 

margt en tíminn endist okkur ekki til þess 

Birna vildi ekki hafa fleiri lífsleikniáfanga heldur koma sumum 

viðfangsefnum inn í aðra áfanga. Hún vildi einnig hafa meiri samfellu í 

efninu og meira samhengi en ekki taka búta úr hinu og þessu. Hún sagði 

einnig: 

Mér finnst einhvern veginn þegar maður er að taka svona mörg 

mismunandi viðfangsefni bara svona búta og búta, maður fer 

alltaf svo grunnt í hvert efni fyrir sig... 

Hulda vildi hafa fleiri lífsleikniáfanga en var ósammála Birnu þar sem hún 

vildi ekki flétta sum viðfangsefni inn í aðra áfanga heldur hafa þau í 

lífsleikninni og gera hana sýnilegri. Hún sagði einnig: 

Það er svo margt sem getur flokkast þarna inn í lífsleiknina, en 

að sama skapi segja félagsfræðikennarar, hagfræðikennarar, 

lögfræðikennarar, þetta á alveg eins heima í okkar fögum, það 
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þarf allavega að ákveða, það er svo margt sem getur komið 

þarna inn í, eða sem getur tilheyrt þessum áfanga...svo margt 

sem hægt er að kenna sem undirbýr nemendur út í lífið, það er 

svo ofsalega margt, og mætti alveg vera meira 

Hjalta fannst lífsleiknin frekar tætt þar sem farið er úr einu yfir í annað. 

Honum fannst samt lífsleikni sérstaklega gott utanumhald fyrir krakka á 

almennum brautum og fannst að þeir hefðu gott af meiri lífsleikni. Hann 

sagði einnig: 

...persónulega finnst mér lífsleiknin frekar stefnulaus, það er að 

segja, það ætti að vera stígandi í henni en hún er meira svona 

verkefnamiðuð, það er farið í einhver verkefni og svo annað 

verkefni og svo þriðja verkefnið og fjórða verkefnið og 

krakkarnir ná stundum ekki tengingu... svo hún er stundum 

svoldið tætt og það mætti vera ákveðinn stígandi þráður 

Samstarf milli lífsleiknikennara og foreldra 

Kennararnir virtust hafa mismunandi skoðanir á samstarfi við forelda. Önnu 

fannst ekki þörf á samstarfi við foreldra en hún sagði: 

...sko manni finnst alltaf að í framhaldsskóla eigi nemendur að 

vera svona svoldið að slíta naflastrenginn, við erum að 

sjálfsögðu í sambandi við foreldra ef eitthvað er að... en mér 

finnst í sjálfu sér ekki mikil þörf á því að vera í miklu sambandi 

við foreldra, frekar að eiga gott samband við nemendurna 

Birna var jákvæð varðandi samstarf við foreldra og sá mikinn hag í því 

þar sem samstarfið gæti eflt samskipti foreldra og barna heima fyrir en hún 

sagði: 

...ég held að það sé allavega mikilvægt að foreldrar viti hvað er 

verið að taka fyrir og að það sé notaður kennsluvefur þar sem 

er sett inn námsefnið, og foreldrarnir þá hvattir til að skoða 

hvað krakkarnir eru að taka fyrir og, já svo væri náttúrulega 

hægt að vera með fund með foreldrum og láta þá koma með 

hugmyndir. Þá geta þau kannski spurt þau um það sem þau eru 

að gera í lífsleikni og kannski fitja upp á umræðum sem er verið 

að taka fyrir... foreldrarnir haldi áfram heima með það sem er 

verið að taka fyrir, ég held að það gæti verið mjög gott 
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Hulda var jákvæð varðandi samstarf við foreldra og var sammála Birnu 

varðandi hag þess að hafa samstarf. Hún sagði: 

Ég sé samstarf alveg fyrir mér að einhverju leyti, sérstaklega 

þessi fyrsti áfangi þar sem þau eru ekki orðin sjálfráða... þá vita 

foreldrar hvað er um að vera, vita hvað er verið að fjalla um og 

þá er hægt að ræða það heima, þú veist foreldrar eru alltaf í 

leiðbeiningarhlutverkinu og þeir eru alltaf í uppalendahlutverki 

og það er verið að kenna börnunum hitt og þetta og það er 

verið að leiðbeina þeim, þannig að ef foreldrar vita af því að 

það er verið að fjalla um ákveðin atriði hér þá geta þeir haldið 

áfram með það heima, jafnvel verið í einhverju samstarfi við 

kennarana 

Hjalti var alveg jákvæður varðandi samskipti við foreldra en sagðist samt 

ekki hafa tíma til að sinna því. Hjalti var að mörgu leyti sammála Önnu en 

honum fannst mikilvægt að hafa samband ef eitthvað væri að en hann 

sagði: 

Krakkarnir eru orðnir sjálfstæðir og vilja sjálfstæðið og 

foreldrarnir eru að leyfa þeim það. Svo jú gott að hafa 

samskipti við foreldra og fá upplýsingar og svona og 

leiðbeiningar ef ástæða er til en það er bara ekki að gerast 

nema að nemandinn sé kominn í slæm mál því miður 

Kennsluaðferðir 

Kennararnir virtust vera nokkuð sammála um að kennsla í lífsleikni sé 

frábrugðin kennslu í öðrum greinum þegar kemur að kennsluaðferðum og 

námsmati. Flestir kennararnir virtust leggja áherslu á blandaðar 

kennsluaðferðir og nefndu flestir samræður sem góða aðferð. Anna lagði 

mikla áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir en hún sagði:  

Fjölbreyttar kennsluaðferðir henta best í lífsleikni, afskaplega 

fjölbreyttar. Ekki lokapróf, við erum með eitthvað smá svona 

próf upp á að þau tileinki sér ákveðin hugtök inn í önninni, en 

ég vil frekar að þau skili ferilmöppu og svo leggjum við mikla 

áherslu á umræður og þá erum við bara að meta jafn óðum, og 

við notum mikið jafningjamat og sjálfsmat... 
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Birna lagði einnig mikla áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir og taldi 

það mikilvægt til að koma til móts við mismunandi getu krakka en hún 

sagði:  

...best er að hafa einhverja kokteila, hafa eitthvað sem jú sem 

reynir á lestur og það sem reynir á skilning á skrifuðu máli og 

þau þurfa að skrifa eitthvað og hafa líka eitthvað sem reynir 

ekki á þessa þætti eins og tjáningu eða eitthvað svoleiðis 

Hulda notaði nánast eingöngu fyrirlestraformið þó að henni fyndist það 

ekki gott. Nemendahópurinn hennar var um 60 manns og fannst henni það 

form því það eina sem hægt væri að nota til að ná til allra nemenda. Ég 

spurði hana hvaða aðferðir hún myndi vilja nota ef hún væri með 20-30 

manna nemendahóp og hún sagði: 

...þá myndi ég náttúrulega láta þau vinna meira og það er gott 

að vera í hópavinnu. Ofsalega gott að skipta þeim niður í hópa 

og málin sem við höfum oft verið að ræða  þá koma upp ýmsar 

hugmyndir og ýmsar skoðanir og það er gott...svo maður getur 

verið með smá innlögn og síðan vinna þau í hópum og svo 

spinnast upp svo skemmtilegar umræður þegar þau eru svo að 

kynna efnið í lokin, það er mjög gaman, það finnst mér svoldið 

skemmtileg aðferð 

Hjalti lagði mikla áherslu á samræður í lífsleikni og notaði þá aðferð 

nánast eingöngu:  

...samtals, sókratísk nálgun, teyma nemandann í samtali, það 

svínvirkar... Fyrirlestrapakkinn endist í 10 mínútur og þeir virða 

stundum ekki fyrirlesarann. Verkefnavinnan tekur smá tíma að 

fá þau inn í þetta en ef þetta er áhugavert þá fljúga þau af stað. 

En samtalsaðferðin virkar mjög vel 

Hann kom einnig inn á að það skipti ekki máli hvort hann væri með 

einstakling sem væri félagslega, andlega og námslega ílla staddur og jafnvel 

í neyslu eða einstakling sem gengi allt í haginn því samtalsaðferðin virkaði á 

báða en í þessu samhengi sagði hann: 

...svínvirkar á báða aðila, báðir óska eftir henni, sá sem er 

neytandi hann vill respekt og hann fær hana í gegnum 

sókratísku samtalsaðferðina 
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Einkenni lífsleiknikennara 

Allir kennararnir höfðu miklar skoðanir á hvaða kennarar eiga að kenna 

lífsleikni og nefndu Anna, Birna og Hulda að bakgrunnur kennara skipti máli 

og töluðu allir um að lífsleiknikennarar þyrftu að hafa ákveðin 

persónuleikaeinkenni. Anna hafði sterkar skoðanir í sambandi við þetta en 

hún sagði:  

Það þarf að ráða fólk til þess að kenna lífsleikni með góðan 

bakgrunn, ekki hafa þetta eins og, eins og hefur tíðkast í 

mörgum skólum að hafa þetta sem eitthvað afgangsfag þar 

sem alltaf nýtt og nýtt fólk er að koma inn sem hefur engan 

sérstakan áhuga, þetta er erfitt, það er erfiðara að kenna þetta 

fag heldur en önnur fög, vegna þess að þú þarft alltaf að vera 

að takast á við nýja hluti, oft verið að fjalla um viðkvæma hluti, 

þannig að þetta er svona erfiðara og það þarf að ráða fólk til 

þess að kenna þetta sem hefur ákveðinn bakgrunn og líka 

ákveðna hæfni hreinlega, fólk sem nær góðu sambandi við 

nemendur og svona hefur ákveðinn, já sem hefur ákveðinn, 

það þýðir ekkert að vera með einhvern teprugang í þessu, það 

þarf að vera svoldill töffari 

Birna var sammála Önnu þar sem hún gagnrýndi að litið væri stundum á 

lífsleikni sem eitthvað afgangsfag og ef einhvern vantar kennslu fær hann að 

kenna lífsleikni án þess að hafa getu til þess. Hún sagði einnig: 

Hann þarf að vera mjög hugmyndaríkur að finna upp á 

sniðugum verkefnum, hann þarf að vera, hann þarf að geta náð 

til krakka á þessum aldri, hafa hæfileika til þess, það er ekki 

öllum gefið, en samt sem áður að geta haldið aga 

Hulda taldi að besti bakgrunnur kennara væri félagsfræði eða svipuð fög 

en sjálf var hún með tungumálabakgrunn. Hún kom einnig inn á ýmis 

persónuleikaeinkenni kennara: 

Hann verður að vera lifandi og hann verður að ná til 

nemendanna, það þýðir ekkert að koma inn og tala og snúa sér 

að töflunni og skrifa eitthvað niður, maður verður að ná til 

nemendanna, að bera virðingu fyrir þeim. Ef maður gerir það 

ekki bera þeir ekki virðingu fyrir okkur, það er bara þannig... 

Ekki gera upp á milli nemenda, það eru allir jafnir þegar komið 
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er inn í kennslustofuna, mér finnst það skipta miklu máli. 

Hversu góðir eða lélegir þeir eru þá hafa allir sitt og eitthvað að 

segja 

Hjalti taldi samskiptahæfni kennara vera lykilatriðið þar sem kennarinn 

ætti í stöðugum samskiptum við nemendur sína. Hann sagði einnig: 

Ég er næstum því vinur þeirra, en bara næstum því. Ég treysti 

þeim, ég verð að vera traustsins verður, ég fæ það ekki 

fyrirfram, ef ég fæ þetta traust á ég möguleika á að sinna þeim 

á réttan hátt. Maður á ekki að vera stífur, maður á ekki að 

halda sig við reglurnar of stíft... 

4.1.2 Nemendur 

Þemun sem komu fram hjá nemendunum voru tilbreyting, kennsluaðferðir 

og einkenni lífsleiknikennara. Örnu, Siggu og Jóni fannst lífsleiknin í 

framhaldsskóla mjög mikilvæg en Gunnari fannst hún ekki mjög mikilvæg. 

Þeim fannst samt öllum að lífsleiknin hefði eflt leikni þeirra í lífinu. Arna 

sagði að eftir að hafa verið í lífsleikni myndi hún ekki dæma neinn fyrir að 

vera öðruvísi og myndi grípa inn í ef einhver væri lagður í einelti. Einnig taldi 

hún að lífsleiknin hefði hjálpað sér að verða betri manneskja. Sigga sagði að 

eftir lífsleiknina væri hún meira meðvituð um góð samskipti og bæri meira 

virðingu fyrir fólki og taldi að lífsleiknin hefði eflt leikni sína í að koma vel 

fram við aðra. Jóni fannst að lífsleiknin hefði eflt gagnrýna hugsun hans og 

hjálpað honum að koma fram. Einnig eflt vitneskju hans á samfélagslegum 

gildum og sálfræðilegum og siðfræðilegum hugmyndum. Þrátt fyrir að 

Gunnar hafði ekki eins jákvæð viðhorf til lífsleikni eins og hin taldi hann 

samt að lífsleiknin hefði eflt sjálfstraust hans og minnkað fordóma.  

Tilbreyting 

Í öllum viðtölunum við nemendurna komu þeir inn á að lífsleikni væri góð 

tilbreyting og það væri hálfgerður léttir og skemmtilegt að fara í lífsleikni. 

Þau komu oft inn á að í lífsleikni er ekki alltaf eitthvað rétt eða rangt og 

nemendur gætu bara sagt sína skoðun sem væri gott. Arna sagði:  

Mér finnst þetta alveg skemmtileg tilbreyting, svona að brjóta 

upp daginn að fara í lífsleikni, svona opna umræðuna og þá 

fara allir að tala og segja sínar skoðanir og það er alveg 

áhugavert sko. Lífsleikni er svona tjill skiluru, þú ert ekkert að 

læra beint, þú ert ekki með einhverja bók og þú ert þannig séð 
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ekki beint að fylgjast með kennaranum heldur er þetta meira 

allir að spjalla saman og þú veist bara svona léttir að fara í 

lífsleikni... hérna í stærðfræði þarftu að vera að læra í 

stærðfræði en í lífsleikni segir þú bara þína skoðun og allir eru 

bara jafnir og æjji ég veit það ekki, þarft ekki  beint að hugsa, 

segir bara það sem þér finnst 

Siggu fannst tilbreyting að fara í lífsleikni því þar er ekki alltaf rétt eða 

rangt svar og hægt að fara margar leiðir í kennslunni: 

...lífsleikni er, það er hægt að kenna það á svo margan 

fjölbreyttan hátt, þú getur farið svo margar ólíkar leiðir að því 

en í þessum hinum fögum er svo oft bara standard aðferð, ég 

er að kenna þetta efni og geri það svona og alltaf nota bara 

aftur og aftur bara eins en í lífsleikni er hægt að brjóta upp 

þetta hefðbundna kennsluform svo það kemur svona, getur 

verið mjög skemmtilegt og öðruvísi að vera í lífsleikni heldur en 

öllu hinu...líka að taka því í bland við hitt, en ekki alltaf bara 

þetta er rétt og þetta er rangt, fá smá svona svigrúm og 

sveigjanleika 

Jóni fannst einnig tilbreyting að fara í lífsleikni af því að þar fengju 

nemendur meira að njóta sín. Hann sagði: 

Mér finnst þetta bara vera fínt uppbrot og maður fær alveg 

ágætlega að njóta sín og maður getur spurt um næstum því 

allt... færð svoldið tækifæri til að leyfa þér að í rauninni að læra 

á þinn hátt... allt önnur upplifun heldur en bara að sitja yfir 

bókunum og læra þannig svo þetta er bara mjög gott 

Gunnar var sá eini sem var að mörgu leyti neikvæður út í lífsleikni en 

honum fannst lífsleiknin samt sem áður alveg skemmtileg og í þessu 

samhengi sagði Gunnar: 

...þú ert ekki að læra í bók í fyrsta lagi í lífsleikni og getur komið 

náminu miklu skemtilegra frá þér svona...þar af leiðandi verður 

þetta miklu skemmtilegra, kennarinn getur leyft sér að hafa 

tímana skemmtilegri 
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Kennsluaðferðir 

Allir viðmælendurnir höfðu skoðun á því hvaða kennsluaðferðir væru 

árangursríkastar og bestar að þeirra mati og virtust þeir allir vera sammála 

því að samræðuaðferð væri best. Örnu fannst umræður um viðfangsefnin 

besta aðferðin meðal annars vegna þess að þá fá nemendur að heyra 

mismunandi skoðanir og spennandi að heyra hvað öðrum finnst og geta 

komist að sameiginlegri niðurstöðu í lokin. Í þessu samhengi sagði hún:  

...að kennarinn sé sjálfur ekki með neina skoðun, leyfa okkur að 

tala og hann sé meira bara að stjórna skilurðu svo allt fari ekki í 

háaloft en leyfa samt okkur að stjórna tímanum þannig séð, 

myndi ég segja og sýna okkur video og hafa umræður um 

vídeoin og svona skilurðu, sýna okkur einhverja frétt eða 

eitthvað svona... 

Sigga kom inn á gagnsemi samræðna í lífsleiknitímum þar sem þau læra 

að færa rök fyrir máli sínu og læra virðingu og tillitsemi. Henni fannst samt 

gott að hafa fjölbreyttar aðferðir og í því samhengi sagði hún: 

...maður lærir og þroskast líka mikið á því að þurfa að vinna 

með fólki sem þú þekkir ekki, ekki vera alltaf með sömu 

hópfélögunum, en svo finnst mér líka fínt að hlusta á fyrirlestra 

en hafa samt miklar umræður samt inn í þar sem fólk getur 

svona, ekki hafa bara endalaust að kennarinn er að predika og 

maður á að hlusta. Maður lærir miklu meira á því að fá að taka 

sjálfur þátt 

Jón vildi einnig hafa samræður í lífsleikni þar sem hann vildi læra meira 

um viðfangsefnin með því að tala um þau og til dæmis sitja í hring og ræða 

um ýmislegt sem nemendur vilja koma á framfæri. Hann sagði einnig: 

Það er virkilega mikilvægt því að bara við sem, við eigum sömu 

mannréttindi og mér finnst að við eigum að geta haft okkar 

áhrif á hvernig við lærum eða hvernig við viljum hafa hlutina 

því að okkar viðhorf er kannski annað heldur en þeirra og þá er 

kannski hægt að koma til móts við okkur svo það verður betra 

fyrir báða aðila í rauninni, mér finnst það mjög mikilvægt 
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Gunnar var sammála hinum viðmælendunum þar sem hann vildi einnig 

hafa samræður og að kennari geri kennsluna fjölbreytta og komi henni í 

leikjaform en hann sagði:  

Ég vil allavega hafa lítið af fyrirlestrum en það þarf kannski að 

vera með en já bara hópavinna og samræður, það er mjög gott 

og sérstaklega að blanda hópavinnu og samræðum saman svo 

kennarinn þurfi ekki að heyra allt, þú þarft þá ekki að tala við 

allan hópinn, þægilegra að tala við minni hópa   

Einkenni lífsleiknikennara 

Viðmælendurnir voru að mörgu leyti sammála um einkenni lífsleiknikennara 

sem þau eru að leita eftir en öll vildu þau að hann væri opinn, hress og beri 

virðingu fyrir nemendum. Arna sagði:  

...hann sé bara hlutlaus og opinn fyrir öllu og taki öllum 

skoðunum jákvætt, hann má ekki vera skapvondur, hann 

verður að vera svoldið rólegur og yfirvegaður og hafa, geta 

þolað mikið án þess að pirrast... 

Sigga hafði sömu skoðun og Arna en henni fannst einnig þekking 

kennarans mikilvæg en hún sagði: 

...hann sé opinn og geti talað um alla hluti en geti lika tekið við 

skoðunum hjá fólki án þess að vera að dæma fólk og viti líka 

um hlutina, það skiptir finnst mér rosalega miklu máli hjá 

kennurum að þeir geti útskýrt það sem þeir eru að tala um, geti 

útskýrt það vel, geta svarað spurningum sem koma, og líka það 

að hann kunni efnið vel og sé svona opinn og hress og reyni að 

halda lífi í hlutunum ekki bara að predika og frekar þurr 

Jón lagði mikla áherslu á að kennarinn tæki vel í það sem nemendur hafa 

að segja en hann lagði einnig mikla áherslu á að kennarinn kæmi með 

athugasemdir á móti: 

Umm í rauninni númer eitt, tvö og þrjú er að hann er góður í að 

hlusta og sé ekki bara að taka inn það sem maður er að segja 

heldur gefa þér eitthvað til baka, svona leiðbeina þér hvernig 

þú getur unnið með það sem þú varst að segja og koma inn 

nýjum hugmyndum um eitthvað sem þú getur pælt í eða 
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eitthvað sem þú getur bætt eða hvað sem er, svona interaktive 

í rauninni 

Gunnar hafði að mörgu leyti svipaðar skoðanir og hinir en lagði meiri 

áherslu á að lífsleiknikennarinn væri skemmtilegur en hann sagði: 

Bara þarf að vera skemmtilegur til að þú takir eitthvað mark a 

honum, ef hann er hundleiðinlegur þá ertu ekkert að spá í hvað 

hann segir og tekur ekki mark á honum...ég er ekki að biðja um 

að hann sé eitthvað geðveikt fyndinn eða eitthvað, bara að það 

sé auðvelt að tala við hann og hann sýni manni skilning 

4.1.3 Foreldrar 

Þemun sem komu fram hjá foreldrunum voru mikilvægi lífsleiknikennslu og 

samstarf milli lífsleiknikennara og foreldra. Mæðurnar voru allar óupplýstar 

um námsgreinina lífsleikni fyrir rannsóknina. Þær komu einnig allar inn á að 

samskiptin við skólann slitnuðu þegar börnin þeirra fóru í framhaldsskóla og 

einnig minnkuðu samskiptin mikið milli þeirra og barnanna þeirra. 

Mikilvægi lífsleiknikennslu 

Foreldrarnir komu allir inn á það að þeim fyndist lífsleiknin mikilvæg og 

vildu Elfa, Rakel og Sunna að það væru fleiri lífsleikniáfangar. Elfu fannst 

ekki nóg að læra bara á bókina og að lífsleiknin væri mikilvæg því unglingar 

taka meira mark á kennaranum heldur en því sem foreldrar segja. Rakel var 

sammála Elfu en hún sagði einnig:  

...foreldrar kannski treysta sér ekki í að, eða finnst það ekki eiga 

heima við að ræða við börnin sín þá finnst mér rosalega gott að 

lífsleiknitímarnir sjái um það því oft er það líka bara á víðara 

sviði og þau taka meira mark á öðrum heldur en foreldrunum. 

Þau verða svona víðsýnni um það sem aðrir tala um... við erum 

oft með fordóma gagnvart hinum og þessum en við erum 

kannski að tala um það á þann hátt sem hentar okkur, ekki á 

kannski víðsýnan hátt heldur tökum þetta kannski meira svona 

hvað hentar okkur svona í hvert skipti, við mótum börnin okkar 

svoldið af okkar stefnu 

Sunna taldi lífsleikni mikilvæga af því að foreldrar eyða mun minna tíma 

með börnum sínum og því fer minni tími í að fræða börnin á heimilinu. Hún 
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var einnig sammála Rakel að foreldrarnir eru ekki hlutlausir í fræðslunni. 

Hún sagði:  

Foreldrar hafa alltaf minni og minni tíma til að vera með 

börnunum sínum, eru bara að vinna og maður er yfirleitt ekki 

með þeim þegar aðstæðurnar koma upp og getur ekki leiðbeint 

þeim og hefur kannski ekki tíma til þess að geta farið skipulega 

í það sem getur komið upp á hverjum tíma sko þannig að hérna 

já ég held að það sé þá ágætt að fleiri komi þá að því að 

uppfræða þau með einhverjum skipulögðum hætti svo það sé 

coverað það sem þarf að fara yfir 

Samstarf milli lífsleiknikennara og foreldra 
Þær voru allar jákvæðar í garð samstarf við lífsleiknikennara á 

framhaldsskólastigi og höfðu ýmsar hugmyndir af mögulegu samstarfi. Elfa 

kom inn á að það væri mjög gott ef foreldrar fengju vikulegan tölvupóst um 

viðfangsefni lífsleiknitímans þá vikuna og foreldrarnir geta þá haldið 

umræðunum um það viðfangsefni áfram heima. Hún sagði einnig: 

...mér finnst ekki mikið um foreldrafundi, jú það er kannski 

boðaður einhver stór fundur, en mér finnst að það mætti vera 

meira í svona smærri hópum og þá bara fyrir bekkinn og með 

umsjónarkennara og allir foreldrar í bekknum og eitthvað 

svoleiðis og koma þá með einhverja punkta sem hægt er þá að 

taka fyrir, svona stórir fundir á haustin og vorin ekki þjóna 

miklum tilgangi, þá sitja bara allir og enginn segir neitt, þannig 

að það er örugglega til góðs að hafa meiri svona samskipti á 

milli 

Rakel var sammála Elfu að það væri sniðugt ef hægt væri að senda 

tölvupóst um hvað færi fram í hverjum tíma en hún sagði einnig:  

...hvar barnið þitt er statt í lífinu þá þarf alltaf að vera þetta 

samstarf milli heimila og skóla, alveg sama hvar barnið þitt er í 

hvaða skóla, setji sig svoldið inn í barnið hvort sem það gengur 

vel eða ílla, að þú vitir svona svoldið hvað barnið þitt er að gera 

og ég held að það sé líka svoldið hluti af lífsleikni er að 

foreldrar fylgist með námsframvindu barna sinna 
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Telma var einnig jákvæð í garð aukins samstarfs en var samt ekki jákvæð 

fyrir að mæta mikið á fundi eða fyrirlestra, en hún sagði: 

...ef það væri eitthvað heimaverkefni með börnunum, 

einhverjir umræðupunktar sem börnin eiga að ræða við 

foreldrana, það þarf kannski ekki alltaf að vera eitthvað stórt 

eða mikið, bara að tala um mannréttindi eða bara tala um 

einhverja frétt, ræðið þetta heima hvað finnst foreldrum ykkar, 

þá getur maður alveg rætt eitthvað um það án þess að þetta sé 

eitthvað að maður þurfi að mæta á einhvern fyrirlestur 

eitthvað voða flókið... 

Sunna vildi einnig fá vikulegan tölvupóst eins og gert er í grunnskólum 

því það myndi gera foreldra meira vakandi ef börnin koma með spurningar 

varðandi það sem þau voru að læra. Hún sagði einnig:  

Upplýsingaflæði til foreldra minnkar svoldið mikið og það er 

ekkert endilega jákvætt því þau eru einmitt á þessum aldri að 

reyna að brjótast til valda sjálf og þá kannski fara þau að hegða 

sér eitthvað öðruvísi en þau gerðu í grunnskólanum án þess að 

maður viti af því þó þau breyti því ekki heima hjá sér, þau fáu 

kvöld sem þau eru heima 

4.2 Kynfræðsla 

Við greiningu viðtalanna um kynfræðslu komu fram fimm þemu sem stóðu 

upp úr. Þemun voru þekkingarleysi/treysta sér ekki, réttlæting 

framhaldsskólakynfræðslu, áhrif klámvæðingarinnar, takmörkuð kynfræðsla 

foreldra og jákvæð kynfræðsla. 

4.2.1 Kennarar  

Þemað sem kom fram hjá kennurunum var þekkingarleysi/treysta sér ekki. 

Kennararnir sáu almennt ekki um kynfræðsluna og létu fræðsluna frá 

Ástráði að mestu eða öllu leyti duga. Þeir voru allir hlynntir því að 

utanaðkomandi aðilar sjái um kynfræðsluna. Allir kennararnir komu inn á að 

þeir hefðu áhyggjur af klámvæðingunni og þeim áhrifum sem hún hefur á 

unglinga. Anna var samt sem áður eini kennarinn sem hafði farið í einhverja 

fræðslu um klám og áhrif þess.  
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Þekkingarleysi/Treysta sér ekki 

Allir kennararnir virtust reiða sig á þá fræðslu sem ungir læknanemar eða 

Ástráður er með í öllum framhaldsskólum og sáu því ekki sjálfir um 

fræðsluna. Þeim fannst þeir einnig ekki hafa næga þekkingu til að sjá um 

hana. Þeir höfðu allir áhuga á námskeiði í að kenna kynfræðslu ef þeir 

myndu taka hana að sér.  

Önnu fannst að hún þyrfti að vera með betri bakgrunn til að sjá um 

kynfræðsluna og hafði mikinn áhuga á námskeiði. Hún sagði einnig: 

...það væri náttúrulega mjög gott ef maður hefði aðgang að 

einhverjum sérfræðingum, einhverjum sem gæfi sig út fyrir að 

sjá um kynfræðsluna, væri náttúrulega gott ef það væru 

einhverjir kynfræðingar eða eitthvað svoleiðis sem kæmu, það 

væri náttúrulega ideal 

Birna sagðist ekki treysta sér í að sjá um kynfræðsluna nema að taka 

námskeið í að kenna hana fyrst. Hún sagði einnig: 

Mér finnst að það sé mjög fínt að utanaðkomandi aðilar komi 

og sjái um kynfræðsluna, mér finnst ekki, ég held að það verði 

pínu óþægilegt kannski fyrir, ég myndi allavega ekki treysta 

mér í það...mér finnst ég bara ekki nógu vel að mér í því held 

ég, mér finnst það bara mjög gott að það séu einhverjir 

sérhæfðir í þessu 

Hulda treysti sér ekki í að kenna kynfræðslu nema að bæta við sig 

þekkingu og hún taldi að líffræðikennarar væru best til þess fallnir að sjá um 

kynfræðsluna. Hjalta fannst fræðslan sem Ástráður sér um góð en fannst 

samt galli að kennarinn vissi ekki hvað færi fram í þeim tímum því kennarinn 

má ekki vera í stofunni. Hann treysti sér til að kenna kynfræðslu en hafði 

samt áhuga á að fara á námskeið, en hann sagði:  

...ég skal tala um hvað sem er óhikað en það er ekki þar með 

sagt að ég hafi vit á því og ég segi ekkert endilega rétta hluti og 

ég segi hiklaust að ég hafi ekki vit á því, þetta er utan við mitt 

svið, hvernig á ég að ræða þetta þegar ég hef ekki hugmynd um 

efnið. En já ég myndi þiggja fræðslu, ég get bara talað um þær 

hugmyndir sem ég hef og hérna og þær eru ekkert alltaf réttar 

held ég... 
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4.2.2 Nemendur 

Þemun sem komu fram hjá nemendunum voru réttlæting framhalds-

skólakynfræðslu, áhrif klámvæðingarinnar, takmörkuð kynfræðsla foreldra 

og jákvæð kynfræðsla. Allir nemendurnir virtust óska eftir mun meiri 

kynfræðslu í framhaldsskóla meðal annars vegna þess að þeir væru 

mótækilegri fyrir fræðslunni núna, fá litla eða enga kynfræðslu heima og 

klámvæðingin vekur upp ranghugmyndir sem þarf að leiðrétta. Allir 

viðmælendurnir höfðu fengið kynfræðslu frá Ástráði en gagnrýndu að þeir 

veittu einungis læknisfræðilegt sjónarhorn en færi ekki inn á aðra þætti 

fræðslunnar.  

Réttlæting framhaldsskólakynfræðslu 

Allir nemendurnir komu inn á það að þeim finnst alltof lítil kynfræðsla í 

framhaldsskóla og að kynfræðslan á þessu skólastigi sé mjög mikilvæg 

meðal annars vegna þess að þessi aldur er móttækilegri fyrir upplýsingum 

um kynlíf heldur en grunnskólabörn. Allir viðmælendurnir höfðu fengið tvær 

kennslustundir í kynfræðslu. Arna sagði: 

Mér fyndist alveg gaman að hafa einn tíma á önn skiluru eða 

einn tíma á ári allan framhaldsskólann, það væri alveg gaman, 

mér finnst alveg að það mætti vera fleiri... þetta er bara 

áhugavert, og bara svona tala um þetta við krakkana og sjá 

hvað þeim finnst og þetta er líka svona lætur mann meira pæla 

í hlutunum... maður er náttúrulega búinn að þroskast aðeins og 

tekur meira eftir öðrum hlutum en maður tók eftir í grunnskóla 

Sigga sagði einnig að núna væru þau orðin þroskaðri en grunnskóla-

börnin og mótækilegri fyrir upplýsingar en hún sagði einnig: 

...kynfræðsla er bara rosalega mikilvæg líka af því að fólk er 

allavega ekki að fá hana eins og þú veist í einhverjum 

bíómyndum, sumir foreldrar vilja alls ekki ræða þetta við 

krakkana sína, þannig að hvar eiga þau annars að fá þessa 

fræðslu, mér finnst það alveg koma inn í hlutverk skólans og 

inn í lífsleiknina, þú veist þetta er hluti af lífinu að læra á lífið. 

Hægt væri að taka kannski nokkrar vikur bara í þetta 

viðfangsefni, en ég myndi samt alveg klárlega vilja meiri 

fræðslu og ég held að það sé þörf á meiri fræðslu, alveg 

klárlega. Ég myndi vilja hafa þetta svona markvisst líka í fyrsta 

bekk, því þá ertu að koma inn í framhaldsskóla þar sem þú ert 
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yngstur, ert með eldra fólki og þá lendir þú í hópþrýstingi, það 

kemur einhver og sýnir þér áhuga og þér finnst þú þurfa 

eitthvað... 

Jóni fannst þetta mjög mikilvæg fræðsla og að hún ætti að vera meiri, 

sérstaklega af því honum finnst jafnaldrar sínir svo fáfróðir um þessi 

málefni. Hann stakk upp á því að í hverjum skóla væri ráðgjafi sem hægt 

væri að leita til í sambandi við kynheilbrigði. Hann sagði einnig: 

Það er allt annað að tala við 12 ára börn og 16 ára börn í 

framhaldsskóla að mínu mati og þess vegna, því það er allt 

annað sem er í gangi í lífinu þínu þá og hormónaflæðið er allt 

annað og allt þetta. Þú færð svona mjög almennt í grunnskóla 

sem tengist kynfræðslu en það er ýmislegt sem hægt er að 

bæta við þegar þú ert með í rauninni einstaklinga sem eru 

meira þroskaðir og lengra komnir í átt að fullorðinsárum og 

geta tekið við í rauninni meiri upplýsingum í einu og flóknari og 

svona... 

Gunnar vildi hafa miklu meiri kynfræðslu og vildi helst hafa tveggja 

eininga áfanga á fyrsta ári, annaðhvort skyldu eða valáfanga. Hann taldi sig 

einnig móttækilegri fyrir þessum upplýsingum í framhaldsskóla og að þetta 

væri ekki jafn vandræðalegt. Hann sagði einnig: 

Á þessum tíma er maður að byrja að stunda kynlíf, eða svona 

allavega flestir og það eru miklar spurningar sem mann langar 

að spyrja og bara vita hvernig þetta er gert og hafa þetta allt 

öruggt en getur aldrei spurt neitt um það... 

Áhrif klámvæðingarinnar 

Allir nemendurnir komu inn á áhrif kláms og töldu þau öll að klámið hefði 

slæm áhrif. Arna hafði áhyggjur af klámvæðingunni og að áhorf kláms hefði 

slæm áhrif á kynhegðun unglinga. En hún sagði:  

...ég held að klám sé ekki það sama og kynlíf milli tveggja 

einstaklinga sem elska hvort annað...ég held bara að fólki detti 

ýmislegt í hug og framkvæmi það sem þau hafa séð í klámi og 

þá halda þeir að þetta sé allt í lagi og gera það í alvörunni... og 

hvernig menn líta niður á konur í klámi og hvernig það er ekki 
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þannig í raunveruleikanum og geta orðið veruleikafirrtir, halda 

að þetta eigi að vera svona en sem er ekki... 

Sigga var sammála Örnu um að klámið hefði mjög slæm áhrif á unglinga. 

Hún kom meðal annars inn á að stærð á brjóstum og tippum geti vakið upp 

óraunhæfar væntingar eða langanir. Sigga hafði miklar skoðanir á þessu og 

vildi hafa miklu meiri kynfræðslu í framhaldsskóla og í því samhengi sagði 

hún:  

...þú veist það eru þessar ranghugmyndir sem fólk hefur sem 

eru svo hrikalega hættulegar af því að þú veist, mér finnst 

frekar strákar, þeir eru að horfa á rosalega mikið af klámi og fá 

svo mikið af ranghugmyndum um allt sem tengist kynlífi og það 

þarf bara að leiðrétta það...það er alltaf verið að tala um þessa 

klámvæðingu og þá finnst mér að það ætti að gera eitthvað í 

því í samræmi við, ekki bara já þetta er alltaf að versna og 

versna, þú veist það verður að gera eitthvað, ekki bara horfa 

upp á þetta versna 

Jón taldi að klámið hefði mikil áhrif á hvernig unglingar eru að haga sér í 

kynlífi þar sem margir horfa á klám til að fræðast um kynlíf en hann sagði:  

Mér finnst að þeir eigi ekki að horfa á klám til að fræðast um 

kynlíf af því að það er ekki rétt mynd af kynlífi sem kemur fram 

í klámi, en það er í rauninni þeirra val að horfa á þetta ef þeim 

finnst það vera að hjálpa sér en það mjög líklega er það ekki í 

rauninni 

Gunnar hafði annað viðhorf en hin en hann kom samt inn á að klámið 

setti fram ranga ímynd í sambandi við stór brjóst og stór tippi sem getu ýtt 

undir minnimáttarkennd. Hann taldi samt sem áður að klámið hefði góð 

áhrif því það sýndi honum hvernig á að stunda kynlíf, hann sagði einnig: 

...ég veit alveg að það er ekki gott, en þetta er svona eina 

fræðslan finnst mér, en maður veit alveg að þetta er 

náttúrulega ekki alveg eins og á að gera það og allt mjög ýkt allt 

þannig... færð alveg smá sjálfstraust ef þú veist alveg hvernig á 

að gera þetta og þannig, ég tel að þú fáir það alveg úr klámi 

sko... 
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Takmörkuð kynfræðsla foreldra 

Allir unglingarnir fengu enga eða litla kynfræðslu frá foreldrum. 

Drengjunum fannst óþægilegt að ræða svona hluti við foreldra sína. 

Stúlkurnar áttu í góðu sambandi við mæður sínar og sögðust geta leitað til 

þeirra. Fræðslan fólst samt eingöngu í upplýsingum um kynþroskann og 

áminningum um að nota getnaðarvarnir. Arna sagði: 

...jújú ætli mamma hafi ekki eitthvað talað við mig þegar 

maður var yngri, æjji ég veit það ekki, þetta hefur aldrei verið 

eitthvað feimnismál þannig...minna mann á að maður verður 

að nota getnaðarvarnir og svona og hún vildi að ég færi á 

pilluna og eitthvað þannig 

Sigga virtist einnig vera eingöngu í samskiptum við móður sína um þessi 

mál en hún sagði: 

...ekkert mikla kynfræðslu, bara svona spjall meira svona, já, ef 

líka ef ég leita til mömmu minnar þá getur hún alltaf svarað 

mér og ef það er eitthvað sem ég vil spyrja um þá get ég alltaf 

talað við hana 

Jón sagðist hafa fengið mjög takmarkaða kynfræðslu frá foreldrum 

sínum en samskipti hans við foreldra sína um þessi málefni voru ekki eins 

góð og hjá stúlkunum: 

Ef ég leitast eftir henni fengi ég hana hiklaust en ég kannski geri 

það ekki...mér finnst það af einhverjum ástæðum óþægilegt en 

ég get eiginlega ekki útskýrt af hverju 

Gunnar hafði ekki fengið neina kynfræðslu frá foreldrum og kærði sig 

heldur ekki um hana. Ástæðan fyrir því var að honum finnst vandræðalegt 

að ræða þetta við foreldra sína og þá sérstaklega móður sína því henni 

myndi finnast þessar samræður óþægilegar.  

Jákvæð kynfræðsla 

Viðmælendurnir voru sammála um það að kynfræðslan snúi fyrst og fremst 

að getnaðarvörnum og kynsjúkdómum og hvað á ekki að gera. 

Viðmælendur virtust samt sem áður vera spenntari fyrir jákvæðari 

kynfræðslu og að ræða um jákvæðar hliðar kynlífs. Örnu fannst ítrekað vera 

staglast á því sama og vildi að kynfræðslan í framhaldsskólanum færi inn á 

tilfinningalegan part kynfræðslu, en hún sagði: 
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Maður hefur náttúrulega ekki fengið neina kynfræðslu um 

kynferðislega ánægju og góð sambönd og að það skipti máli, 

fékk enga fræðslu um það. Aðallega bara kynsjúkdómar, 

getnaðarvarnir, er rétt að raka kynfæri en það var aldrei neitt 

um tilfinningalega partinn af kynlífinu... Það er alveg áhugavert 

sko, allavega benda á það að, ekki bara þetta má og þetta ekki, 

verið með smokk og ekki fá kynsjúkdóma, líka að tala um 

tilfinningalega partinn...það er bara mikilvægt í kynlífi skilurðu 

finnst mér allavega, það eru alltaf einhverjar tilfinningar, það er 

alveg vert að minnast á þær í kynfræðslu...maður er búinn að 

læra svo mikið um forvarnir svo kannski fara núna út í hitt, eða 

þú veist alveg ræða forvarnirnar en ekki bara vera í forvörnum 

Siggu fannst líka of mikið verið að hamra á því sama og vildi fá meiri 

fræðslu um sambönd og tjáskipti um kynlíf en hún sagði: 

...mér finnst til dæmis tjáskipti um kynlíf að geta talað um 

þetta, það er örugglega bara eitt af því mikilvægasta, því ef þú 

þorir ekki að segja neitt hvernig ætlarðu þá að vinna úr 

hlutunum eða ná einhverri framför, það er náttúrulega ekki 

hægt ef þú getur ekki sagt neitt...já ég myndi örugglega segja 

það að þessi tjáskipti, að gera þetta bara að, þetta er svo oft 

eitthvað vandræðalegt og erfitt að tala um þetta svo mér finnst 

að ætti að bara að tala um kynlíf og þetta er fullkomlega 

eðlilegt 

Jóni fannst kynfræðslan of mikið almenns eðlis og hafði einnig fengið 

mesta fræðslu um getnaðarvarnir og kynsjúkdóma. Honum fannst samt sem 

áður sú fræðsla mjög mikilvæg en vildi einnig fræðast um það jákvæða, í 

þessu samhengi sagði hann: 

...það er kannski helst það sem vantar upp á, eins og með 

kynferðislega örvun og allt þetta, það er kannski það sem þarf 

að koma meira inn á þennan heilbrigða part af, ekki bara það 

sem má betur fara heldur hvað er gott og á að haldast gott 

Gunnar hafði, eins og hin, fengið mesta fræðslu um kynsjúkdóma og 

getnaðarvarnir og hafði hann áhuga á ýmsum öðrum þáttum en hann sagði: 
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Ég væri til í að fá meiri fræðslu um þegar konur verða óléttar, 

örugglega breytir lífi þínu mjög mikið og ég væri alveg til í að fá 

fræðslu um hvað sönn ást er en ég er ekki viss um að það væri 

hægt að kenna það og svona kannski sýna skilning á 

kynferðislegum vandamálum... 

4.2.3 Foreldrar 

Þemað sem kom fram hjá foreldrum var takmörkuð kynfræðsla foreldra. 

Öllum foreldrunum fannst börnin þeirra fá of litla kynfræðslu í 

framhaldsskóla og að þessi aldurshópur þyrfti nauðsynlega á fræðslunni að 

halda. Foreldrarnir viðurkenndu að þeir hefðu haft frekar litla og 

yfirborðskennda kynfræðslu fyrir börnin sín. Fræðslan fólst nánast eingöngu 

í kynþroskanum og getnaðarvörnum. 

Takmörkuð kynfræðsla foreldra 

Öllum foreldrunum fannst óþægilegt að ræða efni tengt kynfræðslu við 

börnin sín vegna þess að umræðurnar voru hálf vandræðalegar bæði fyrir 

foreldrana og börnin. Elfa átti í mjög nánu sambandi við dóttur sína en 

fannst samt sem áður vandræðalegt að tala um sumt og taldi sig geta veitt 

miklu meiri fræðslu en var bara ekki að þora því. Hún sagði einnig:  

Þau þora að spyrja um aðra hluti í skólanum en þau þora að 

spurja mann sjálfan um því ég held að það séu hlutir sem þú 

spyrð bara ekki mömmu... 

Rakel hafði haft litla sem enga kynfræðslu fyrir syni sína og fannst þetta 

mjög óþægilegt viðfangsefni, sérstaklega að ræða eitthvað sem tengdist 

bara drengjum en hún sagði: 

Í mínu tilfelli á ég bara stráka og það er frekar erfitt fyrir móður 

að tala um þetta við strákana sína, kannski er það bara af því 

að mér finnst það asnalegt eða kjánalegt...mín upplifun er það 

að mér finnst erfiðara að tala við stráka heldur en stelpur um 

þetta því maður getur meira verið að tala út frá sjálfri sér eða 

þannig... 

Telmu fannst ekkert óþægilegt að tala um almenn atriði við syni sína en 

fannst frekar óþægilegt að fara nánar út í þetta og gerði því lítið sem ekkert 

af því. Hún sagði einnig: 
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Mér allavega finnst oft þegar ég er að tala um svona, ég er nú 

ekkert feimin og segi svona við börnin mín í sambandi við kynlíf 

en mér finnst að ef það er eitthvað svona að þau upplifa að ég 

sé að tala um eitthvað sem ég er að upplifa þá bara segja þau 

„ohh mamma hættu hættu“... Ég ímynda mér að maður myndi 

tala meira um þetta við stelpur, mér finnst stundum að maður 

hugsar „pabbi þeirra verður nú að tala um þetta við þá“ en svo 

veit ég að hann gerir það ekki samt sem áður 

Sunna taldi sig einnig frekar opna varðandi kynfræðslu en fannst samt 

óþægilegt að tala um sum viðfangsefni. Hún taldi einnig að foreldrar vilji 

almennt ekki tala um þetta við börnin sín og að börnin vilji ekki ræða um 

þetta við foreldra sína en hún sagði: 

Ég held að foreldrar séu ekki mikið að ræða þetta við krakkana 

sína og eins og ég segi börnin svoldið loka á þetta og hafa ekki 

áhuga á að ræða þetta við foreldra sína 
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5 Umræða 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf lífsleiknikennara í 

framhaldsskóla, nemenda í framhaldsskóla og foreldra sem eiga börn í 

framhaldsskóla til lífsleikni og kynfræðslu í framhaldsskóla. Niðurstöður 

sýna að viðhorf viðmælenda er almennt jákvætt til lífsleikni og kynfræðslu í 

framhaldsskóla. Niðurstöður benda einnig á ýmsa þætti sem stuðla að góðri 

lífsleiknikennslu og kynfræðslu og hvaða þættir mættu betur fara. 

5.1 Lífsleikni 

Lífsleikni er áhugaverð og mikilvæg námsgrein að mati viðmælenda sem 

krefst ákveðinna þátta til að vera árangursrík kennslugrein í framhaldsskóla. 

Samkvæmt viðmælendum virðist mikilvægt að stuðla að fjölbreytni í 

lífsleikni þar sem notaðar eru fjölbreyttar kennsluaðferðir og áhersla á 

umræður í tíma. Lífsleiknikennari þarf að hafa ákveðin einkenni hvað varðar 

bakgrunn og persónuleika einkenni til að vera góður lífsleiknikennari að 

mati viðmælenda. Foreldrarnir voru ánægðir að skólinn tæki að sér að efla 

velferð barna sinna með lífsleikninni þar sem þeir höfðu orðið minni tíma í 

uppeldi barna sinna. Þeir höfðu allir mikinn áhuga á samstarfi við skólann en 

kennararnir höfðu skiptar skoðanir um það. Kennurunum fannst lífsleiknin 

hafa ýmsar takmarkanir sem sneru að skort á námsefni og tímaleysi. Þrátt 

fyrir sumar takmarkanir lífsleikninnar finnst nemendum lífsleiknin 

skemmtileg námsgrein sem brýtur upp skóladaginn.   

5.1.1 Kennsluaðferðir 

Viðmælendur bæði kennarar og nemendur höfðu miklar skoðanir á hvaða 

kennsluaðferð væri hentugust í lífsleiknikennslu. Kennararnir lögðu almennt 

áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir sem er í samræmi við fyrri rannsóknir 

sem hafa verið gerðar hér á landi á lífsleiknikennslu (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, 2008; Aldís Yngvadóttir, 2010; Sigríður Steinunn Karlsdóttir, 

2011; Kristín Heiða Jóhannesdóttir, 2010). Birnu fannst fjölbreyttar 

kennsluaðferðir mikilvægar til að koma til móts við mismunandi getu 

nemenda og virðist hún því aðhyllast kenningu Gardners um fjölgreindir 

(Gardner, 1999). Huldu fannst fjölbreyttar kennsluaðferðir bestar en átti 

ekki kost á að útfæra kennsluna á þann hátt svo hún notaði nánast 

eingöngu fyrirlestra og gestafyrirlestra. Í rannsókn Aldísar Yngvadóttur 

(2010) kom fram að 40% kennara notuðu frekar mikið gestafyrirlestra. Anna 
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og Hjalti lögðu mikla áherslu á umræður í lífsleiknikennslunni sinni en það 

virðist vera vinsælasta aðferðin að mati nemendanna í þessari rannsókn. 

Fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að umræðuaðferðin er vinsælasta 

aðferðin að mati nemenda í framhaldsskóla (Sjöfn Guðmundsdóttir, 2009; 

Kristín Heiða Jóhannesdóttir, 2010 og Sverrir Haraldsson, 2008). Allir 

viðmælendurnir voru sammála um að umræður væri besta kennsluaðferðin 

í lífsleikni og komu þau með ýmsa kosti þeirrar aðferðar. Siggu og Jóni 

fannst þau læra meira með því að tala um efnið og Örnu fannst áhugavert 

að heyra sjónarmið annarra en þessir þættir komu einnig fram í rannsókn 

Kristínar Heiðu (2010) og Sjafnar (2009). Siggu fannst umræður kenna henni 

að sýna virðingu og tillitsemi en í rannsókna Sjafnar (2009) kom fram að 

nemendum fannst umræður auka samskiptahæfni nemenda. Jón kom 

einnig inn á að honum fannst það vera sín mannréttindi að fá að tjá sig og 

vildi því hafa umræður í lífsleikni. 

Samkvæmt þessari rannsókn og fyrri rannsóknum virðist umræðu-

aðferðin standa upp úr og sérstaklega hjá nemendum. Samkvæmt 

aðalnámskrá í lífsleikni á kennslan að vera fjölbreytt og miðast við þátttöku 

og virkni nemenda. Markmiðin eru meðal annars að nemendur læri að sýna 

virðingu gagnvart skoðunum annarra og efli færni sína í tjáskiptum og fylgja 

eftir skoðunum sínum. Einnig eiga nemendur að fá tækifæri til að fjalla um 

ýmis dægurmál í tengslum við þá og umhverfið sitt (Menntamála-

ráðuneytið, 1999). Mikilvægt er að lífsleiknikennarar komi til móts við þarfir 

nemenda og auki vægi umræðna sem kennsluaðferð.    

5.1.2 Einkenni lífsleiknikennara 

Bæði nemendur og kennarar voru sammála um að lífsleiknikennarar þyrftu 

að hafa ákveðin persónuleikaeinkenni til að vera góðir lífsleiknikennarar. 

Kennararnir Anna, Birna og Hulda nefndu einnig að bakgrunnur kennara 

skipti máli. Anna og Birna gagnrýndu að skólar eigi það til að líta á lífsleikni 

sem afgangsfag og leyfa því bara hverjum sem er að kenna lífsleikni. Í 

rannsókn Ingibjargar (2008) kom fram í megindlega hluta rannsóknarinnar 

að einungis 22% kennaranna töldu að lífsleiknikennslan ætti að vera í 

höndum sérmenntaðra kennara í því fagi. Í eigindlega hlutanum kom samt 

sem áður fram að það vantaði sérhæfða kennara í lífsleikninni. Í rannsókn 

Aldísar (2010) kom fram að algengast var að umsjónarkennarar kenndu 

lífsleikni í grunnskólum. Í einum skóla var samt ákveðið að hafa sérstakan 

lífsleiknikennara sem gerði kennsluna markvissari og nemendur ánægða. 

Samkvæmt rannsókn Sigríðar Steinunnar (2011) kom líka fram að 

nemendum fannst betra að hafa sérstakan lífsleiknikennara því meiri líkur 
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væri á að hann hefði meiri tíma og þekkingu á viðfangsefnunum og gæti 

skipulagt og nýtt tímann betur.  

Allir kennararnir töldu mikilvægt að kennarinn næði vel til nemenda en 

þeir nefndu einnig að hann þyrfti að bera virðingu fyrir nemendum, vera 

hugmyndaríkur og ekki of stífur. Nemendurnir nefndu allir að hann þyrfti að 

vera opinn, hress og sýni nemendum virðingu. Þeir nefndu einnig að hann 

þyrfti að hafa þekkingu á viðfangsefnunum, skapgóður og sýndi nemendum 

skilning. Þetta er að mörgu leyti í samræmi við fyrri rannsóknir nema að í 

rannsókn Aldísar (2010) kom fram að hugmyndaríkur og sveigjanlegur 

kennari fékk fæst atkvæði (Aldís Yngvadóttir, 2010 og Kristín Heiða 

Jóhannesdóttir, 2010). Einnig er hægt að tengja þessar niðurstöður við 

beinabera lífsleikni sem Kristján Kristjánsson (2002) fjallar um. Samkvæmt 

honum felur beinaber lífsleikni í sér ákveðnar dygðir og gildi sem eru 

eftirsóknarverð og hvers konar maður er æskilegt að vera. Samkvæmt 

viðmælendunum þurfa lífsleiknikennarar að hafa ákveðnar dygðir og gildi til 

að vera góðir lífsleiknikennarar.  

Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist mikilvægt að ráða kennara með 

góðan bakgrunn og ákveðin persónuleikaeinkenni og sem er líklegur til að 

ná vel til nemenda.   

5.1.3 Samstarf milli lífsleiknikennara og foreldra 

Með aukinni atvinnuþátttöku kvenna á síðustu áratugum hefur 

uppeldishlutverk færst að mörgu leyti frá foreldrum til ýmissa stofnana 

samfélagsins eins og skóla. Foreldrarnir greindu frá því að það væri ekki 

einungis samskiptin við skólann sem slitnuðu þegar börnin þeirra færu í 

framhaldsskóla heldur minnkuðu einnig samskipti þeirra við börnin sín 

þegar þau fóru í framhaldsskóla. Foreldrarnir voru allir mjög jákvæðir í garð 

lífsleikni þar sem hún gæti séð um uppeldi barnanna þeirra að einhverju 

leyti. Þeim fannst lífsleiknin mikilvæg vegna þess að þar fengju börnin þeirra 

hlutlausari og víðsýnni fræðslu heldur en heima hjá sér og meiri líkur á að 

unglingarnir hlusti frekar á kennarann heldur en foreldrana. Rakel nefndi 

líka að í lífsleiknitímum gætu þau rætt ýmislegt sem hún kærði sig ekki um 

að ræða um og Sunna sagðist hafa minni tíma til að uppfræða börnin sín út 

af vinnunni. Í rannsókn Ingibjargar Jóhannsdóttur (2008) kom fram að 30% 

lífsleiknikennara töldu að lífsleiknin væri að kenna það sem heimilin 

brugðust í að kenna. 

Allir foreldrarnir höfðu mikinn áhuga á samstarfi við lífsleiknikennara og 

stakk Telma upp á því að sniðugt væri að hafa verkefni sem nemendur 

þyrftu að vinna með foreldrum sínum. Elfa, Rakel og Sunna vildu fá vikulega 
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tölvupósta varðandi viðfangsefni vikunnar. Foreldrarnir gætu þá haldið 

áfram með umræðurnar heima fyrir. Kennararnir Birna og Hulda voru einnig 

jákvæðar varðandi samstarf og höfðu sömu hugmyndir og foreldrarnir. 

Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar Aldísar (2010) þar sem 

nánast allir kennararnir töldu samstarf við foreldra mikilvægt þar sem 

mikilvægt væri að kynna foreldrum áherslur og markmið kennslunnar (Aldís 

Yngvadóttir, 2010) Kennararnir Anna og Hjalti voru samt sem áður ekki eins 

jákvæð varðandi samstarf þar sem þeim fannst nemendurnir orðnir 

sjálfstæðir. Þau samt sem áður vildu hafa samband við foreldra ef eitthvað 

var að. Í rannsókn Ingibjargar kom fram að 35% lífsleiknikennara töldu 

mikilvægt að foreldrar samþykktu það sem lífsleikni er ætlað að kenna 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2008).   

5.1.4 Takmörkun í lífsleikni 

Takmörkin í lífsleikninni fólust aðallega í námsefninu og tímaskorti. 

Kennararnir voru almennt sammála um að námsefnið fyrir lífsleikni í 

framhaldsskóla væri ekki fullnægjandi. Þetta er í samræmi við fyrri 

rannsóknir þar sem stór meirihluti kennara í rannsókn Ingibjargar var ekki 

sáttur með námsefnið. Einnig kom fram að ekki væri markviss stefna í 

námsefnisgerð og nemendum því ekki alveg ljóst hver markmið kennslunnar 

væru  (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2008). Í rannsókn Sigríðar kom fram að 

nemendunum fannst lífsleiknin í grunnskóla gagnlaus þar sem námsefnið 

var fábreytt. Einnig áttu nemendur erfitt með að átta sig á námsefninu og 

hvað sé ætlast til af þeim því skortur var á heildstæðu námsefni (Sigríður 

Steinunn Karlsdóttir, 2011). Kennararnir í þessari rannsókn vildu 

heildstæðara námsefni en töldu samt ekki að það væri gott að hafa bók sem 

þeir þyrftu að fara eftir. Þótt þeir vildu heildstæðara námsefni þá vildu þeir 

samt sem áður ekki glata frelsinu til að útfæra kennsluna eftir nemenda-

hópnum og aðstæðum. Þetta er einnig í samræmi við rannsókn Ingibjargar 

(2008) þar sem 60% kennara töldu að námsefnið ætti að taka til ýmissa 

álitamála í samfélaginu.  

Samkvæmt aðalnámskrá lífsleikni á ekki að fjalla um ákveðnar 

hugmyndir eða fræði heldur leggja til grundvallar lífssýn, hugmyndir og 

forsendur nemenda. Einnig kemur fram að lífsleikninám sé ekki staðlað yfir 

alla skóla heldur þarf það að vera breytilegt og háð námsbrautum, kennara, 

nemendahópum og einstaklingum (Menntamálaráðuneytið, 1999). 

Allir kennararnir gagnrýndu að hafa ekki nægan tíma í lífsleikninni. Þeir 

töluðu um að viðfangsefni lífsleikninnar væru svo mörg en tíminn 

takmarkaður sem gerði það að verkum að kennslan varð oft yfirborðskennd 
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þar sem ekki gafst tími til að fara djúpt í hvert viðfangsefni. Anna, Hulda og 

Hjalti vildu hafa fleiri lífsleikniáfanga en Birna vildi frekar koma sumum 

viðfangsefnum lífsleikninnar inn í aðra áfanga. Þetta er í samræmi við fyrri 

rannsóknir þar sem kennurum í rannsókn Ingibjargar (2008) fannst vanta 

tíma í kennslu og í rannsókn Sigríðar (2011) fannst nemendum lífsleiknin 

árangurslítil vegna tímaskorts (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 2008; Sigríður 

Steinunn Karlsdóttir, 2011) 

5.1.5 Lífsleikni sem góð tilbreyting 

Þegar nemendurnir voru að tala um lífsleiknina komu þeir allir inn á að það 

væri tilbreyting að fara í lífsleikni og að þeir fyndu fyrir létti og það væri 

skemmtilegt í lífsleikninni. Þeir komu allir inn á að kennarinn hefði meiri 

möguleika á að gera kennsluna skemmtilegri og fjölbreyttari heldur en í 

öðrum áföngum. Þau komu einnig inn á að í lífsleikni væri ekkert rétt eða 

rangt, allir væri jafnir, og nemendur fengju meira svigrúm og sveigjanleika 

og fengju meira að njóta sín heldur en í öðrum áföngum. Þau komu einnig 

inn á að í lífsleikninni fengju þau að segja sína skoðun. Á svörum 

viðmælenda virðast aðrir áfangar ekki mjög sveigjanlegir og fjölbreyttir og 

nemendurnir fá ekki að njóta sín eins vel og í lífsleikninni.  

Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir en í rannsókn Kristínar kom 

fram að það sem nemendum fannst greina lífsleikni frá öðrum 

námsgreinum var að í lífsleikni fengju nemendur að tjá sig, umræður sem 

kennsluaðferð og lífsleiknin væri skemmtilegri en aðrar námsgreinar (Kristín 

Heiða Jóhannesdóttir, 2010). Í rannsókn Sigríðar kom fram að nemendum 

fannst kennsluaðferðirnar í lífsleikni í framhaldsskóla áhugaverðar, 

fjölbreyttar, skemmtilegar og gagnlegar (Sigríður Steinunn Karlsdóttir, 

2011). Samkvæmt aðalnámskrá á lífsleiknin ekki að vera eins og aðrar 

námsgreinar þar sem áhersla er á ákveðnar hugmyndir eða fræði heldur á 

hún að beinast að lífssýn, hugmyndum og forsendum nemenda 

(Menntamálaráðuneytið, 1999) 

5.2 Kynfræðsla 

Öllum viðmælendunum fannst kynfræðsla í framhaldsskóla mikilvæg en 

voru kennarar samt sem áður ekki alveg eins jákvæðir í sambandi við að 

þurfa að kenna hana sjálfir. Það var meðal annars vegna þekkingarleysis á 

efninu og lítils sjálfstraust á að sjá um þessa kennslu. Nemendunum fannst 

kynfræðslan mjög mikilvæg meðal annars vegna þess að þeir höfðu 

áhyggjur af áhrifum klámvæðingarinnar á kynlífsheilbrigði ungmenna. Sú 

litla kynfræðsla sem nemendur höfðu fengið var of neikvæð og vildu 
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viðmælendur læra um jákvæðar hliðar kynlífs. Bæði foreldrum og 

nemendum fannst kynfræðsla foreldra óþægileg og var hún því ekki mikil. 

Nemendunum fannst þörf á meiri kynfræðslu og komu inn á ýmsa þætti 

sem þeim fannst réttlæta kynfræðslu í framhaldsskóla. 

5.2.1 Þekkingarleysi og lítið sjálfstraust kennara í kynfræðslu 

Í viðtölunum við kennarana varðandi kynfræðsluna kom skýrt í ljós að þeim 

fannst þeir ekki hafa næga þekkingu á viðfangsefnum kynfræðslu til að 

sinna henni vel. Þessi viðhorf komu ekki mikið á óvart þar sem þeir höfðu 

litla sem enga reynslu af því að vera með kynfræðslu og treystu á að 

Ástráður væri með fullnægjandi fræðslu. Þeir voru einnig allir hlynntir því að 

utanaðkomandi aðilar myndu taka hana að sér. Það sem kom á óvart var 

samt sem áður að þeim fannst kynfræðslan ekki vera í þeirra verkahring og 

sáu því ekki um hana. Kennurunum fannst að ef þeir ættu að taka 

kynfræðsluna að sér þá hefðu þeir áhuga á námskeiði í að kenna hana því 

þeim fannst þeir ekki nógu upplýstir um viðfangsefni innan kynfræðslunnar 

og hvernig þeir ættu að haga kennslunni. Fyrri erlendar rannsóknir hafa sýnt 

að flestir kennarar sem kenna kynfræðslu hafa ekki fengið fræðslu í að 

kenna hana en í rannsókn Ninomiya fom fram að 81% kennara höfðu áhuga 

á fræðslu í að kenna hana (Cohen, o.fl., 2004, Ninomiya, 2010). 32% 

kennara töldu að utanaðkomandi aðilar gætu bætt kynfræðsluna 

(Ninomiya, 2010). Erlendar rannsóknir hafa einnig sýnt að flestir kennarar 

telja sig standa sig vel í kynfræðslunni en sum viðfangsefni fannst þeim þó 

óþægilegt að tala um. Þau atriði voru sjálfsfróanir, kynferðisleg ánægja, 

fullnæging, hjálpartæki og kynlífs hegðun (Cohen o.fl., 2004, Ninomiya, 

2010, Oliver o.fl., 2013).  

5.2.2 Áhrif klámvæðingarinnar 

Í viðtölunum við nemendurna komu þeir allir inn á áhrif klámvæðingarinnar 

á kynhegðun unglinga og yfirleitt í tengslum við mikilvægi kynfræðslunnar í 

framhaldsskóla. Mikilvægt er að unglingar fái fræðslu um klám og áhrif þess 

í kynfræðslu því að rannsóknir sýna að meðalaldur þeirra sem sjá klám í 

fyrsta skiptið eru 11 ára og því mjög margir sem horfa á klám áður en þeir 

upplifa sína fyrstu kynlífsreynslu (Vogel, 2010). Þeir hafa því mjög 

óraunverulega ímynd af kynlífi og er kynfræðsla því mjög mikilvæg. Arna og 

Sigga höfðu mun meiri áhyggjur af áhrifum klámvæðingarinnar á kynhegðun 

unglinga og þá sérstaklega stráka heldur en Jón og Gunnar. Í rannsókn Ástu 

Katrínar og Lísbetar kom fram að strákunum fannst kynfræðslan nauðsynleg 

en töldu að klámið gæti haft meiri áhrif á viðhorf unglinga til kynlífs heldur 
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en kynfræðslan (Ásta Katrín Gunnarsdóttir og Lisbet Patrisía Gísladóttir, 

2006). Arna og Sigga komu einnig inn á að klámið birtir ákveðna mynd af 

kynlífi sem er mjög frábrugðin hvernig eðlilegt kynlíf á að vera. Þær sögðu 

að ef unglingar horfa á þetta geti þeir fengið ranghugmyndir um kynlíf og 

vilja framkvæma margt sem þeir hafa séð í þessum myndum. Jón var 

sammála stelpunum þar sem hann taldi að klámið hefði mikil áhrif á hvernig 

unglingar eru að haga sér í kynlífi og taldi að klámið birti ranga mynd af 

kynlífi. Þau komu einnig inn á að klámmyndastjörnurnar hafa einnig oft ýmis 

líkamseinkenni sem geta vakið upp óraunhæfar langanir og væntingar og 

minnimáttarkennd hjá unglingum. Gunnar hafði aðeins önnur viðhorf 

varðandi klám og fannst honum klámið í raun vera eina fræðslan um kynlíf 

sem hann hafði fengið. Honum fannst að klám gæti haft góð áhrif því það 

sýndi manni hvernig maður ætti að stunda kynlíf. Hans skoðanir lýsa 

áhyggjunum sem Arna og Sigga höfðu þar sem strákar nota klámið sem 

fyrirmynd fyrir kynlíf í raunveruleikanum.  

Skoðanir þeirra samræmast rannsóknum þar sem þær sýna að áhorf á 

klám leiðir til frjálslegra viðhofa til kynlífs (Peter og Valkenburg, 2010). 

Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að unglingar sem hafa séð mikið af klámi 

eru meðal annars líklegri til að eiga fleiri rekkjunauta heldur en aðrir 

(Eberstadt, 2010). Í rannsókn á kanadískum unglingum var skoðað viðhorf 

þeirra til kynfræðslu í framhaldsskólum. Í niðurstöðunum kom fram að þeir 

hefðu meðal annars viljað fá fræðslu um klám og áhrif þess í framhaldsskóla 

(Meaney o.fl., 2009). 

5.2.3 Jákvæð kynfræðsla 

Í umræðunni um kynfræðsluna og hvort það væri eitthvað sem mætti betur 

fara þá komu allir viðmælendur inn á að kynfræðslan væri of einhæf, 

yfirborðskennd og neikvæð. Allir viðmælendurnir sögðust vera alltaf að fá 

sömu fræðsluna um getnaðarvarnir og kynsjúkdóma og aðra áhættuþætti 

varðandi kynlíf. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir bæði innlendar og 

erlendar þar sem kynfræðslan virðist fyrst og fremst vera um 

getnaðarvarnir og kynsjúkdóma og ýmsa aðra áhættuþætti varðandi kynlíf 

(Ninomiya, 2010, Phillips og Martinez, 2010, Katrín Gunnarsdóttir og Lísbet 

Patrisía Gísladóttir, 2006, Svava Gunnarsdóttir, 2011, Black o.fl., 2005 og 

Flivker o.fl., 2009). Samkvæmt rannsókn Ninomiyan (2010) virtust kennarar 

fara mjög lítið í viðfangsefni eins og kynferðislegar tilfinningar, tjáningu, 

sjálfsfróun og kynferðislega ánægju (Ninomiya, 2010) 

Nemendunum fannst mikilvægt að fá jákvæðari kynfræðslu og læra 

meðal annars um tilfinningalegan part kynlífs, tjáskipti um kynlíf, 
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kynferðislega örvun, sanna ást og heilbrigt kynlíf, kynferðislega ánægju og 

góð sambönd. Arna nefndi að í kynlífi eru yfirleitt einhverjar tilfinningar og 

að þær eru mikilvægar í kynlífi og því vert að minnast á þær í kynfræðslunni. 

Viðhorf viðmælendanna eru í samræði við aðrar rannsóknir, bæði innlendar 

og erlendar þar sem unglingar virðast vilja læra um jákvæðar hliðar kynlífs 

(Ásta Katrín Gunnarsdóttir og Lísbet Patrisía Gísladóttir, 2006, Svava 

Gunnarsdóttir, 2011, Black o.fl., 2005,). Í rannsókn Byers og fleiri kom fram 

að unglingunum fannst sum viðfangsefni eiga heima í framhaldsskóla en 

þau voru meðal annars kynlíf í ástríku sambandi, aðlögun, ást, nánd, byggja 

upp rómantískt samband, kynferðisleg vellíðan og fullnæging (Byers o.fl., 

2003). Ástæðan fyrir þessu er ef til vill að unglingar eru að upplifa þessa 

þætti í framhaldsskóla og vilja því fá þessa fræðslu á þessum aldri.  

Kynferðisleg fullnæging og ánægja eru óaðskiljanlegur þættir í 

kynlífsreynslu mannsins en samt sem áður felst kynfræðslan yfirleitt ekki í 

þessum atriðum. Oliver og fleiri rannsökuðu af hverju kynfræðslan væri ekki 

að innihalda þessa þætti því rannsóknir sýndu að unglingar vildu fá fræðslu 

um þessi efni. Ástæðurnar voru meðal annars að kynfræðslan fælist oft í 

skammtíma átökum þar sem reynt væri að minnka tíðni kynsjúkdóma og 

annarra áhættuþátta (Oliver o.fl., 2013). 

Þrátt fyrir að jákvæð sálfræði sé ný nálgun í lífsleikni virðist hún ekki höfð 

til hliðsjónar varðandi kynfræðsluna. Jákvæða sálfræðin einblínir ekki á 

veikleika einstaklinga og það sem þarf að laga heldur á hvað er gott í lífi 

einstaklinga og hvernig hægt er að efla það enn frekar (Seligman, 2002). 

Kynfræðslan í framhaldsskólum virðist samt sem áður vera öfugt farið. 

Skilgreining kynheilbrigðis, sem skólum er ætlað að efla samkvæmt 

aðalnámskrá, er samhæfing líkamlegra-, tilfinningalegra-, vitsmunalegra- og 

félagslegra þátta hjá einstaklingum sem kynveru, sem gefa lífinu gildi og 

hafa jákvæð áhrif á persónuleika, tjáskipti og ást. Markmið kynfræðslu 

samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnun er meðal annars að hjálpa börnum og 

unglinum að öðlast jákvæðan skiling á kynlífi. Meðal þeirra markmiða sem 

Kynfræðslumiðstöð Heilsuverndar Reykjavíkur hefur sett fram er meðal 

annars markmiðið að nemendur öðlist skilning á kynferðislegum 

samböndum þar sem ríkir umhyggja, tillitsemi, innileiki og gleði (National 

Guidelines Task Force, 1991/2013). Skólar virðast ekki vera að sinna skyldu 

sinni að fullu við að efla kynheilbrigði nemenda og virðast einungis taka fyrir 

eitt sjónarhorn sem felst í neikvæðum þáttum varðandi kynlíf. 
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5.2.4 Takmörkuð kynfræðsla foreldra 

Allir unglingarnir höfðu fengið litla sem enga kynfræðslu frá foreldrunum og 

sú litla fræðsla sem þau fengu fjallaði nánast eingöngu um kynþroskann og 

getnaðarvarnir. Mikið samræmi var í svörum unglinganna og foreldranna 

þar sem foreldrarnir viðurkenndu að hafa haft frekar litla og yfirborðs-

kennda kynfræðslu fyrir börnin sín. Samræmi var einnig á viðfangsefnunum 

þar sem þeir höfðu nánast bara farið í kynþroskann og getnaðarvarnir. Þetta 

er í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem foreldrar virðast ekki vera að 

sinna skyldu sinni í kynfræðslunni. Þeim finnst erfitt að ræða um þessi 

viðfangsefni meðal annars því þeim finnst þeir ekki nógu upplýstir og finnt 

óþægilegt og eru óvanir að ræða um kynlíf og efni tengt því (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir o.fl., 2009). Í rannsókn Byers o.fl. kom fram að 50% 

unglinganna kærðu sig ekki um kynfræðslu frá foreldrum og 40% voru 

hlutlausir. 36% unglinganna fannst foreldrar sínir vera að standa sig vel í 

fræðslunni og sama prósenta fannst þeir vera að standa sig ílla (Byer o.fl., 

2003).  

Bæði samkvæmt unglingunum og foreldrunum virtust mæðurnar sjá um 

kynfræðsluna ef hún var einhver yfir höfuð. Foreldrunum fannst að mörgu 

leyti óþægilegt að ræða þetta við börnin sín og töldu einnig að börnin þeirra 

hefðu ekki áhuga á að ræða þessi málefni við sig. Elfa sagði að það væri 

nauðsynlegt að hafa kynfræðslu í framhaldsskóla því unglingar þora mun 

frekar að spyrja um þessa hluti í skólanum en foreldra.  Rakel og Telma áttu 

báðar bara syni og töldu þær að það væri mun auðveldara að ræða um 

þetta við stelpur heldur en stráka. Stelpurnar í rannsókninni virtust eiga í 

nánari samskiptum við móður sína og eiga auðveldara með að ræða þessi 

málefni heldur en drengirnir. Drengjunum fannst óþægilegt að ræða um 

kynlíf og efni tengt því við foreldra sína. Þetta er í samræmi við fyrri 

rannsóknir þar sem mæður eru líklegri en feður til að fræða börnin sín um 

kynlíf og efni tengt því (Jaccard o.fl., 2002; Sigurlaug Hauksdóttir, 2005). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að stúlkur eru jákvæðari gagnvart 

kynfræðslu foreldra sem getur stafað af því að mæður virðast ræða meira 

við dætur sína um kynlíf heldur en syni sína (Byer o.fl., 2003). Í rannsókn 

Sigurlaugar kom einnig fram að mæðrunum fannst auðveldara að veita 

dætrum sínum kynfræðslu heldur en sonum sínum (Sigurlaug Hauksdóttir, 

2005). Í rannsókn  Jaccard og fleiri (2002) kom fram að unglingar eru ekki að 

sækja í kynfræðslu frá foreldrum meðal annars vegna þess að þeim fannst 

mörgum óþægilegt að ræða um kynferðisleg málefni við foreldra sína. Fyrri 

rannsóknir virðast vera í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar. 
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5.2.5 Réttlæting framhaldsskólakynfræðslu 

Þegar viðhorf nemendanna voru skoðuð varðandi kynfræðsluna komu þau 

með marga punkta sem þeim fannst réttlæta kynfræðslu á framhalds-

skólastigi. Öllum viðmælendunum fannst til að byrja með allt of lítil 

kynfræðsla í framhaldsskóla og vildu þau fá meira heldur en tvær 

kennslustundir fyrir þessi fjögur ár. Arna vildi hafa einn kynfræðslutíma á 

önn öll fjögur árin, Sigga vildi fá nokkrar vikur í kynfræðslu og hafa hana 

markvisst í fyrsta bekk, Jón vildi hafa ráðgjafa í framhaldsskólum sem 

nemendur gætu alltaf leitað til og Gunnar vildi hafa tveggja eininga áfanga á 

fyrsta ári. Þetta er í samræmi við aðrar rannsóknir á íslenskum unglingum 

þar sem unglingunum fannst kynfræðslan nauðsynleg og vildu meiri fræðslu 

(Ásta Katrín Gunnarsdóttir og Lísbet Patrisía Gísladóttir, 2006 og Svava 

Gunnarsdóttir, 2011). Erlendar rannsóknir sýna einnig að unglingar vilja 

meiri fræðslu (Black o.fl., 2005 og Byers o.fl., 2003) 

Allir viðmælendurnir tóku fram að framhaldsskólanemendur eru mun 

mótækilegri fyrir upplýsingum varðandi kynheilbrigði. Þau komu einnig inn 

á að það væri allt annað í gangi í lífi framhaldsskólanemenda heldur en 

grunnskólanemenda og því tækju þau eftir öðrum hlutum heldur en þau 

gerðu í grunnskóla. Í rannsókn Byers og fleiri kom fram að unglingum fannst 

mikilvægt að kynfræðslan tengist þeim breytingum sem unglingar eru að 

ganga í gegnum og því ætti hún ekki alltaf að vera eins (Byers o.fl., 2003). Í 

annarri rannsókn kom fram að unglingum fannst ákveðin viðfangsefni eiga 

heima í framhaldsskóla en ekki í grunnskóla (Meaney o.fl., 2009) 

Sigga sagði að kynfræðsla í framhaldsskóla væri mjög mikilvæg því þegar 

unglingar koma í framhaldsskóla eru þau allt í einu orðin yngst í skólanum 

og verða fyrir hópþrýstingi að gera ýmislegt sem þau eru ef til vill ekki 

tilbúin til að gera. Rannsóknir hafa sýnt að stór hluti unglinga byrjar að 

stunda kynlíf áður en þeir eru tilbúnir til þess sem má meðal annars rekja til 

þrýstings frá jafningjum og áfengisneyslu (Phillips-Howard o.fl., 2010). 

Gunnar taldi kynfræðsluna mikilvæga því flestir væru að byrja að stunda 

kynlíf þegar þeir koma í framhaldsskóla og þá vakna spurningarnar en 

unglingarnir hafa samt sem áður engan til að spyrja. Í grein Sóleyjar kemur 

fram að á aldrinum 16-20 ára eykst til muna fjöldi þeirra sem stundar kynlíf í 

fyrsta skiptið og er því mjög mikilvægt að þessi aldurshópur fái góða og 

mikla fræðslu (Sóley S. Bender o.fl., 1999). 

Jóni fannst jafnaldrar sínir almennt fáfróðir um þessi málefni og því 

mikilvægt að fá fræðslu. Það er í samræmi við rannsókn sem forvarnafélagið 

Ástráður gerði á viðhorfum og þekkingu 16 ára unglinga til kynfræðslu þar 

sem kom í ljós að þeir búa við mikla vanþekkingu og misskilning á ýmsum 
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grundvallarþáttum mannlegrar kynverundar (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 

2008). 

Siggu fannst kynfræðslan í skólum mjög mikilvæg af því að unglingar 

gætu ekki fengið hana úr bíómyndum og fá litla sem enga fræðslu frá 

foreldrum. Henni fannst þetta vera í hlutverki skólans að veita þessa 

fræðslu og í lífsleikni þar sem kynlíf væri hluti af lífinu og í lífsleikni er maður 

að læra á lífið. 

Þar sem notast var við eigindlega rannsóknaraðferð var markmiðið ekki 

að alhæfa yfir á aðra kennara, nemendur og foreldra. Niðurstöðurnar eiga 

því aðeins við um upplifun þessara tólf viðmælenda á þeim tíma sem 

viðtölin voru tekin. Þessar niðurstöður geta samt sem áður gefið ákveðnar 

vísbendingar sem draga má ályktanir af. 
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6 Lokaorð 

Vegna hraðra breytinga í flestum samfélögum í heiminum er mikilvægi 

góðrar lífsleiknikennslu og kynfræðslu mikið að aukast. Stuðla þarf að 

markvissri og áhrifaríkri lífsleikni og kynfræðslu í framhaldsskólum og til að 

það sé hægt þarf að komast að því hvert viðhorf einstaklinga er til lífsleikni 

og kynfræðslu og hvernig hægt er að breyta henni og bæta. 

Rannsóknarspurningin í þessari rannsókn er: Hvert er viðhorf framhalds-

skólakennara, framhaldsskólanemenda og foreldra framhaldsskólanemenda 

til lífsleikni og kynfræðslu í framhaldsskóla? Þær undirspurningar sem 

rannsókninni er ætla að svara eru fjórar: 

 Að hvaða leyti er lífsleikni í framhaldsskóla mikilvæg? 

 Hvað þarf til að lífsleiknikennsla í framhaldsskóla sé góð? 

 Að hvaða leyti á kynfræðsla í framhaldsskóla rétt á sér?  

 Hvað þarf til að kynfræðsla í framhaldsskóla sé góð? 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar höfðu kennararnir, 

nemendurnir og foreldrarnir jákvæð viðhorf til bæði lífsleikni og kynfræðslu 

í framhaldsskólum. Lífsleiknin er mikilvæg að því leytinu til að hún efldi 

ýmsa færni nemenda og leikni þeirra í lífinu sem er ekki stuðlað markvisst 

að í öðrum greinum. Lífsleiknin er einnig mikilvæg þar sem hún er 

tilbreyting frá öðrum námsgreinum þar sem meiri kostur er á að gera 

kennsluna fjölbreytta og koma inn á viðfangsefni sem nemendum finnst 

áhugaverð. Í lífsleikni fá nemendur frelsi til að tjá sig óhikað án hræðslu um 

að segja eitthvað rangt. Lífsleikni er einnig mikilvæg vegna þess að foreldrar 

hafa orðið ekki eins mikinn tíma til að sinna uppeldinu vegna þess að þeir 

eru útivinnandi og samskiptin milli foreldra og unglinga minnkar á þessum 

aldri. Lífsleiknin er því mikilvæg til að efla leikni nemenda og þroska þeirra 

og nemendur fá tækifæri til að fræðast um ýmis viðfangsefni á víðsýnari og 

hlutlausari hátt heldur en hjá foreldrum. 

Til að lífsleiknikennsla í framhaldsskóla sé góð þurfa kennsluaðferðirnar 

að vera fjölbreyttar og sérstök áhersla á umræður. Nemendurnir vildu fá 

tækifæri til að tjá sig í tímum því þeir eiga ekki eins mikinn kost á því í 

öðrum námsgreinum. Einnig er betra að lífsleiknikennarar séu með góðan 

bakgrunn og skólastjórnendur vandi valið þegar ráða á lífsleiknikennara. 

Lífsleiknikennarar þurfa að geta náð vel til nemendanna og bera virðingu 
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fyrir nemendum og skoðunum þeirra. Þeir þurfa einnig meðal annars að 

vera hressir, hugmyndaríkir og opnir. Að lokum þarf lífsleiknikennslan að 

vera markvissari en nú er og hafa meira flæði og tengingar á milli 

viðfangsefna og þörf er á heildstæðara námsefni en nú er í boði.  

Kynfræðsla á rétt á sér í framhaldsskóla fyrst og fremst vegna þess að 

nemendurnir óskuðu eftir henni og fannst mikil þörf á henni á þessu 

skólastigi. Þeim fannst kynfræðslan einnig eiga rétt á sér vegna þess að 

þeim fannst þeir vera mótækilegri fyrir upplýsingum varðandi kynheilbrigði 

heldur en í grunnskóla. Fræðslan var mikilvæg því margir eru að byrja að 

stunda kynlíf á þessum aldri og þá vakna upp spurningar sem ungmenni vilja 

fá tækifæri til að fá svar við. Kynfræðslan á einnig rétt á sér vegna þess að í 

mörgum tilfellum fá þau ekki fræðslu annarsstaðar. Nemendurnir fengu litla 

sem enga fræðslu frá foreldrum og fræðslan frá klámi, ef fræðslu má kalla, 

vekur upp ranghugmyndir um kynlíf. Slæm áhrif klámvæðingarinnar var sá 

þáttur sem virtist vega mest í umræðunni um réttlætingu kynfræðslu í 

framhaldsskóla meðal viðmælenda og þá sérstaklega nemendanna.   

Það sem þarf til þess að kynfræðsla í framhaldsskóla sé góð er fyrst og 

fremst að gera hana veigameiri og fjölbreyttari. Mikilvægt er að sá sem sér 

um kennsluna sé opinn og ófeiminn og fjallar um kynlífsheilbrigði frá 

ýmsum sjónarhornum. Til að efla gæði fræðslunnar er mikilvægt að móta 

hana út frá óskum nemenda , en þeir vilja fá jákvæðari kynfræðslu þar sem 

fjallað er einnig um jákvæðar hliðar kynlífs og tilfinningar tengdar 

kynlífsheilbrigði. Kynfræðslan má því ekki eingöngu vera forvarnarfræðsla 

þar sem fjallað er um áhættuþætti kynlífs.  

Niðurstöðurnar hér að ofan gefa vísbendingu um viðhorf kennara, 

nemenda og foreldra til lífsleikni og kynfræðslu og hvernig lífsleikni og 

kynfræðslu skal vera háttað í framhaldsskóla. Ég bind vonir við að 

niðurstöðurnar geti verið leiðarljós fyrir áframhaldandi þróun á lífsleikni 

kennslu og kynfræðslu. 
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Viðauki A – Viðtalsrammi fyrir framhaldsskólakennara 

1. Hvaða væntingar hefur þú til lífsleikni? 

2. Hvað finnst þér um aðalnámskrá lífsleikni? 

3. Hvað finnst þér um námsefnið sem er til fyrir lífsleikni? 

 Heildstæðara námsefni?  

4. Hvernig finnst þér best að hafa fyrirkomulagið í lífsleikni, einn þriggja 

eininga áfanga eða þrjá einnar eininga áfanga? 

5. Myndir þú vilja hafa fleiri lífsleikni áfanga? 

 Af hverju/af hverju ekki? 

6. Hvað finnst þér um frelsið sem kennarar hafa í lífsleikni? 

7. Finnst þér að lífsleikni eigi að vera í samstarfi við foreldra? 

 Af hverju/af hverju ekki? 

8. Hvaða kennsluaðferðir finnst þér henta best í lífsleikni? 

9. Hvað felst í góðum lífsleiknikennara? 

10. Hver er upplifun/reynsla þín af lífsleiknikennslu í framhaldsskóla? 

11. Hvað leggur þú mesta áherslu á í lífsleikninni? 

12. Hvaða viðfangsefni telur þú að nemendum finnst áhugaverðust í 

lífsleikninni? 

13. Hvaða viðfangsefni telur þú að eigi eftir að gagnast nemendum mest í 

framtíðinni? 

14. Með hvaða hætti telur þú að hægt sé að efla lífsleiknina? 

 
1. Komið er inn á kynfræðslu í aðalnámskrá framhaldsskóla- almennur hluti 

en ekkert minnst á hana í aðalanámskrá lífsleikni, hvaða áhrif telur þú að 

það hafi? 

2. Hvers vegna telur þú að kynfræðslu sé stundum ábótavant í 

framhaldsskólum? 

3. Hvað finnst þér um magn kynfræðslu í framhaldsskólum? 

4. Hversu mikla kynfræðslu hefur þú eða einhver annar verið með í 

lífsleikni? 

5. Hver finnst þér að eigi að sjá um kynfræðsluna í framhaldsskóla? 
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6. Hvað finnst þér um kynjaskipta kynfræðslu? 

7. Finnst þér að það ætti að vera foreldrasamstarf í sambandi við 

kynfræðslu? 

 Af hverju/af hverju ekki? 

8. Finnst þér þú hæf/hæfur til að sjá um kynfræðslu? 

 Af hverju ekki/hvernig þá? 

9. Hefðir þú áhuga á námskeiði í að kenna kynfræðslu? 

 Af hverju/af hverju ekki? 

10. Eru einhver viðfangsefni í kynfræðslu sem þér finnst óþægilegt að tala 

um? 

 Hver þá? 

11. Hvað finnst þér um kynhegðun unglinga nú til dags? 

12. Hvaða viðfangsefni fjallar þú mest um í kynfræðslu? 

13. Hvaða viðfangsefni telur þú að nemendur hafi mestan áhuga á? 

14. Með hvaða hætti væri hægt að bæta kynfræðsluna í framhaldsskólum?
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Viðauki B – Viðtalsrammi fyrir framhaldsskólanemendur 

1. Hvaða væntingar hefur þú til lífsleikni? 

2. Hver heldur þú að sé megintilgangur með lífsleikni? 

3. Hver er upplifun/reynsla þín af lífsleiknikennslu í framhaldsskóla? 

 En grunnskóla? 

4. Finnst þér lífsleiknikennsla mikilvæg? 

 Hvers vegna/ hvers vegna ekki? 

5. Hvaða munur finnst þér vera á lífsleikni og öðrum námsgreinum? 

6. Hvaða kennsluaðferðir finnst þér henta best í lífsleikni? 

7. Hvað felst í góðum lífsleiknikennara? 

8. Hvað finnst þér um fjölda lífsleikniáfanga í framhaldsskóla? 

9. Hvað er lagt mesta áherslu á í lífsleikninni? 

10. Hvaða áherslur vilt þú hafa? 

11. Hvaða viðfangsefni finnst þér áhugaverðast í lífsleikninni? 

12. Hvaða viðfangsefni telur þú að eigi eftir að gagnast þér mest í 

framtíðinni? 

13. Hvernig eflir lífsleikni leikni þína í lífinu? 

 

1. Finnst þér kynfræðsla í framhaldsskóla mikilvæg? 

Af hverju/af hverju ekki? 

2. Hversu mikla kynfræðslu hefur þú fengið í framhaldsskóla? 

3. Hvað finnst þér um magn kynfræðslu í framhaldsskólum? 

4. Finnst þér kynfræðslan sem þú fékkst í grunnskóla nægilega góð? 

5. Hver finnst þér að eigi að sjá um kynfræðsluna í framhaldsskóla? 

6. Hvað finnst þér um kynjaskipta kynfræðslu? 

7. Hvar færð þú upplýsingar um kynlíf og sambönd? 

8. Færð þú kynfræðslu frá foreldrum? 

Hvernig þá? 

9. Hvað finnst þér um það að unglingar horfi á klám til að fræðast um kynlíf? 

10. Hvað finnst þér um kynhegðun unglinga nú til dags? 
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11. Hvaða viðfangsefni innan kynfræðslu finnst þér þú hafa fengið mesta 

fræðslu um? 

12. Hvaða viðfangsefni innan kynfræðslu værir þú til í að fá meiri fræðslu 

um? 

13. Með hvaða hætti væri hægt að bæta kynfræðsluna í framhaldsskólum?
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Viðauki C – Viðtalsrammi fyrir foreldra 
framhaldsskólanemenda 

1. Hversu upplýst finnst þér þú vera um áfangann lífsleikni í framhaldsskóla? 

2. Hvaða væntingar hefur þú til lífsleikni fyrir barnið þitt? 

3. Finnst þér lífsleikni mikilvæg fyrir framhaldsskólanemendur? 

Af hverju ekki/hvernig þá? 

4. Myndir þú vilja að það væru fleiri lífsleikniáfangar í framhaldsskólum? 

Af hverju/af hverju ekki? 

5. Hvað finnst þér um aukið samstarf milli foreldra og kennara í sambandi 

við lífsleikni? 

6. Hvaða viðfangsefni telur þú að unglingar hafi mestan áhuga á í lífsleikni? 

7. Hvaða viðfangsefni finnst þér mikilvægust í lífsleikni? 

8. Hvaða viðfangsefni telur þú að eigi eftir að gagnast unglingum mest í 

framtíðinni? 

9. Er eitthvað af viðfangsefnum innan lífsleikni sem þú telur að unglingar fái 

ekki fræðslu um heima? 

10. Telur þú að lífsleikni komi að hluta til í staðinn fyrir uppeldi foreldra? 

 Hvernig þá? 

 
1. Hvað finnst þér um kynfræðslu í framhaldsskólum? 

2. Telur þú að þessi aldurshópur þurfi á kynfræðslu að halda? 

 Af hverju/af hverju ekki? 

3. Hvaða viðfangsefni innan kynfræðslu finnst þér mikilvægast að fræða 

börnin þín um? 

4. Hvaða viðfangsefni telur þú að unglingar séu áhugasamastir um? 

5. Finnst þér að það ætti að vera foreldrasamstarf í sambandi við 

kynfræðsluna? 

 Af hverju/af hverju ekki? 

6. Hefur þú verið með kynfræðslu fyrir börnin þín? 

 Af hverju/af hverju ekki? 

7. Finnst þér þú nógu upplýst til að sjá um kynfræðslu heima fyrir? 
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8. Hvaða viðfangsefni innan kynfræðslu finnst þér óþægilegt að tala um? 

9. Hvað finnst þér um kynhegðun unglinga nú til dags? 

 


