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Ágrip 

Viðfangsefni þessa lokaverkefnis er að búa til kynfræðsluefni í lífsleikni fyrir kennara þar 

sem kennsluaðferðir leiklistar eru notaðar. Farið verður í bakgrunn lífsleiknikennslu og 

kynfræðslu í skólum og hvernig kennsluaðferðir leiklistar geta nýst við þá kennslu. Þar að 

auki verða aðferðir leiklistar í kennslu útskýrðar í verkefninu svo jafnvel þeir sem telja sig 

óörugga þegar kemur að því að notast við kennsluaðferðir leiklistar geti nýtt sér þær. Ef 

nemendur fá í lífsleiknitímum tækifæri til að ræða málefni eins og kynlíf á opinskáan hátt 

við jákvæðar og öruggar aðstæður getur það nýst þeim þegar þeir fara að stunda kynlíf 

með öðrum einstaklingum. Höfundur fékk þjálfun í notkun kennsluaðferða leiklistar við 

samþættingu námsgreina við kennaradeild Menntavísindasviðs HÍ. Þar á meðal var farið í 

hvernig hægt væri að notast við leiklist í kennslu þegar kom að kynfræðslu innan 

lífsleikni í grunnskólum. Lífsleiknikennsla er tiltölulega ný námsgrein og því er ekki 

mikið námsefni tengt henni til taks fyrir kennara og nemendur. Reynsla höfundar úr 

vettvangsnámi hefur sýnt að leiklist nýtist einkar vel til að opna fyrir ólík sjónarmið og til 

að ræða málefni sem mörgum þykir erfitt að tala um. Því ákvað höfundur að búa til 

kennsluefni sem getur vonandi nýst kennurum í tímum í kynfræðslu.  



5 
 

Efnisyfirlit 

Ágrip ................................................................................................................................................. 4 

Formáli ............................................................................................................................................. 6 

Inngangur.......................................................................................................................................... 8 

Val á viðfangsefni .......................................................................................................................... 10 

Lífsleiknikennsla í grunnskólum .................................................................................................... 12 

Kynfræðsla ................................................................................................................................. 14 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir í lífsleiknikennslu ......................................................................... 16 

Notagildi leiklistar í tengslum við kynfræðslu ....................................................................... 19 

Samningur .............................................................................................................................. 19 

Hæfniviðmið í lífsleiknikennslu og leiklist ................................................................................ 19 

Lykilhæfni .............................................................................................................................. 22 

Kennsluefni .................................................................................................................................... 26 

Hugmynda/spurningakassi ..................................................................................................... 26 

Upphitunarleikur..................................................................................................................... 27 

Kennari í hlutverki .................................................................................................................. 28 

Viðtöl ...................................................................................................................................... 29 

Fundir ..................................................................................................................................... 29 

Súrrealískur og realískur spuni ............................................................................................... 30 

Innri raddir .............................................................................................................................. 31 

Kastljós ................................................................................................................................... 32 

Samviskugöng ........................................................................................................................ 32 

Val á kennsluaðferðum ........................................................................................................... 33 

Fyrsta kennslustund ........................................................................................................................ 34 

Önnur kennslustund ........................................................................................................................ 36 

Þriðja kennslustund ........................................................................................................................ 38 

Námsmat ......................................................................................................................................... 40 

Lokaorð .......................................................................................................................................... 42 

Heimildaskrá .................................................................................................................................. 44 

Fylgiskjöl ........................................................................................................................................ 48 

 

  



6 
 

Formáli 

Þegar ég fór að skoða mögulegt lokaverkefni voru nokkrar hugmyndir sem komu til 

greina. Kynheilbrigði og mikilvægi þess að tala um kynlíf og tilfinningar tengdar því hafa 

verið ofarlega í huga mér frá unglingsárum. Meðfram framhaldskólanámi mínu sat ég í 

stjórn félags hinsegin fólks á Norðurlandi. Á fundum kom í ljós hve mikilvægt það er að 

ræða um kynlíf og kynheilbrigði. Lítið hefur til dæmis verið rætt um kynheilbrigði 

hinsegin fólks nema dreifingu HIV veirunnar meðal homma. Vegna þess hve erfitt 

fullorðnu fólki finnst að ræða þessi málefni við ungt fólk taldi ég mikilvægt að gera 

verkefni sem hjálpaði þessari umræðu af stað. Sú faggrein sem ég valdi er komið var í 

kennaradeild Háskóla Íslands var kjörsviðið; tónlist, leiklist og dans með áherslu á 

leiklist. Því var sú stefna tekin að búa til kynfræðsluefni þar sem var notast við 

kennsluaðferðir leiklistar. 

Ég vil byrja að á þakka leiðbeinanda mínum, Ásu Helgu Ragnarsdóttur fyrir alla þá 

miklu aðstoð sem hún veitti mér við gerð þessa verkefnis. Án hennar hefði verkefni þetta 

aldrei orðið að því sem það er í dag. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum fyrir að vera 

opin og heiðarleg við mig alla mína æfi. Ef ekki hefði verið fyrir þá opnu umræðu sem 

átti sér stað á heimilum mínum hefði þetta verkefni ábyggilega aldrei fengið að líta 

dagsins ljós. Að lokum fá bestu þakkir allir þeir sem studdu við bak mitt og hlustuðu á 

mig reiðast þegar þættir og kvikmyndir sem ég horfði á gátu ekki viðurkennt mikilvægi 

þess að ræða um kynferðislega virkni unglinga. Þar að auki gáfu þessir aðilar mér sýn inn 

í heim kynfræðslunnar eins og hún var hér áður fyrr sem aftur hjálpaði mér að halda fast í 

þetta verkefni og útbúa kennsluefni sem vonandi opnar umræðuna um kynlíf og 

kynheilbrigði unglinga. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

Reykjavík, 4. desember 2014 

_________________________________ 

         Rakel Snorradóttir  
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Inngangur 

Kynfræðsla skipar stóran sess í lífi unglinga varðandi þróun á góðu kynheilbrigði og 

hæfni til að taka ábyrgar ákvarðanir varðandi eigið kynlíf og sambönd. Upplýsingarnar í 

tengslum við kynfræðslu koma frá foreldrum, vinum, fjölmiðlum og skólum svo dæmi 

séu nefnd. Upplýsingar þessar geta verið misgóðar og sumt sem unglingar sjá og heyra 

um kynlíf getur verið beinlínis villandi fyrir þá og gefið ranga mynd af kynlífi. Með góðri 

kynfræðslu er hægt að draga úr hegðun sem getur reynst hættuleg fyrir ungt fólk til dæmis 

í sambandi við kynsjúkdóma eða ótímabærar þunganir. 

Uppbyggileg kynfræðsla skiptir sköpum fyrir gott kynheilbrigði þar sem nemendur 

læra um mikilvægi öruggs kynlífs. Í gegnum umræðu geta þeir rætt væntingar sínar 

gagnvart því að vera kynferðislega virkur og og vonandi talað um þær tilfinningar sem 

upp geta komið. Auk þess er mikilvægt að nemendur geti skilið tilfinningar kynlífsfélaga 

sinna og virt óskir þeirra. 

Kennsluefnið snýst um að efla kynheilbrigði nemenda með því að nota kennsluaðferðir 

leiklistar. Þar gefst nemendum tækifæri á að tala út frá sinni eigin reynslu án þess að gera 

sig berskjaldaða gagnvart bekkjarfélögum. Auk þess fá þeir möguleikann á að skoða 

kynheilbrigði út frá mismunandi sjónarhornum. 

Markmið höfundar var að búa til námsefni í kynfræðslu sem uppfyllti þau skilyrði sem 

getið er um í aðalnámskrár grunnskóla. Lögð var áhersla á að efnið væri fjölbreytt og 

veitti tækifæri til að skapa umræðu. Reynt var að fjalla um efnið á jákvæðan og opinn 

hátt, gæta hlutleysis og sniðganga staðalímyndir og fordóma. Námsefnið er samið í þeim 

tilgangi að fræða nemendur og vekja þá til umhugsunar. Kennsluaðferðir leiklistar eru 

notaðar í námsefninu, en höfundur telur að þær geti verið gagnlegar þegar kemur að 

kynfræðslu vegna eðlis þeirra en við notkun kennsluaðferðanna þurfa nemendur að setja 

sig í spor annarra, í ímynduðu leikferli og hlutverkið veitir þeim vörn þar sem þeir eru 

ekki þeir sjálfir heldur í hlutverki. Það er einnig samið fyrir kennara með skapandi 

kennsluhætti í huga. 

Vonandi mun þetta kennsluefni gagnast kennurum og nemendum sem vilja nýta sér 

fjölbreyttari kennsluaðferðir og þá ef til vill leiklist við kynfræðslu.  
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Val á viðfangsefni 

Þetta viðfangsefni er sprottið af áhuga mínum á skapandi skólastarfi. Sem nemandi á 

kjörsviðinu tónlist, leiklist og dans kynntist ég aðferðum leiklistar og sá hvað þær geta 

verið gagnlegar þegar verið er að fást við viðkvæm mál. Ástæða þess að kennsluaðferðir 

leiklistar urði fyrir valinu til að koma fræðslunni á framfæri er sú að nemendur eiga 

almennt auðveldara með að opna sig þegar þeir eru komnir í hlutverk. Hlutverkaleikurinn 

veitir þá vörn sem er nauðsynleg þegar fjallað er um erfið mál, til dæmis í lífsleikni. 

Auðveldara er að tjá sig bak við grímu, í einhverri mynd, hún veitir vörn og  stendur á 

milli manns og raunveruleikans, þannig er auðveldara fyrir nemandann að fara út fyrir 

gefin mörk. Nemendur búa yfir hæfni til þess að setja sig í spor annarra og lifa sig inn í 

ímyndaðar aðstæður. Í vettvangsnámi  komst ég að því að lítið er til af námsefni þar sem 

notaðar eru kennsluaðferðir leiklistar þegar kemur að kynfræðslu unglinga. Verkefni 

þessu er ætlað að vera viðbót við flóru kennsluefnis í kynfræðslu 

Þegar nemendur fá tækifæri til að læra í gegnum leiklist og skapandi starf má leiða 

líkum að því að slíkir kennsluhættir stuðli að námi, þroska og vellíðan og komi til móts 

við þarfir hvers og eins.  
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Lífsleiknikennsla í grunnskólum 

Skilgreining á lífsleikni samkvæmt Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, WHO, er að hún feli í 

sér hæfni til aðlögunar og jákvæðrar hegðunar sem gerir einstaklingum kleift að takast á 

árangursríkan hátt á við kröfur og áskoranir daglegs lífs. Lífsleikni felur í sér 

sálfélagslega þætti sem auka getu einstaklinga til að taka upplýstar ákvarðanir, leita 

lausna, gagnrýninnar og skapandi hugsunar, árangursríkrar tjáningar, að mynda heilbrigð 

sambönd og finna til samkenndar. Þessir þættir gera fólki kleift að takast á við lífið á 

heilbrigðan og uppbyggilegan hátt (WHO, 2003). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013:52,194) er lífsleikni námsgrein sem heyrir 

undir samfélagsgreinar auk sögu, þjóðfélagsfræði, heimspeki, siðfræði, landafræði og 

trúarbragðafræði. Aftur á móti er ekki gerð nein sérstök krafa um tímafjölda fyrir hverja 

námsgrein fyrir sig eða hvernig skal skipta þeim mínútufjölda niður sem gefinn er upp 

fyrir samfélagsgreinarnar. Þetta þýðir að hver skóli fyrir sig ákvarðar hve stóran hlut af 

stundatöflu þessar námsgreinar taka. Nemendum í 8. - 10. bekk er einungis  úthlutað 360 

mínútum á viku í samfélagsgreinum; trúarbragðafræði, lífleikni, jafnréttismálum og 

siðfræði. Miðað við fyrri aldursstig er þetta tæplega helmingur mínútufjöldans sem 5. - 7. 

bekkur fær, eða 240 mínútum færri. Þessar fjórar námsgreinar fá aðeins 90 mínútur á 

viku. Það gefur auga leið að ekki er hægt að gera þeim öllum nákvæm skil. Vegna þessa 

þurfa skólastjórnendur að velja og hafna þegar kemur að námsgreinum samfélagsgreina. 

Því miður getur þetta haft þær afleiðingar í för með sér að lífsleikninni verði ekki gert 

eins hátt undir höfði og öðrum greinum þar sem tímafjöldi er ekki nægur og kennarar 

þurfa að velja og hafna. 

Á menntavísindasviði Háskóla Íslands, kennaradeild, hafa kennaranemar ekki 

möguleika á að læra lífsleikni fyrr en á meistarastigi. Námskeiðið sem þeim býðst nefnist 

Lífsleikni - sjálfið og er valnámskeið innan Uppeldis- og menntunarfræðinnar, en það er 

einungis kennt á haustmisseri. Námskeiðið er eitt af níu námskeiðum sem hægt er að velja 

úr og hafa kennaranemar einungis 10 einingar aflögu fyrir val sitt á meistarastigi. Því eru 

litlar líkur á því að samfélagsgreinakennarar sem útskrifast næstu árin hafi kennslufræði 

lífsleikninnar á valdi sínu (Háskóli Íslands, e.d. -a, -b). 

Lífsleikni er tiltölulega ný af nálinni en hún kom ekki inn sem faggrein fyrr en árið 

1999 og er ekki að undra þó lítið sé skilgreint hver markmið námsgreinarinnar eru. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni (2007:10-11) segir að í lok 10. bekkjar eiga 

nemendur meðal annars að geta gert sér grein fyrir þeim þætti sem tilfinningar spila í 
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samskiptum, skilja merkingu hugtakanna kyn, kynhneigð og kynhlutverk og geta skilið 

hlutverk þessara hugtaka með tilliti til kynímyndar og kynupplifunar fólks. Þeir eiga 

einnig að geta rökrætt og tjáð hugsanir sínar, tilfinningar, skoðanir og væntingar til að 

komast að niðurstöðu sem allir samþykkja og vera færir um gagnrýna hugsun í 

samskiptum, markmiðasetningu, skapandi starfi og ákvarðanatökum. Mikið af því sem 

kemur fram í lífsleiknihluta Aðalnámskrá grunnskóla frá árunum 1999 og 2007 hefur 

verið fært yfir í lykilhæfni nýrrar námskrár. Nemendur þurfa enn að þjálfa ákveðna 

samkipta- og samfélagslega hæfni en nú er meiri áhersla lögð á að hún sé þjálfuð í fleiri 

námsgreinum en aðeins í lífsleikni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:146,173,184,197). 

Markmið lífsleiknikennslu, eins og hún er skilgreind nú samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013:196), er að „. . . styrkja á skapandi hátt áræðni, frumkvæði, hlutverk, 

ábyrgð og sjálfsmynd nemenda þegar þeir standa frammi fyrir stórum spurningum sem 

varða reynsluheim, hugarheim og félagsheim þeirra.“ Þarna geta kennsluaðferðir leiklistar 

komið sterkar inn, en þær hafa verið taldar öflugt tæki til að styrkja sjálfsmynd unglinga. 

Í leiklist takast nemendur á við raunveruleg vandamál  með því að  setja sig í spor annarra 

og lifa sig inn í ímyndaðar aðstæður í leikferli. Hlutverkaleikurinn veitir vörn við erfiðar 

aðstæður, það er auðveldara að tjá sig í gegnum þá grímu sem hlutverkið veitir þeim 

þannig að það er auðveldara að fara út fyrir gefin mörk. Þetta á einkum við þegar unnið er 

með erfið mál eins og til dæmis í lífsleikni (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 

2010:8). 

Sterk sjálfsmynd og gott sjálfstraust kemur af góðri sjálfsþekkingu. Nemandi sem 

þekkir sjálfan sig, tilfinningar, styrk- og veikleika vel getur nýtt sér það í hinu daglega lífi 

við lausn hinna ýmsu vandamála. Nám í lífsleikni þjálfar nemendur í að kynnast sjálfum 

sér og að veita og taka við uppbyggilegri gagnrýni í jákvæðu umhverfi. Þeir læra að tala 

um tilfinningar sínar og hvatir, sem er stór þáttur í sjálfsþekkingarferlinu. Eftir því sem 

skilningur og orðaforði nemenda er meiri á þeirra eigin tilfinningum því sterkari 

einstaklingar geta þeir verið. Svo framarlega sem nemendum líður vel eru meiri líkur á að 

þeir uppgötvi sínar veikari hliðar og nái valdi á þeim án þess að fara í vörn. Þeir sem vita 

hverjir veikleikar sínir eru og hafa samþykkt þá munu ekki láta gagnrýni reka sig í 

rogastans, til að mynda í framkomu eða í samskiptum við aðra (Erla Kristjánsdóttir, 

Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004:53-54). 

Samfélag manna byggist á samskiptum, milli nemenda og kennara, foreldra og barna, 

yfirmanna og starfsmanna og milli vina og fjölskyldna. Einstaklingar þurfa að vera 

reiðubúnir til að takast á við ýmiskonar vandamál og geta leyst þau á árangursríkan hátt. 
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Því er nauðsynlegt að þroska samskiptahæfni nemenda strax frá upphafi. Virðing þeirra á 

sjálfum sér stuðlar að því að þeir þora að láta heyra í sér þegar á reynir og geta staðið með 

sjálfum sér í erfiðum aðstæðum. Þeir sem bera virðingu fyrir sjálfum sér og hafa gott 

sjálfstraust gera sér þar að auki grein fyrir því að ekki eru allir góðir í öllu, án þess að 

missa álit á sjálfum sér (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007:25-27, 76). 

Hugarfar sem þetta er mikilvægt að þroska í námsgreinum eins og lífsleikni því eins og 

komið hefur fram á hún að stuðla að tilfinningalegum þroska nemenda. 

Kynfræðsla 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, WHO (e.d.), skilgreinir kynheilbrigði sem líkamlega, 

tilfinningalega, andlega og samfélagslega vellíðan sem er nauðsynlegt að nálgast af 

jákvæðni og virðingu. Gott kynheilbrigði þýðir að stundað sé öruggt kynlíf sem 

einstaklingur er ekki þvingaður í, eins og til dæmis með valdi, eða mismunað fyrir. Allir 

einstaklingar hafa rétt á að njóta kynferðis síns eins og þeir kjósa svo lengi sem þeir brjóta 

ekki á réttindum annarra. 

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á kynheilbrigði Íslendinga í samanburði við 

Norðurlöndin frá árunum 1976 til ársins 1999 koma fram athyglisverðar niðurstöður sem 

gefa til kynna að tíðni barneigna og fóstureyðinga á Íslandi sé mun hærri en í 

nágrannalöndum. Á meðan tíðnin lækkaði á Norðurlöndum hélt hún áfram að rísa hér á 

landi. Þessar niðurstöður hafa verið bendlaðar við tilhneigingu Íslendinga til að tala lítið 

um kynferðisleg málefni. Þar að auki er frekar einblínt á að þegar fullorðins aldri er náð 

skipti meira máli fyrir einstaklinga að vera kynferðislega virkur heldur en að stunda 

öruggt kynlíf. Talið er að besta leiðin til að auka kynheilbrigði unglinga sé að nota 

margskonar leiðir að forvörnum eins og til dæmis kynfræðslu (Sóley S. Bender, Reynir T. 

Geirsson og Kosunen, 2003). 

Kynfræðsla hefur verið skilgreind af Sexuality Information and Education Council of 

the United States (SIECUS) (e.d.) sem lífslangt ferli í upplýsingasöfnun og þróun 

lífsskoðana. Börn fá alla sína vitneskju um kynlíf úr umhverfi sínu, frá foreldrum, 

jafnöldrum, kennurum og fjölmiðlum, því þurfa foreldrar og aðstandendur að huga strax 

að því hvernig best sé að bera sig að í fræðslunni. Ómeðvituð kynfræðsla byrjar strax við 

fæðingu, þegar foreldrar tala um líkama barns síns og hvernig þeir haga sér í tengslum við 

allt sem tengist kynferði þeirra. Algengt er að foreldrar telji að ef þeir ræða um kynlíf við 

börn sín ýti það undir að þau byrji að stunda það fyrr en ella. Aftur á móti hafa rannsóknir 
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sýnt að ef þessi málefni eru rædd inni á heimilum er líklegra að unglingar byrji seinna að 

stunda kynlíf og stunda öruggara kynlíf þegar að því kemur (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 

Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 2009b). 

Samkvæmt Sigríði Dögg Arnardóttur (2014:134-135) hafa unglingar beðið um aukna 

kynfræðslu inn í skólana, en það er mjög misjafnt hve mikil sú fræðsla er eftir skólum. 

Hún bætir við að ætlast er til að náttúrufræði- og lífsleiknikennarar sjái um fræðsluna, en 

Sigríður Dögg telur að því miður séu þeir oft ekki í stakk búnir til þess, oftast eru það því 

skólahjúkrunarfræðingar sem sjá nánast alfarið um kynfræðsluna. Mikilvægt er að 

kynfræðslan sé veitt af fjölbreyttum hópi á sem margslungnastan hátt þannig að nemendur 

fái ólík og mismunandi sjónarmið. Nemendur vilja fá góða fræðslu frá aðilum sem tala 

við þá af hreinskilni og að ekki sé einungis talað um verjur og kynsjúkdóma heldur einnig 

tilfinningahluta kynlífs. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013:23,173,197) er tekið fram að það er skylda skólanna 

að hlúa að þroska og heilbrigði nemenda á sem fjölbreyttastan hátt, meðal annars með 

umræðu um kynheilbrigði og stuðla að tilfinningalegum skilning nemenda. Samkvæmt 

hæfniviðmiðum fyrir samfélagsgreinar eiga nemendur að hafa fengið þjálfun í 

félagslegum samskiptum, þar með talinni kynheilbrigðisfræðslu við lok skólagöngu 

sinnar. Þeir þurfa að læra hvað felst í ábyrgri kynhegðun, hvernig þungun á sér stað og 

hvernig fóstur þroskast. Það hlýtur að vera mikilvægt að þessu efni sér gerð góð og 

viðunandi skil við lok grnnskólagöngu.  

Þegar farið er að ræða um kynlíf við unglinga er gott að hafa nokkra hluti í huga. Það 

að  tala um kynlíf er eðlilegur hlutur í kynfræðslu og ýtir ekki á unglinga að fara að 

stunda kynlíf heldur er umræða oft til góðs þar sem mörg ólík sjónarhorn eru rædd. 

Sigríður Dögg Arnardóttir (2014:137) mælir með því í bók sinni að gera ráð fyrir því í 

upphafi að nemendur hafi ekki mikla þekkingu í tengslum við kynfræðslu og að byrjað sé 

á grunnþekkingu og kennari vinni síðan áfram með efnið. Hún bætir við að mikilvægt sé 

að nota rétt nöfn yfir kynfæri, þ.e.a.s. typpi og píka, en auk þess mælir hún með 

umræðunni um að sjálfsfróun sé eðlileg, en að hana þurfi að stunda í einrúmi. Þar sem 

þetta er mjög krefjandi viðfangsefni og viðkvæmt er farsælast að kynfræðsla nái yfir 

lengri tíma en styttri svo nemendur hafi tíma til að melta allar upplýsingar. 

Kynfræðsla unglinga þarf að ná yfir vítt svið upplýsinga, allt frá tilfinningum og 

samskiptum yfir í getnaðar- og kynsjúkdómavarnir. Í fræðslunni er mikilvægt að 

nemendur viti hver réttur þeirra er sem kynvera, þar með talinn réttur þeirra til góðrar 

heilbrigðisþjónustu og réttur þeirra til að neita að stunda kynlíf. Kynlíf hefur bæði góðar 
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og slæmar hliðar sem gott er að kynna fyrir nemendum, svo sem aukin lífsgleði eða 

ótímabær þungun (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug 

Hauksdóttir, 2009a). 

Þegar kemur að kynsjúkdóma- og getnaðarvörnum er einungis ein vörn sem er góð í 

báðum tilvikum, en það er smokkurinn. Gott er að hvetja nemendur til að nota smokkinn 

þegar og ef stunda á kynlíf því jákvætt viðhorft gagnvart smokknum frá báðum aðilum 

minnkar líkurnar á ótímabærri þungun eða á kynsjúkdómasmiti. Aðrar getnaðarvarnir sem 

eru í boði eru pillan, hormónahringur, hormónaplástur, hetta með sæðisdrepandi kremi og 

margt fleira. Þrátt fyrir að notast er við getnaðarvarnir getur þungun ávallt átt sér stað en 

þær draga úr líkum án henni (Reynir Tómas Geirsson og Sóley S. Bender, 2007). 

Smokkar koma í ýmsum stærðum og gerðum og því er mikilvægt að prófa sig áfram þar 

til rétta tegundin er fundin. Stúlkur eru einnig hvattar til að ganga með smokk á sér því 

það er einnig undir þeim komið að stunda öruggt kynlíf (Sigríður Dögg Arnardóttir, 

2014:172,174). 

Gott kynheilbrigði felst ekki einungis í öruggu kynlífi heldur þurfa einstaklingar að 

geta tjáð sig um líðan sína og væntingar. Hluti þessarar tjáningar felst í að geta gefið 

samþykki fyrir kynlífi og geta skilið þau skilaboð sem kynlífsfélaginn sendir frá sér. 

Samþykki felst í því að báðir aðilar taki virkan þátt í athöfnum og/eða segi beinum orðum 

hvað þeir vilji að gerist. Mikilvægt er að unglingar viti að hætta megi við í miðjum 

klíðum og draga samþykki sitt til baka (Linus Orri o.fl., 2013). 

Unglingar sem fá góða kynfræðslu eru líklegri til að fresta því að byrja að stunda 

kynlíf og einnig líklegri til að nota getnaðarvarnir þegar þeir eru orðnir kynferðislega 

virkir (Kolbrún Gunnarsdóttir o.fl., 2008). Mikilvægi þess að unglingar fresti því að byrja 

að stunda kynlif er ótvírætt. Ástæða þess er sú að því eldri sem unglingar eru þegar þeir 

byrja að stunda kynlíf því ábyrgari eru þeir í allri hegðun er snertir kynlíf. Til dæmis eru 

minni líkur á því að þeir sjái eftir kynlífinu, minni líkur á kynsjúkdómum vegna ábyrgari 

notkunar getnaðarvarna og einnig eru minni líkur á ótímabærum þungunum (Dagbjört 

Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 2009a). Opin 

umræða um kynheilbrigði hlýtur því, vegna ofangreindra upplýsinga, að vera til góðs. 

Fjölbreyttar kennsluaðferðir í lífsleiknikennslu 

Í skólastarfi er mikilvægt að nemendur þjálfi sjálfsþekkingar- og tilfinningagreind sína. 

Það er meðal annars gert með því að notast við margskonar kennsluaðferðir eins og 
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verklegar æfingar, umræðu- og spurnaraðferðir, innlifunaraðferðir og tjáningu, 

hópvinnubrögð og sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. Þetta eru hins vegar ekki einu 

kennsluaðferðirnar sem eru í boði því til eru ótal mismunandi kennsluaðferðir. Ekki hefur 

fundist ein kennsluaðferð sem hentar betur fyrir nemendur en önnur. Mikilvægt er að 

prófa sig áfram með hverjum nemendahópi fyrir sig því mismunandi kennsluaðferðir 

henta hverju námsefni fyrir sig. Þar að auki eru kennarar misjafnir, það sem gengur vel 

fyrir einn þarf ekki endilega að ganga vel fyrir þann næsta (Ingvar Sigurgeirsson, 

2011b:10-11). 

Áður en haldið er af stað í gerð kennsluáætlunar er gagnlegt fyrir kennara að gera sér 

grein fyrir markmiðum kennslunnar. Hvað vill kennarinn að nemendur öðlist þekkingu á, 

hvernig ætlar hann að ná þeim markmiðum sem hann hefur sett upp og hvaða 

kennsluaðferðir ætlar hann að nota til að ná árangri? Markmiðin eru undirstaða þess sem 

ætlast er til að nemendur læri í hverri námsgrein fyrir sig. Oft og tíðum er talið að 

markmið námsins séu einföld, en þegar farið er að skoða lengra koma upp fleiri 

spurningar en búist var við (Ingvar Sigurgeirsson, 2011a:13-17). Í tengslum við 

kynfræðsluna er því ekki eingöngu nóg að kenna nemendum um mikilvægi getnaðar- og 

kynsjúkdómavarna, heldur þurfa þeir þar að auki að læra um tilfinningahiðina sem liggur 

á bakvið það að vera kynferðislega virkur. 

Þegar búið er að afmarka markmið kennslunnar fara kennarar í gerð kennsluáætlunar. 

Þar þurfa þeir að ákveða hvaða kennsluaðferðum skal beitt. Fas þeirra og framkoma 

skiptir þar máli. Þeir þurfa að geta vakið áhuga nemenda á námsefninu og fengið þá til að 

taka virkan þátt í náminu sínu. Raddbeiting er stór hluti af framkomu kennara þar sem 

tónn raddarinnar og blæbrigði segja til um áhrif kennarans á nemendur. Með réttri radd- 

og líkamstjáningu geta kennarar náð athygli nemenda og haldið henni (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2011b:13,18-19). 

Árið 1993 kom Howard Gardner fram með fjölgreindakenningu sína í bókinni Frames 

of Mind. Þar talar hann um mikilvægi þess að notast við fjölbreyttar kennsluaðferðir til 

þess að ná til ýmiss konar nemenda sem hafa ólíkan námsstíl. Í bók sinni veltir hann upp 

hugmyndum um hin mismunandi eðli mannshugans. Hann framkvæmdi rannsóknir á 

heilastarfsemi mannsins sem studdu hugmyndir hans um átta greindarsvæði heilans. Hver 

einstaklingur býr yfir hæfni á hverju greindarsviði fyrir sig og hafa þeir hæfileika til að 

þróa hverja greind fyrir sig. Gardner tekur fram að lykilatriði kenningarinnar snúi að 

menntakerfinu og hvaða áhrif það getur haft ef hver einstaklingur fyrir sig fær tækifæri til 

að þroska sig og læra á sem fjölbreytilegastan hátt. Þannig hafa allir möguleika á að þróa 
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hverja greind fyrir sig ef þeir fá hvatningu og leiðsögn sem hæfir (Gardner, H., 1993). 

Kennsluaðferðir leiklistar falla vel að fjölgreindarkenningu Gardners þar sem þær  gefa 

möguleika á að vinna með ólíkar greindir á skapandi hátt. 

Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky taldi að nám barna ætti sér stað við leik, en 

leikir eru nátengdir kennsluaðferðum leiklistar. Hann talaði um svæði mögulegs þroska 

(e. zone of proximal developement) og átti þá við þá færni sem barn hefði á valdi sínu án 

aðstoðar annarra og þeirrar færni sem það gæti náð með aðstoð annarra, svo sem kennara 

eða jafningja. Hann taldi mikilvægt að nemendur fengju verkefni sem væru ögn fyrir ofan 

þeirra getu og að þeim væri fylgt eftir með leiðbeiningum frá fullorðnum eða öðrum 

nemendum sem væru komnir lengra í námi. Vygotsky lagði áherslu á að fylgst yrði með 

nemendum og að kennari gerði sér grein fyrir hvar þeir væru staddir í þroskaferlinu. 

Samskipti í námi voru ofarlega í huga Vygotskys og kenningar hans sýndu fram á að nám 

er ekki einkamál nemenda sem þeir þurfa að hafa hljótt um heldur að það ætti að hvetja 

nemendur til umræðna um viðfangsefni sín, en umræða er einmitt stór þáttur í 

kennsluaðferðum leiklistar (Mooney, C. G., 2000). 

Hlutverkaleikurinn sem kennsluaðferðir leiklistar byggja á styður vel við hugmyndir 

Vygotskys þar sem nemendur setja sig í hlutverk og þá oft í hlutverk fullorðinna. Þeir fást 

við viðfangsefni sem eru utan þeirra venjulegu athafna. Þannig fá þeir tækifæri til að 

þroska ákveðna hæfni en fá aðstoð frá samnemendum og kennara við að leysa þau 

vandamál sem upp koma í hlutverkaleik. Auk þess byggja kennsluaðferðir leiklistar 

gjarnan á hópvinnu þar sem umræður og samskipti skipta lykilhlutverki við úrlausn 

verkefna og stuðla einnig að auknum þroska og námi hjá nemendum. Kenningar 

Vygotskys tengjast þar að auki kenningum heimspekingsins og sálfræðingsins John 

Deweys, en eitt megininntak kenninga hans er hversu mikilvægt hugtakið „reynsla“ er í 

öllu námi. Í bók hans Learning by Doing tekur hann fram að börn og ungmenni læri best 

með því að framkvæma (e. learning by doing) (Dewey, J., 2000). Dewey taldi að nám 

færi fram þegar nemenur fá að reyna hlutina sjálfir, en það er einmitt gert þegar notast er 

við kennsluaðferðir leiklistar þar sem nemendur setja sig í spor annarra og upplifa 

ímyndaðan heim með því að notast við þá þekkingu og reynslu sem þeir búa yfir. Auk 

þess bætti Dewey við að kennarinn gegni lykilhlutverki í skólastarfi þar sem hann miðlar 

námsefninu til nemenda og þurfi því að vera óhræddur við að prófa sig áfram með ólíka 

kennsluhætti. Kennarinn þarf að ýta undir forvitni nemenda sinna og leyfa þeim að 

kynnast samfélaginu á þeirra eigin forsendum. Í gegnum leiklist og aðrar listgreinar telur 

Dewey að nemendum séu gefin ákveðin verkfæri í hendurnar til að uppgötva, kanna og 
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gera athuganir því meðfæddir hæfileikar þeirra blómstra í verklegri kennslu (Dewey, J., 

2000). 

Notagildi leiklistar í tengslum við kynfræðslu 

Í leiklist taka nemendur á krefjandi vandamálum og hafa rannsóknir sýnt að tilfinningaleg 

reynsla, hvort sem hún er í gegnum leiklist eða raunverulegar aðstæður, eykur líkurnar á 

námi (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010:8). Við notkun kennsluaðferða 

leiklistar er hægt að virkja nemendur á nýjan hátt þar sem þær gefa möguleika á að 

nálgast námsefnið á lifandi hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 2011b:102). Í kynfræðslu læra 

nemendur um alvarlega hluti, eins og kynsjúkdóma og ótímabærar þunganir, því er gott 

að notast við kennsluaðferðir leiklistar þar sem nemendur eru settir í spor annarra og 

þurfa að taka ákvarðanir út frá mismunandi sjónarhornum. Kennsluaðferðir leiklistar veita 

nemendum einnig jákvætt og öruggt umhverfi til að tjá tilfinningar sínar og skoðanir. 

Samningur 

Þegar verið er að ræða jafn viðkæm málefni og sambönd og kynlíf er mikilvægt að allir 

séu sammála um þá virðingu sem sýna þarf nemendum og kennara í leikferlinu. Eðli 

leiklistar kallar á hópvinnu, líflegar umræður, sköpun nemenda og leit að lausnum. 

Nemendur semja leikferlið saman og vinna oftast á tilfinningalegum nótum. Nemendur 

þurfa ekki aðeins að semja við samnemendur heldur einnig stundum við kennarann sem 

er þá í hlutverki í ferlinu. Það þarf því að vera traust á báða bóga. Þess vegna er oft gott 

að byrja leikferlið á að gera samning við nemendur. Kennarinn spyr nemendur hvað þeim 

finnist vera mikilvægar reglur þegar kemur að leiklistartímum í lífsleikni. Það sem hann 

sækist eftir er að í kennslunni umgangast allir hvern annan af virðingu og að samskipti 

innan hópsins séu jákvæð (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010:13). 

Mikilvægt er að samningurinn sé saminn af nemendum, ekki kennara því ef upp koma 

erfiðleikar í leikferlinu, sem alltaf getur gerst, er auðvelt að vísa til samningsins og þess 

að allir hafi samþykkt hann í upphafi og því sé æskilegt að fylgja honum. 

Hæfniviðmið í lífsleiknikennslu og leiklist 

Í lok grunnskólagöngu eiga nemendur að hafa náð ákveðinni hæfni sem gerð eru skil á í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Þessi hæfni snýr meðal annars að sjálfsskilningi nemenda og 

félagsfærni þeirra. Hvert greinasvið fyrir sig tekur fram hvaða hæfniviðmið nemendur 
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eiga að hafa þjálfað í lok 4. 7. og 10. bekkjar, en þau snúa að sex grunnþáttum menntunar. 

Þeir eru: Læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð og 

sköpun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:25). 

Markmiðum í kennslu er best að ná með fjölbreyttum kennsluaðferðum því 

nemendur eru jafn mismunandi eins og þeir eru margir. Þess vegna þurfa kennarar að 

prófa sig áfram með kennslutæki og kennsluaðferðir (Ingvar Sigurgeirsson, 2011a:41). 

Þar sem grunnþættir menntunar snúa að sex misjöfnum sviðum gefur það kjörið tækifæri 

til að nýta sér margskonar kennsluaðferðir við kennslu. 

Lífsleiknikennsla fellur undir samfélagsgreinar í Aðalnámskrá grunnskóla og því eru 

hæfniviðmið hennar að finna þar. Aftur á móti eru margar námsgreinar undir 

samfélagsgreinum og því þurfa kennarar að nota sína reynslu og kunnáttu til að skilgreina 

hvaða hæfni fellur undir lífsleiknikennslu. Fyrir það námsefni sem hér er á ferðinni verður 

stuðst við eftirfarandi viðmið sem snýr að nemendum í lok 10. bekkjar en þau skiptast í 

þrjá flokka, reynsluheim, hugarheim og félagsheim (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:197). 

Innan reynsluheimsins eru ekki mörg hæfniviðmið sem falla að kynfræðslu innan 

lífsleikninnar. Reynsluheimurinn snýr að samfélagi okkar og menningu, auðvitað snúa 

hæfniviðmiðin sem tengjast því að nemendur fái góðan grunn að kynheilbrigði því að lifa 

í okkar samfélagi, ef nemendur fá opna víðsýna kynfræðslu án fordóma má leiða að því 

líkur að þeir séu betur í stakk búnir til að lifa heilbrigðu kynlífi. Hæfniviðmið 

reynsluheims snúa einnig að því hve það er mikilvægt að nemendur geti sýnt fram á að 

þeir skilji hve nauðsynlegt það er að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og fyrir 

mannréttindum annarra (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:198). Í kynfræðslu felst 

forvarnargildi, sérstaklega þegar hugað er að fræðslu er varðar kynsjúkdóma og hvernig 

má verja sig gegn skaðlegum áhrifum kynlífs. Einnig hefur verið sýnt fram á að fái ungt 

fólk fræðslu um kynlíf getur það frekar varið sig gegn misnotkun á kynferðissviði 

(Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 

2009b). 

Námsefnið sem fylgir þessari ritgerð fellur allt undir kennsluaðferðir leiklistar. 

Höfundur telur að kennsluaðferðir leiklistar henti vel þeim hæfniviðmiðum sem sett eru 

fram í lífsleiknikennslu. Kennarar ættu auðveldlega að geta fellt hæfniviðmiðin að 

kennsluaðferðunum. Í leiklist eru nemendur beðnir um að spinna og leika atriði er tengjast 

kynfræðslu, þeir þurfa að setja sig í spor þeirra sem standa fram fyrir erfiðum 

ákvörðunum tengdum kynlífi og vegna þess að þeir eru í hlutverki í atriðum sínum eiga 

þeir auðveldara með að tjá sig en ella (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 
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2010:8). Kennsluaðferðir leiklistar kalla á umræður eftir að atriði hafa verið sýnd og þá 

getur verið gagnlegt fyrir kennarann að ná fram góðri, opinni umræðu, um mikilvægi þess 

að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum þegar kemur að kynferðislegum athöfnum. Í 

umræðum er hægt að benda nemendum á að ef þeir gera eitthvað sem fer gegn þeirra 

gildum getur það skaðað sjálfsmynd þeirra. 

Þegar kemur að hæfniviðmiðum innan hugarheims nemenda eru fleiri þættir sem 

ætlast er til að þeir nái tökum á í lok grunnskólagöngu sinnar. Þar má nefna að þeir þurfa 

að geta skilið og notað hugtökin kyn, kynhneigð og kynhlutverk og geta skýrt fyrir öðrum 

hvert hlutverk þeirra er í sambandi við kyngervi fólks, til dæmis líf og upplifanir hinsegin 

fólks, auk þess að geta útskýrt fjölbreytni tilfinninga og tengsl þeirra við hugsanir þeirra 

og hegðun. Nemendur þurfa einnig að geta tekið ábyrgð á eigin lífsháttum og heilbrigði, 

geta komið auga á styrkleika sína og veikleika og tekið ákvarðanir út frá þeim. Sú hæfni 

að geta sett sig í spor annarra og skoðað hluti frá þeirra sjónarhorni er þar að auki æskileg 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:201-202). Þessi markmið eru hugsanlega heldur háleit 

fyrir nokkrar kennslustundir í kynfræðslu, en mikilvægt er að hafa þau bakvið eyrað þegar 

námsefni er sett saman og markmið sett. Í þeim kennsluaðferðum sem snúa að 

samböndum og kynlífi milli tveggja einstaklinga er gott að hafa margskonar samsetningar 

af pörum, til dæmis samkynja par og par þar sem annar aðilinn er ef til vill transmaður 

eða transkona. Með því eru einstaklingar sem falla undir þessar skilgreiningar settir inn í 

fordómalausar aðstæður og kennara gefst möguleiki á að ræða við nemendur um hinsegin 

málefni. Þegar unnið er með spuna, eins og verður gert í þessu námsefni, er hægt að setja 

nemendur í aðstæður þar sem þeir þurfa að taka erfiðar ákvarðanir, til að mynda hvað 

gera skal þegar ótímabær þungun á sér stað. Í þessum aðstæðum þurfa nemendur að taka 

ábyrgð á því sem gerst hafði í spunanum og þannig æfast þeir í að taka þessar ákvarðanir 

við raunverulegar aðstæður. Þeir þurfa einnig að geta sett sig í spor annarra en það er til 

dæmis gert með notkun kennsluaðferðarinnar fundur. Þar þurfa nemendur að setja sig í 

spor unglinga, foreldra og skólastarfsfólks og komast að niðurstöðu í þeim málefnum sem 

verið er að ræða. Allar þessar kennsluaðferðir eiga það sameiginlegt að nemendur þurfa 

að gera sér grein fyrir styrkleikum sínum og veikleikum og að hægt er að ræða styrk- og 

veikleikana við lok hvers verkefnis. 

Síðasti flokkurinn er félagsheimur nemenda. Hann kveður á um að nemendur eigi að 

geta tekið ákvarðanir á fordómalausan hátt út frá upplýsingum sem þeir fá, komið 

þekkingu sinni áfram á fjölbreyttan máta, geta fært rök fyrir réttindum sínum og sýnt 

ábyrgð í samskiptum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:202). Kennsluaðferðir leiklistar 
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geta komið að góðum notum hér. Aðferðirnar eru fjölbreyttar og taka á námsefni frá 

ólíkum sjónarhornum. Í mörgum kennsluaðferðanna þurfa nemendur að standa og falla 

með þeim ákvörðunum sem þeir taka, það fellur vel að þeim hæfniviðmiðum að 

nemendur þurfa að geta fært rök fyrir réttindum síum og skyldum. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013:184) er minnst á kynheilbrigði innan 

samfélagsgreina og skólaíþrótta, en í hæfniviðmiðum hjá síðarnefndri námsgrein er talað 

um að nemendur skuli geta „rökrætt kynheilbrigði, kyn- og staðalímyndir, afleiðingar 

eineltis og tekið virka afstöðu gegn ofbeldi“. Það sem þarna er meðal annars verið að 

segja er að í skólaíþróttum þurfa nemendur að geta virt líkama sinn og annarra ásamt því 

að þeim er kennt að mismuna ekki útfrá kynferði. Velta má fyrir sér hvort þessum 

markmiðum sé öllum náð innan skólaíþrótta þar sem knappur tími er gefin til íþrótta 

innan skólanna. Þó svo að þessi hæfniviðmið séu innan skólaíþrótta þýðir það samt sem 

áður ekki að aðrar námsgreinar geti ekki tekið þessa umræðu upp, í raun ætti hún að vera 

samofin allri skólaumræðu. 

Megináhersla námsefnisins sem fylgir þessari greinargerð er ekki leikræn tjáning 

nemenda heldur fræðslan sem þeir fá í gegnum kennsluaðferðir leiklistar. Samt sem áður 

þarf að hugsa um hvað nemendur geta lært í leikrænni tjáningu í þessu ferli. Helsta 

áherslan verður á hæfniviðmið sem snýr að túlkun nemenda með radd- og líkamsbeitingu 

þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:147). Ástæða þess að þetta hæfniviðmið er notað er 

sú að nemendur geta lifað sig betur inn í leikferlið ef þeir nota radd- og líkamsbeitingu til 

að glæða persónurnar sem þeir skapa lífi og gera þær raunverulegri. Það geta þeir til 

dæmis gert með því að lækka róminn og standa hoknir ef þeir vilja sýna fram á undirgefni 

persónunnar. Þær aðstæður sem þeir verða beðnir um að setja sig í munu eiga rætur að 

rekja í raunveruleikann, að undanskildum súrrealískum spuna þar sem nemendur eru 

beðnir um að persónugera hluti og líkamsparta. 

Með þessi hæfniviðmið að leiðarljósi verður sett saman kennsluefni sem mun 

vonandi hjálpa nemendum að skilja og tjá tilfinningar sínar og læra að bera virðingu fyrir 

líkama sínum. Þeir munu þar að auki fræðast um mikilvægi kynheilbrigðis og 

ábyrgðarinnar sem því fylgir að vera kynferðislega virkur. 

Lykilhæfni 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013:86) er lykilhæfni sú hæfni sem nemendur eiga 

að þjálfa, óháð námsgrein þar sem henni er ætlað að hjálpa til við heildarþroska nemenda. 
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Hún á að leggja línurnar að alhliða þroska sjálfsvitundar og samskiptahæfni nemenda. Þar 

kemur fram að kennarar skulu taka mið af hæfniviðmiðum lykilhæfninnar þegar námsefni 

og kennsluaðferðir eru valdar. Í því námsefni sem hér mun vera sett saman verður tekið 

mið af lykilhæfni úr fjórum flokkum af fimm sem byggjast á grunnþáttum menntunar, en 

það eru tjáning og miðlun, skapandi og gagnrýnin hugsun, sjálfstæði og samvinna og 

ábyrgð og mat á eigin námi. Ekki verður notast við flokkinn nýting miðla og upplýsinga 

vegna þess að hann snýr að tölvutækni og nýtingu á henni við heimildaleit og 

heimildanotkun en það á ekki við í tengslum við þetta verkefni. 

Í lok 10. bekkjar er ætlast til að nemandi geti tjáð hugsanir sínar, hugmyndir og 

tilfinningar á skipulegan, skýran og viðeigandi hátt. Hann þarf að geta brugðist með 

rökum við upplýsingum og hugmyndum sem eru á margvíslegu formi, tekið þátt í 

rökræðum um viðfangsefni, rökstutt mál sitt af yfirvegun og tekið tillit til ólíkra 

sjónarmiða. Auk þess að geta rætt á viðeigandi og skýran hátt um málefni þannig að áhugi 

viðmælenda sé vakinn (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:87). Það kennsluefni sem mun 

þjálfa þessa hæfni er til dæmis kennsluaðferðirnar: Kennari í hlutverki, viðtöl og fundir. 

Þar þurfa nemendur að taka á móti upplýsingum og geta rökstutt sínar skoðanir á 

viðfangsefninu. Auk þess eru þeir beðnir um að skoða ólík sjónarmið þegar 

kennsluaðferðin fundur er notuð, en þar eru nemendur settir í hlutverk þriggja 

hagsmunaaðila. 

Þegar kemur að skapandi og gagnrýnni hugsun þarf nemandi að geta tekið upplýsta 

afstöðu til gagna og upplýsinga, dregið ályktanir og skapað eigin merkingu. Þeir þurfa 

einnig að geta beitt mismunandi sjónarhornum, gagnrýninni hugsun við mótun og miðlun 

viðfangsefna á skapandi hátt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:88). Til að þjálfa þessa 

lykilhæfni mun vera notast við kennsluaðferðirnar: Samviskugöng, kastljós og innri 

raddir. Samviskugöng þjálfa nemendur í að rökstyðja mál sitt ásamt því að taka 

ákvarðanir út frá upplýsingum sem gefnar eru þar sem nemendur standa í tvem röðum 

sem eru með andstæðar skoðanir á vandamálinu. Einn aðili fer í gegnum göngin, hlustar á 

röksemdarfærslu beggja hliða og þarf að lokum að taka ákvörðun í samræmi við þá hlið 

sem er meira sannfærandi. Í kennsluaðferðinni kastljósi eru nemendur beðnir um að nýta 

þá kunnáttu sem þeir búa yfir til að draga ályktanir og koma sínum skilningi yfir til 

bekkjarfélaganna. Einn nemandi situr á stól fyrir framan hópinn og situr fyrir svörum í 

hlutverki einhverrar persónu sem komið hefur fram í fyrri verkefnum. Innri raddir þjálfa 

nemendur í að nálgast viðfangsefni frá mismunandi sjónarhornum en þar eru tveir 

nemendur fengnir til að sitja andspænis hvor öðrum og ræða um málefni sem kennarinn 
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kemur með á meðan aðrir tveir nemendur standa fyrir aftan hina og tala sem innri raddir 

þeirra. Sjónarhornin sem nemendur fá koma oftast nær sitt hvoru megin við það 

viðfangsefni sem verið er að ræða um og því þurfa nemendur að setja sig í spor annarra 

og sjá hlutina frá þeirra sjónarhorni. 

Ætlast er til að nemandi hafi öðlast sjálfstæði við lok 10. bekkjar, að hann geti gert sér 

grein fyrir hvernig hann nýtir styrkleika sína og hefur skýra sjálfsmynd. Hann á að geta 

unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt þátt í samskiptum, auk þess þarf hann líka að 

geta verið leiðandi í samstarfi, borið ábyrgð á útfærslu leiða að sameiginlegum 

markmiðum og tekið leiðsögn og gagnrýni á uppbyggilegan hátt (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013:89). Þarna mun kennsluefnið súrrealískur og realískur spuni þjálfa 

nemendur í þessari lykilhæfni. Í öllum spuna þurfa nemendur að geta unnið saman og 

samþykkt tillögur hinna. Spuninn í kennsluefninu sem höfundur hefur samið er þar að 

auki gerður til að styrkja sjálfsmynd nemenda, samanber samtal milli foreldra og unglings 

um gistingu kærasta/-u hans. Þegar unglingar eru komnir með verkfærin til að tala 

opinskátt sín á milli um kynlíf og allt sem því fylgir aukast líkurnar á að þeir geti tekið 

upplýstar ákvarðanir og staðið fast á sínum skoðunum þegar um kynfræðslu er að ræða. 

Nemandi þarf að geta tekið ábyrgð á eigin námi og metið það. Það gerir hann með því 

að gera sér grein fyrir hvernig hann getur hagnýtt styrkleika sína á skapandi hátt í námi og 

haft skýra sjálfsmynd (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:90). Eftir hverja innlögn á 

námsefninu getur kennari rætt um það sem kom fram hverju sinni og vonandi fengið 

opinskáa umræðu. Þannig geta nemendur metið sig og aðra og fengið möguleika á að 

koma sinni vitneskju á framfæri. 

  



25 
 

  



26 
 

Kennsluefni 

Í leiklist er hægt að notast við margskonar kennsluaðferðir til að koma náminu til skila. 

Kennsluaðferðir eins og kennari í hlutverki, kastljós, innri raddir og samviskugöng eru 

aðferðir sem töluvert eru notaðar í kennslu. Þetta eru allt aðferðir sem henta hvaða 

skólastigi sem er og hægt er að nýta fyrir hvaða námsefni sem er. Í þessum kafla verður 

fjallað um þær kennsluaðferðir og efni sem notaðar verða í tengslum við námsefni fyrir 

kynfræðslu. 

Eftir hverja kennsluaðferð fyrir sig er mikilvægt að ræða um það sem hefur verið gert. 

Það er bæði gert svo nemendur geti komið sínum skoðunum á framfæri og einnig að 

kennarinn geti leiðrétt hvern þann misskilning sem gæti komið upp. Þetta eykur líkurnar á 

að efnið sitji eftir hjá nemendunum. Spurningar eru afar gagnlegar fyrir kennara þegar 

unnið er með kennsluaðferðir leiklistar. Með spurningum hjálpar kennari nemendum að 

tengjast viðfangsefninu. Hann áttar sig á hvað nemendur eru að hugsa, hvernig  þeir muni 

bregðast við aðstæðum, hvernig þeir tengja leikferlið við sitt eigið líf og hvaða hugmyndir 

þeir vilji reyna. Nemendur eru á eigin leikferðalagi, en kennari getur hjálpað þeim með 

spurningum að vinna úr reynslu sinni (Ása Helga Ragnarsdóttir og Rannveig Björk 

Þorkelsdóttir, 2010). 

Í bók Sigríðar Daggar Arnardóttur, Kjaftað um kynlíf: Handbók fyrir fullorðna til að 

ræða um kynlíf við börn og unglinga (2014:137) talar hún um að mikilvægt sé að byrja 

hverja kennslustund á því að ræða það sem kom fram í fyrri tímum. Það er góð leið til að 

sjá hvað hefur setið eftir hjá nemendum. Eftir upprifjunina er hægt að athuga hvort 

nemendur vilji tala betur um eitthvað sem kom fram síðast. Þá er annað hvort hægt að 

ræða það saman eða nýta kennsluaðferðirnar fundur, kastljós eða innri raddir til að dýpka 

skilning nemenda á efninu, en þær kennsluaðferðir henta einkar vel til upprifjunar á 

námsefninu. 

Hugmynda/spurningakassi 

Nemendur vita misjafnlega mikið um kynlíf þegar kynfræðsla hefst og því getur verið 

gagnlegt að fá frá þeim spurningar um hvað þeir vilja fá að vita eða fá frekari vitneskju 

um.  Kennarinn getur beðið nemendur um að setja spurningar í kassa (Sigríður Dögg 

Arnardóttir, 2014:136) og fengið þannig vitneskju um það efni sem brennur á nemendum. 

Þessar spurningar getur hann síðan fléttað inn í námsefni næstu tíma hvort sem það er inn 
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í umræðurnar eftir hvert verkefni fyrir sig eða inn í verkefnin sjálf. Þannig nær hann að 

sníða námsefnið að hverjum hóp fyrir sig auk þess sem hann heldur því lifandi. 

Upphitunarleikur 

Leikurinn sem mun vera notast við hér verður kallaður kynfræðsluklapp. Stólum er raðað 

í hring, jafn margir og nemendur eru ásamt kennara. Hver og einn fær sér sæti á stól. 

Leikurinn er einbeitingaleikur og það má ekki hlæja í honum. Nú velja allir sér eitt orð 

sem tengist kynlífi eða kynfræðslu, það gæti til dæmis verið typpi og píka eða ef til vill 

samþykki eða ólétta. Sigríður Dögg Arnardóttir (2014:137) talar um að mikilvægt sé að 

biðja nemendur um að nota rétt nöfn yfir kynfæri, þ.e.a.s. typpi og píka. Mörgum finnst 

þau orð dónaleg og nota orð eins og budda, bibbi, bossi eða búbbur, sérstaklega við ung 

börn, en ef börn venjast orðunum píka og typpi frá upphafi þá eru orðin skýr og hrein og 

það er augljóst hvað átt er við. Þegar allir eru komnir með orð er hægt að hefja leikinn. 

Allir slá á læri sér og klappa í takt og síðan er takturinn sendur á milli. Sá sem valdi t.d. 

orðið leggöng gæti ákveðið að senda á þann sem valdi orðið pungur. Hann þyrfti að segja 

orðið sitt tvisvar og einnig orð viðtakandans án þess að sæist í tennur og í takt við 

klappið. Því næst er allt endurtekið aftur af þeim sem fékk sendinguna. 

Leikurinn gengur út á einbeitingu þar sem mikilvægt er að geta gert hluti sem eru 

mögulega kjánalegir án þess að fara að hlægja. Í leiklistakennslu er mikið lagt upp úr því 

að nemendur haldi einbeitingu á sviði og einnig baksviðs. Í því felst til dæmis að þegar 

hlægilegir hlutir gerast á sviðinu mega nemendur ekki missa niður einbeitingu sína og 

fara að hlæja. Þessi þjálfun sem nemendur fá getur nýst þeim í samfélaginu því oft og 

tíðum koma upp hlutir þar sem mikilvægt er að halda andliti. Auk einbeitingar þjálfast 

nemendur í því að nota „dónalegu“ orðin í öruggu umhverfi, en eins og komið hefur fram 

er mikilvægt að geta notað rétt orð yfir kynfæri og kynlífstengda hluti. 

Dæmi um orð sem hægt er að nota: Leggöng, pungur, typpi, píka, snípur, 

sjálfsfróun, brjóst, sæði. 

Gott er að endurtaka þennan leik í upphafi hverrar kennslustundar svo nemendur 

þjálfist í að nota „erfiðu“ orðin. Ef þeir geta ekki talað um kynlíf þá eru þeir ekki tilbúnir 

til að stunda það (Sigríður Dögg Arnardóttir, 2014:168). 
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Kennari í hlutverki 

Þessi kennsluaðferð er afbrigði af hlutverkaleik þar sem kennari er virkur þátttakandi í 

leikferlinu með því að fara í hlutverk sjálfur. Kennari getur því haft áhrif á gang ferlisins 

á áhrifaríkari hátt en ef hann stendur utan við leikferlið. Einnig getur hann í hlutverki sagt 

og gert það sem hann gæti ekki ef hann tæki ekki þátt í leiknum. Eins og í öðrum 

hlutverkaleikjum er ekki krafist leikhæfileika hjá kennurum, kennari er alltaf hann sjálfur 

og hefur fulla yfirsýn yfir það sem er að gerast meðal nemenda, en setur sig jafnframt í 

spor annarra um stundarsakir. Kennsluaðferðin kennari í hlutverki er hér notuð sem 

kveikja eða kynning á námsefninu. Kennarinn ákveður hvaða hlutverk hann ætlar að taka 

sér í leikferlinu. Það getur til dæmis verið yfirmaður, milligöngumaður, andstæðingur, 

einhver sem er lágt settur eða sem vantar aðstoð. Kennarinn þarf að velja hvert þessara 

hlutverka henta best fyrir þann aldurshóp sem hann hefur og það námsefni sem verið er 

að kenna hverju sinni. Þegar ferlið sjálft hefst getur kennarinn valið um að koma inn í 

kennslustofuna í hlutverki án þess að kynna ferlið fyrir fram eða hann kynnir persónuna 

sem er að koma. Taka þarf mið af hópnum hvor nálgunin hentar betur, en ef sú seinni er 

notuð er gott að ræða við nemendur og biðja þá um að taka fullan þátt í ferlinu. Þeir fá 

hlutverk sem fellur inn í þann hugarheim sem verið er að skapa alveg eins og kennarinn. 

Hann stjórnar því hver kemur hvenær inn í leikinn með því að ávarpa nemendur og fær 

þeim hlutverk. Þar að auki þarf kennarinn að vera meðvitaður um það hvenær hann þarf 

að stýra leiknum í aðra átt eða hvenær skal stöðva leikferlið (Dickinson, R., Neelands, J., 

2006:94-101). 

Möguleiki 1: Kennarinn kemur inn í hlutverki sem einstaklingur sem er í valdastöðu, 

til dæmis fulltrúi foreldrafélagsins, en hann hefur verið fenginn til að vera með 

kynfræðslu fyrir nemendur á unglingastigi. Hann var neyddur til að taka þetta starf að sér 

og á í miklum erfiðleikum með að tala um sambönd og kynlíf við nemendur. Þetta efni á 

ekki heima í kennslustofu að hans mati og hann telur að það eigi alls ekki að dreifa 

smokkum til nemenda. Þeir þurfa ekki að læra um kynlíf því skírlífi er besta leiðin gegn 

ótímabærri þungun og kynsjúkdómum. Þarna mun kennarinn í hlutverki, sem fulltrúi 

foreldrafélagsins, reyna að hneyksla nemendur og þannig fá þá til að tala um málefnið. Í 

atriðunum í leikferlinu væri hægt að gefa nemendum þau hlutverk að vera til dæmis dóttir 

eða sonur fyrirlesarans,  bekkjarkennarinn eða annað foreldri úr foreldrafélaginu. Auk 

þess væri hægt að gefa hinum nemendunum önnur nöfn eða kyn og láta þá þannig tala 

sem einhver annar en þeir sjálfir. 
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Möguleiki 2: Kennarinn kemur inn í hlutverki sem stúlka sem vantar aðstoð. Hún er 

ekki tilbúin til að stunda kynlíf, en vinir hennar og kærasti/-a eru að þrýsta á hana. Sett er 

upp leikatriði þar nemendur eru vinir hennar og kærasti/-a en kennarinn er í hlutverki sem 

stúlkan. Þarna getur kennarinn í hlutverki sínu séð hvað nemendur eru að hugsa þegar 

kemur að kynlífi. Hlutverkin sem kennari getur sett nemendur í eru til dæmis 

námsráðgjafi, bestu vinirnir, kærastinn/-an, bestu vinir kærastans/-unnar, systkini og 

foreldrar. 

Viðtöl 

Í  viðtölum vinna oftast tveir og tveir saman, A og B, þó stundum sé um sjónvarps- eða 

útvarpsþátt að ræða og þá geta verið fleiri. Kennari raðar nemendum í hlutverk og velur 

þeim aðstæður og viðfangsefni. Í tengslum við kynfræðslu getur verið áhugavert að nota 

viðtöl því þau geta verið á milli vinnuveitanda og umsóknaraðila, fréttamanns og persónu 

úr námsefninu eða spjallþáttur með einum eða fleiri viðmælendum. Þarna eru nemendur 

settir í spor annarra og þurfa að byggja svör sín og spurningar á eigin reynslu. Þar sem 

þeir eru í hlutverki myndar það ákveðna vörn sem gerir það að verkum að þeir geta tjáð 

sig af meira frelsi og samviskusemi og eiga hægara með að fara út fyrir gefin mörk (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010:29). 

Viðtal 1: Spjallþáttur þar sem talað er við foreldri unglings, lækni, myndlistakonu og 

bankastarfsmann um óábyrgt og ábyrgt kynlíf. Þarna er hægt að hafa nemanda sem 

þáttastjórnanda en ef kennari telur að enginn í hópnum sé tilbúinn til að leiða 

spurningarnar þá getur hann sjálfur hoppað í hlutverk sem stjórnandi þáttarins. 

Viðtal 2:  Spjallþáttur í súrrealískum stíl. Nemendur eru settir í hlutverk kynfæra í 

þættinum og spjallað er við þau um þá meðferð sem þau fá. Þeim finnst unglingarnir sem 

eiga þau ekki veita sér næga athygli eða ekki passa nægilega vel uppá þau þar sem vörn 

gegn kynsjúkdómum er sjaldan notuð, lítið um böð og allt of þröngar gallabuxur notaðar. 

Fundir 

Fundir eru svipaðir viðtölum að því leyti að nemendur eru settir í spor einhvers hóps en 

aftur á móti er enginn stjórnandi á fundum. Á fundum eru nemendurnir hópur sems gætir 

hagsmuna á því sviði sem verið er að læra um. Með þessu þurfa nemendur að velta fyrir 

sér ólíkum sjónarmiðum og finna lausnir á vandamálum sem fara mögulega á móti því 

sem þeim finnst rétt (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010:29). 
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Fundur 1: Á fundinum ræða nemendur um það hvort það eigi að kenna kynfræðslu í 

skólum. Kennari kemur inn í hlutverki sem skólastjórinn, hann vill ekki hafa kynfræðslu í 

skólanum og bendir á mikilvægari fög. Nemendur þurfa á fundinum að koma með góð 

rök fyrir því að kynfræðsla eigi að vera kennd í skólum. 

Fundur 2: Nemendur eru í hlutverki foreldra í foreldrafélaginu á fundinum. Einhverjir 

þurfa að vera á móti því að kynfræðsla verði kennd í skólum á meðan aðrir eru með því. 

Mögulega finnst einhverjum foreldrum nóg að unglingarnir þeirra fái þessa fræðslu heima 

við á meðan öðrum þykir nauðsynlegt að þeir fái þessa fræðslu bæði heima við og í skóla. 

Fundur 3: Að lokum eru nemendur beðnir um að fara í hlutverk sem kennarar og 

skólastjórnendur á fundi þar sem verið er að ræða hvort eigi að fá utanaðkomandi aðila til 

að vera með kynfræðsluna innan skólans. Skólastjórinn vill spara, það eru fjárhagslegar 

þrengingar í skólanum, hann vill  sleppa þessari kennslu, vill að heimilin sjái alfarið um 

fræðsluna, aðstoðarskólastjórinn er á öndverðum meiði, honum finnst þetta mikilvæg 

fræðsla sem allir unglingar eiga að fá í skólum. 

Súrrealískur og realískur spuni 

Í spuna semja nemendur sína eigin atburðarás. Nemendur setja sig í spor annarra, öðlast 

tilfinningalega reynslu. Forsendur spuna eru ekki margbrotnar, til hans þarf aðeins 

aðstæður, atburðarás og persónur. Hægt er að nýta sér súrrealískan og realískan spuna til 

skiptis þegar unnið er með kynfræðslu. Það er gert á þann hátt að annar hver spuni er 

eitthvað sem gæti aldrei gerst, eins og að smokkur og tannbursti ræða málin um hvor 

þeirra sé mikilvægari, og síðan spuni sem gæti alveg gerst þar sem foreldrar ræða saman 

um mikilvægi þess að senda unglinginn sinn með smokk í skólaferðalagið. Hver spuni 

þarf aftur á móti að vera mismunandi því annars verður kennslustundin fyrirsjáanleg og 

hætta er á að nemendur missi áhugann (Cahill, H., 2013, júní). 

Súrrealískur spuni: Túrtappi og dömubindi að ræða við pilluna um hvernig blæðingar 

hafa breyst eftir tilkomu hennar, pillunnar. 

Realískur spuni: Foreldrar að ræða saman um hvort dóttir þeirra ætti að fá leyfi til að 

byrja á pillunni, annað foreldrið mælir með því því og hitt á móti. 

Súrrealískur spuni: Píka og typpi unglinga sem eru kærustupar eru að ræða um það 

hvernig þeim líður. 

Realískur spuni: Unglingur spyr foreldra sína hvort kærastinn/-an hans megi gista. 

Annað foreldrið vill leyfa það en hitt ekki. 
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Súrrealískur spuni: Hlutir sem eru í tösku unglings. Hlutirnir eru farsími, smokkur, 

visakort, peningar og tannbursti. Spurningin er hvort það sé nægilegt pláss fyrir alla í 

töskunni. Hvert þeirra er mikilvægast á laugardagskvöldi? 

Realískur spuni: Foreldrar ræða við unglinginn sinn sem er að fara í menntaskóla þar 

sem er heimavist. Foreldrarnir vilja ræða við hann um hvað það er mikilvægt að nota 

smokk ef til kynlífs kemur. 

Súrrealískur spuni: Typpi og heili tala saman um það hvort nauðsynlegt sé að nota 

smokk. 

Realískur spuni: Kærustupar sem er að fara að sofa hjá í fyrsta skipti. Annað þeirra 

vill nota smokk en hitt ekki. 

Í lok þessa spuna er hægt að ræða við nemendur um mismunandi tegundir getnaðar- og 

kynsjúkdómavarna. Hægt er að koma inn á muninn á kynsjúkdómavörn og getnaðarvörn 

ásamt mismunandi tegundum kynlífs; munnmök, endaþarmsmök, fingrun og kynlíf 

hinsegin fólks. Þarna er kjörið tækifæri til að ræða um hvers vegna það er ekki nóg að 

vera til dæmis bara á pillunni því hún er einungis vörn gegn ótímabærri þungun en ekki 

gegn kynsjúkdómum. 

Innri raddir 

Önnur aðferð sem góð er til að dýpka skilning nemenda á efninu er kennsluaðferðin innri 

raddir. Sú aðferð felst í því að tveir nemendur sitja í stólum andspænis hvor öðrum á 

meðan tveir aðrir nemendur standa fyrir aftan sitt hvorn nemendann. Þeir sem sitja í 

stólunum fá hlutverk sem persónur eða hlutir í námsefninu og þurfa að ræða saman um 

málefni sem kennarinn setur fyrir. Hinir tveir sem standa fyrir aftan eru innri raddir þeirra 

sem sitja fyrir framan þá. Þeir sem sitja skipta sér ekkert af því sem hinir segja sem standa 

fyrir aftan þá. Með þessari aðferð er betur hægt að skyggnast inn í hugarheim persónanna 

auk þess sem þarna er gott tækifæri til að tala við nemendur um það að við segjum ekki 

alltaf það sem við erum að hugsa, við ritskoðum okkur (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir, 2010:32 - 33). 

Verkefni 1: Móðir ræðir við dóttur sína um mikilvægi þess að nota smokkinn. 

Verkefni 2:  Faðir ræðir við son sinn um mikilvægi þess að fá samþykki frá aðilanum 

sem hann vill sofa hjá áður en eitthvað er gert. 

Verkefni 3: Vinkonur ræða saman um hvenær eigi að byrja að stunda kynlíf. Önnur 

þeirra hefur stundað kynlíf en hin ekki. 
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Verkefni 4: Vinir að ræða saman um kærustu/-asta annars þeirra. Kærastinn vill ekki 

þrýsta á hana/hann, en vini hans finnst hann vera tepra sem leyfir kærustunni/-astanum að 

fá að ráða of miklu. 

Kastljós 

Kastljós er kennsluaðferð þar sem einn nemandi situr í stól fyrir framan hina nemendurna, 

hann er í hlutverki einhvers sem tengist námsefninu, hinir nemendurnir mega spyrja hann 

spjörunum úr. Kennarinn getur komið verkefninu af stað með því að spyrja nokkurra 

opinna spurninga til dæmis um líðan þess sem situr í stólnum eða vandamál sem ef til vill 

kom upp. Þetta er gert til að öðlast dýpri þekkingu á námsefninu og til að fá heildstæða 

mynd af aðstæðum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010:28). 

Verkefni 1: Smokkur eða „daginn eftir pillan“ sitja fyrir svörum. 

Verkefni 2: Unglingur sem vill ekki nota smokkinn, eða er alveg sama þó svo að hann 

sé ekki notaður, situr fyrir svörum. 

Verkefni 3: Unglingur sem er ekki tilbúinn að byrja að stunda kynlíf, en finnst hann 

vera neyddur til þess af utanaðkomandi aðilum situr fyrir svörum. 

Hægt er að nota kennsluaðferðina kastljósið til að dýpka skilning nemenda á atriðum 

sem hafa komið fram í öðrum kennsluaðferðum, eins og t.d. úr súrrealísku 

leikæfingunum eða fundum. Kastljós er alltaf hægt að setja inn á milli verkefna hvenær 

sem er ef kennari telur þörf á að festa eitthvað ákveðið námsefni betur í minni nemenda. 

Samviskugöng 

Í kennsluaðferðinni samviskugöng er nemendahópnum skipt í tvo hópa. Þeir stilla sér upp 

í tvær raðir þannig að það myndast göng á milli. Þeir snúa andlitinu inn í göngin. Raðirnar 

tvær hafa andstæðar skoðanir á því málefni sem verið er að ræða um hverju sinni og þurfa 

að koma með rök fyrir þeim. Kennari í hlutverki eða nemandi gengur síðan í gegnum 

göngin, stansar í stutta stund hjá hverjum einstaklingi sem myndar göngin og sá 

einstaklingur reynir að fá viðkomandi á sína skoðun. Hver nemandi fyrir sig fær að segja 

eina setningu við þann sem gengur í gegnum göngin. Í lokin þarf sá sem fer í gegn að 

velja hvor röðin var meira sannfærandi. Mikilvægt er að velja útfrá sannfæringakrafti 

raðanna en ekki eigin skoðun því nemendur eiga að reyna að sannfæra þann sem fer í 

gegnum göngin (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010:33). 
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Samviskugöng 1: Nemendur þurfa að færa rök með og á móti fyrir því hvort eigi að 

leyfa stráknum sem er að fara að sofa hjá að sleppa smokknum. Önnur röðin væri þá 

fylgjandi því að sleppa smokknum á meðan hin væri á móti. 

Samviskugöng 2: Nemendur eru beðnir um að hjálpa unglingi að ákveða hvort það 

eigi að láta undan pressu frá kærasta/-u um að stunda kynlíf. Önnur röðin hvetur hann til 

að stunda kynlíf, hin letur hann. 

Samviskugöng 3: Unglingsstúlka varð ólétt eftir að hafa sofið hjá í fyrsta skipti og 

hún veit ekki hvort hún vill eiga barnið eða fara í fóstureyðingu. Raðirnar reyna að 

sannfæra hana. 

Val á kennsluaðferðum 

Ofangreindar kennsluaðferðir voru valdar með það sjónarmið að víkka sjóndeildarhring 

nemenda og dýpka skilning þeirra á því hvað felst í því að vera kynferðislega virkur. 

Mikilvægt er að þeir fari ekki út í hluti með hálfum huga, heldur geri sér grein fyrir því að 

allar gjörðir hafa afleiðingar, hvort sem þær eru góðar eða slæmar. Í þessu kennsluefni er 

reynt að fá nemendum þau verkfæri sem þeir þurfa til að þroska sjálfa sig og geta myndað 

skoðanir byggðar á staðreyndum auk þess sem þeir læra að taka mark á tilfinningum 

annarra.  
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Fyrsta kennslustund 

Kveikja: 
Kennari í hlutverki - kennari kemur inn í hlutverki sem foreldri úr foreldrafélaginu eða 

sem unglingsstúlka í vanda. Gott er að gera ráð fyrir um það bil 10 - 15 mínútum fyrir 

kveikjuna. 

Umræður: 
Þarna getur kennarinn rætt við nemendur um það sem kom fram í kveikjunni, til dæmis 

hver þetta var. Ef foreldrið kom til þeirra er gagnlegt að ræða við nemendur um það sem 

sagt var og hver þeirra viðbrögð voru, einnig er hægt að varpa þeirri spurningu fram hvort 

foreldrið hafði rétt fyrir sér. Aftur á móti ef unglingsstúlkan kom í heimsókn til þeirra þarf 

að ræða við nemendur um stöðu hennar og hvernig þeir myndu bregðast við ef þeir væru í 

hennar stöðu. Eftir hvort hlutverkið fyrir sig er hægt að ræða við nemendur um 

getnaðarvarnir og nauðsyn þeirra. 

Samningur: 
Þegar þarna er komið þarf að ræða við nemendur um þær reglur sem þeim finnst 

mikilvægt að séu til staðar í leikferlinu. Þegar samningurinn er tilbúinn er hægt að skrifa 

hann á töfluna eða á blað sem hangir á vegg skólastofunnar. 

Upphitunarleikur: 
Í upphafi er gott að fara í leik með nemendum en leikurinn sem mun vera notast við hér er 

Kynfræðsluklapp sem lýst var hér að framan. Nemendum finnst oft skemmtilegt að fara í 

leiki og ná þeir oft að verða opnari og losa um fyrirliggjandi stress. Leikurinn snýst um 

takt, nákvæmni og einbeitingu. Mikilvægt er að nemendur viti að þeir séu í öruggu og 

jákvæðu umhverfi allt frá upphafi. 

Fundur: 
Nú ættu nemendur að vera tilbúnir í að taka þátt í verkefnum dagsins. Kennari kemur á 

fundi. Nemendur eru beðnir um að fara í hlutverk sem þeir sjálfir, foreldrar og 

skólastjórnendur og komast að því afhverju kynfræðsla er mikilvæg í skólum og hvernig á 

að haga henni. Þeir ræða saman á fundinum, hver í sínu hlutverki. 

Umræður: 
Eftir fundinn er mikilvægt að ræða við nemendur um þær upplýsingar sem fram komu auk 

þess að leiðrétta hvern þann misskilning sem gæti hafa komið upp. Á þessum tímapunkti 
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ætti kennslustundinni að vera að ljúka. Þá er hægt að ræða við nemendur um allt það sem 

fram kom í tímanum og biðja þá að vera tilbúna með spurningar fyrir næsta tíma, en 

spurningarnar verða settar í spurningakassa. 
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Önnur kennslustund 

Spurningakassi: 
Í upphafi tímans eru nemendur beðnir um að skrifa niður þær spurningar sem þeir hafa 

varðandi kynlíf og kynferðislega virkni. Þessar spurningar getur kennarinn sett inn í 

verkefnin hvenær sem er. Best væri ef honum tækist að flétta spurningar þeirra inn í 

verkefni dagsins, en ef hann telur sig þurfa meiri tíma til að finna verkefni í kringum þær 

þá getur hann sett þær inn í verkefni síðasta tímans. 

Upphitunarleikur: 
Farið er í sama leik og í fyrstu kennslustundinni, en nemendur eru beðnir um að velja 

annað orð heldur en þeir voru sjálfir með í tímanum á undan. Mikilvægt er að venja 

nemendur á að nota „fyndnu“ orðin því þeir þurfa að geta notað rétt orð yfir sinn eigin 

líkama. 

Viðtöl: 
Nemendur eru settir í mismunandi aðstæður þar sem kennari eða samnemandi spyr 

nokkra nemendur spjörunum úr í formi viðtals. Þeir sem sitja fyrir svörum eru til dæmis í 

hlutverki foreldra, líkamsparta eða aðila sem telja þetta málefni skipta sig máli. 

Umræður: 
Eftir hvert viðtal ræðir kennari við nemendur um þær upplýsingar sem fram komu og 

leiðréttir misskiling ef þess þarf. 

Kastljós: 
Kennari fær einn nemanda til að sitja fyrir svörum sem persóna sem fram hefur komið á 

fundi í síðasta tíma eða í viðtölum. Þetta getur til dæmis verið persóna í hlutverki sem 

getnaðarvörn, einstaklingur sem hefur áhugavert sjónarmið eða jafnvel kynfæri. 

Umræður: 
Kennari og nemendur ræða málin eftir hvert kastljós. Hægt ert að bæta við sjónarhorni 

eftir spunann eða spyrja nemandann sem sat fyrir svörum hvernig honum leið sem sú 

persóna sem hann var. Þegar tímanum er að ljúka ræðir kennarinn við nemendur um það 

sem kom fram í tímanum og biður þá að íhuga það sem fram kom, þeir eru beðnir um að 

gera það heima við. Ef spurningar vakna heima fyrir getur kennarinn bent þeim á að setja 

þær í spurningakassann og þær verða síðan ræddar í næsta tíma. 
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Þriðja kennslustund 

Upphitunarleikur: 
Eins og í hinum kennslustundunum er upphitunarleikur framarlega á dagskrá. Gott er að 

hafa eitthvað sem nemendur kannast við, notast er við þann leik sem þeir fóru í 

undanfarnar tvær kennslustundir. 

Súrrealískur og realískur spuni: 
Nemendur skiptast á að taka þátt í spuna sem gæti átt sér stað í raunveruleikanum og 

spuna sem er súrrealískur. Þarna skoða þeir kynferðislega virkni út frá mörgum 

sjónarhornum. Súrrealískur spuni getur hjálpað nemendum að tjá tilfinningar sínar og tala 

um kunnáttu sína án þess að vera of berskjaldaðir. 

Umræður: 
Milli hvers spuna ræðir kennarinn við nemendur um það sem fram hefur komið og gefur 

þeim sem fylgdust með tækifæri til að koma með sínar skoðanir. 

Samviskugöng: 
Í samviskugöngum fá allir nemendur tækifæri til að tjá sig. Nemendahópnum er skipt í 

tvennt og þeir beðnir um að raða sér upp í tvær raðir sem snúa andspænis hvor annarri. 

Þessar raðir eru tvær hliðar á því vandamáli sem þarf að leysa. Einn aðili, kennari eða 

nemandi, gengur í gegnum göngin og fær rök frá hverjum og einum hvora hliðina hann á 

að hlusta á. Þarna læra nemendur að rökstyðja mál sitt ásamt því að þeir þurfa mögulega 

að styðja þá hlið sem þeir eru ekki sammála. Nemendur þurfa að vera sannfærandi því sá 

sem gengur í gegnum göngin þarf ávallt að velja þá hlið sem er meira sannfærandi. 

Umræður: 
Eftir hver samviskugöng ræðir kennarinn við nemendur um þann rökstuðning sem fram 

kom og hvort sá sem fór í gegnum göngin tók rétta ákvörðun. Þarna er hægt að koma inn 

á hvað er rétt ákvörðun og hvers vegna. Er það út af samfélaginu eða vegna persónulegrar 

skoðunar? 

Innri raddir: 
Í innri röddum er hægt að fá til sín einhverja af fyrri persónum, hvort sem það er úr 

verkefnum dagsins eða verkefnum fyrri tíma. Þarna þurfa tveir nemendur til dæmis að 

ræða tvær hliðar á máli sem komið hefur upp í kynfræðslunni eða annar að fá aðstoð frá 
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hinum varðandi kynlífstengt mál. Á meðan að á umræðunni stendur eru tveir nemendur 

fyrir aftan þá sem ræða saman og tala sem hugsanir þeirra. 

Umræður: 
Í lokin er hægt að ræða allt það sem kom fram í fyrri kennslustundum auk þess sem hægt 

er að skoða afganginn af þeim spurningum sem eru í spurningakassanum og ræða þær.  



40 
 

Námsmat 

Kennarar þurfa að huga að því hvernig meta skal nám nemenda. Til eru ótal leiðir sem 

hægt er að fara, þar með talið sjálfsmat og jafningjamat. Algengast hefur verið að notast 

við skrifleg, verkleg eða munnleg próf við lok náms, en undanfarin ár hafa kennarar farið 

að styðjast við mat þar sem upplýsingum er safnað í gegnum allt námið (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2011a:86-87). 

Í kennslu þar sem notast er við kennsluaðferðir leiklistar getur verið erfitt að notast við 

formlegt námsmat því leiklist er mun huglægari en bóklegt nám. Því þarf mun 

fjölbreyttari matsaðferðir þegar leikræn tjáning er annars vegar. Kennarar þurfa að 

útskýra fyrir nemendum hvernig námsmatið fer fram og hafa það sýnilegt fyrir þeim og 

forráðamönnum þeirra. Við það að taka þátt í sínu eigin námsmati getur námsmatið aukið 

ábyrðartilfinningu hjá nemendum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010:62). 

Í þessu kennsluefni verður stuðst við námsmat sem kallað er símat þar sem kennarinn 

skráir hjá sér jafnt og þétt athugasemdir um vinnu nemenda. Auk þess verður notast við 

sjálfsmat, þar sem nemendur meta hvað þeir telja að þeir hafi lært og hvernig þeir hafa 

staðið sig. Þegar nemendur meta sjálfa sig þurfa þeir að rifja upp allt sem komið hefur 

fram í ferlinu og þurfa að geta litð á vinnu sína með gagnrýnum augum (Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2010:62-63). Þar sem kennsluaðferðir leiklistar eru huglægar 

telur höfundur að þessar námsmatsaðferðir skili bestum árangri. Á þennan hátt eru 

nemendur meðvitaðir um allt ferlið auk þess að bera ábyrgð á sínu eigin námi. 
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Lokaorð 

Þegar haldið var af stað í gerð þessa verkefnis var leiðarljós höfundar að setja saman 

kynfræðslunámsefni fyrir unglinga þar sem hægt væri að ræða um kynheilbrigði á 

jákvæðan og opinn hátt. Í vettvangsnámi höfundar komst hann að því að sjaldan voru 

notaðir skapandi kennsluhættir þegar kennd var kynfræðsla. Höfundur hafði kynnst 

kennsluaðferðum leiklistar í tengslum við kynfræðslu og heillaðist af aðferðunum því þær 

gáfu tækifæri á því að nemendur gætu sett sig í annarra spor, gætu leikið hutverk þar sem 

þeir væru ekki þeir sjálfir og þannig  séð efni kynfræðslunnar á ólíkan hátt. Höfundur 

taldi gagnlegt að notast við kennsluaðferðir leiklistar  í nálgun sinni þar sem þær leyfa 

nemendum að opna sig án þess að gera sig berskjaldaða. Þeir fá þar að auki tækifæri til að 

setja sig í spor fullorðinna einstaklinga og sjá hluti frá öðru sjónarhorni. 

Lífsleiknikennsla fær því miður ekki mikið pláss í Aðalnámskrá grunnskóla. Eftir 

breytingar á námskránni hefur greinin lífsleikni fallið undir samfélagsgreinar. Þau 

markmið sem hún á að ná hafa verið sett undir almenna lykilhæfni auk hæfniviðmiða 

samfélagsgreina. Eins og svo margt sem nemendur þurfa að læra, þjálfast sum hæfni á 

mörgum sviðum og má þar meðal annars nefna kynfræðslu. Þeirri fræðslu hefur til dæmis 

verið skipt upp í kynheilbrigði og síðan tilfinningahlið nemenda en hvorutveggja er ætlast 

til að sé kennt innan náttúrufræðigreina, skólaíþrótta og samfélagsgreina. Kennarar og 

skólastjórnendur þurfa því að ákveða hvernig skuli haga lífsleiknikennslu hvers skóla 

fyrir sig. 

Skoðun höfundar er sú að nauðsynlegt sé að gefa nemendum tækifæri á að skoða málin 

frá mismunandi sjónarhornum og á margskonar hátt. Þannig eiga þeir meiri möguleika á 

að mynda sér heildstæðari skoðun á öllu því sem viðkemur kynheilbrigði. Með þessu 

kennsluefni fá kennarar vonandi verkfæri sem geta hjálpað þeim að hefja umræður sem 

mörgum finnast óþægilegar. Auk þess er reynt að gefa nemendum fjölbreyttari leiðir að 

efni sem nauðsynlegt er að þeir þekki.  
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Fylgiskjöl 

Sjálfsmat nemenda 

Nemandi: _______________________________________________ 

Hafið í huga orð eins og frábær - gott - í lagi - hefði mátt gera betur 

Samvinna í hópnum: 

x Samstarfshæfni 

x Verkaskipting 

x Hlustun á aðra nemendur 

Efnistök: 

x Uppbygging 

x Frumleiki 

x Hæfni til að setja fram hugmyndir 

Annað: 

 

 

Umsögn: 

 
 
 
 
 
 

 

 

Byggt á námsmati úr bókinni Leiklist í kennslu eftir Önnu Jeppesen og Ásu Helgu 
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