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Ú Útdráttur 

Einstaklingar sem byrja að stunda kynlíf við ungan aldur eru líklegri til þess að eiga fleiri 
rekkjunauta auk þess sem notkun getnaðarvarna, þá sérstaklega smokka, er minni meðal 
þeirra. Markmið rannsóknarinnar var að skoða tengsl kynfræðslu við aldur fyrstu samfara og 
notkun smokka. Rannsóknin var unnin úr gögnum alþjóðlegrar rannsóknar, Heilsa og lífskjör 
skólanema (HBSC- Health Behavior in School-Aged Children). Úrtakið samanstóð af 3.618 
nemendum í 10. bekk í grunnskólum landsins, þar sem 23% unglinganna höfðu haft samfarir. 
Unglingum sem höfðu stundað kynlíf var skipt í tvo aldurshópa, þ.e. 14 ára og yngri annars 
vegar og 15 ára og eldri hins vegar. Í ljós kom að örlítið fleiri einstaklingar höfðu stundað 
kynlíf í fyrsta skiptið á aldursbilinu 14 ára og yngri, eða 11,9% samanborið við 11,6% 
einstaklinga sem stunduðu fyrst kynlíf á aldursbilinu 15 ára og eldri. Niðurstöður 
rannsóknarinnar sýna að kynfræðsla hefur áhrif á aldur við fyrstu samfarir x2 (1, N = 805) = 
8,80, p = 0,003 þar sem þeir einstaklingar sem höfðu fengið kynfræðslu voru ólíklegri til þess 
að stunda kynlíf við mjög ungan aldur. Auk þess sýna niðurstöðurnar fram á að kynfræðsla, 
eins og henni er háttað á Íslandi í dag, hefur engin áhrif á notkun smokka meðal unglinga x2 
(1, N = 835) = 0,28, p = 0,595. Hins vegar hefur aldur áhrif en þeim mun eldri sem 
einstaklingarnir eru því líklegri eru þau til þess að kjósa að nota smokk. Því er það gríðarlega 
mikilvægt að mati höfunda að bæta kynfræðslu á Íslandi svo hún hafi tilætluð áhrif, þá er til 
dæmis hægt að líta til nágrannalanda okkar hvað varðar fróðlegt og hentugt fyrirkomulag 
kynfræðslu.  
 

Lykilorð: Unglingar, kynhegðun, samfaraaldur, getnaðarvarnir, kynfræðsla. 
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Abstract 

Individuals who had their first sexual intercourse at a young age are more likely to have 
multiple sexual partners and furthermore, their use of contraception, condoms in particular, is 
less common. The objective of this study was to analyse the relationship between sexual 
education, the age of first sexual intercourse and the use of condoms. Data was taken from the 
international study of Health and Behaviour in School-Aged Children (HBSC). It was 
conducted among 3.618 10th grade elementary school students in Iceland, of which 23% had 
engaged in their first sexual experience. These individuals were divided into two groups, 14 
and younger and 15 and older, depending on when they had sexual intercourse for the first 
time. The ratio between the age groups was quite even. 11,9% of adolescents belonged in the 
younger age group, 14 years old and younger, and therefore had their first sexual experience 
within that age bracket, versus 11,6% in the older age group. Results of the study show that 
sexual education has an impact on the age of first sexual experience x2 (1, N = 805) = 8,80, p 
= 0,003 which means that individuals who received sexual education are less likely to have 
their first sexual intercourse at a young age. Sexual education did, however, not affect the use 
of condoms amongst adolescents x2 (1, N = 835) = 0,28, p = 0,595. Age, on the other hand, 
had an impact on condom use where individuals were more likely to use condoms as they 
grew older. The authors believe that sexual education in Iceland has a lot of room for 
improvement and that in order to reach the desired standard, experience from neighbouring 
countries can be used as a benchmark for Iceland.  

Keywords: Adolescents, sexual behaviour, age of first sexual experience, 
contraception, sexual education. 
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Gagnast kynfræðsla 

Mikilvægt er að efla skilning á því hvers vegna unglingar byrja að stunda kynlíf 

snemma. Ekki síst vegna þess að þeir sem byrja að stunda kynlíf við ungan aldur eiga oftar en 

ekki fleiri rekkjunauta en þar að auki bendir margt til þess að notkun getnaðarvarna, þá 

sérstaklega smokka, sé minni hjá ungum einstaklingum (Vanoss Marin, Coyle, Gómez, 

Carvajal og Kirby, 2000). Því er öflun frekari upplýsinga um það hvers vegna unglingar byrja 

að stunda kynlíf snemma, hvort kynfræðsla hafi áhrif á aldur við fyrstu samfarir og notkun 

getnaðarvarna mikilvæg en það er helsta markmið þessarar rannsóknar. 

Kynþroski á við um bæði andlegar og líkamlegar breytingar. Dæmi um andlegar 

breytingar er þróun sjálfsvitundar sem og myndun náinna sambanda. Líkamlegar breytingar 

eru til komnar vegna líffræðilegs þroska (Christie og Viner, 2005) þar sem hormón valda 

breytingum á líkamshæð, æxlunarfærum og annars stigs kyneinkennum (Yurgelun-Todd, 

2007).  

Annars stigs kyneinkenni marka upphaf kynþroskans (Moore, Harden og Mendle, 

2014) en undir það fellur allur sá þroski, fyrir utan æxlunarfærin, sem aðgreinir fullþroska 

kvenmann og karlmann (Pinel, 2011). Annars stigs kynþroskaskeiði einstaklinga hefur verið 

skipt niður í þrjú tímabil, snemmbúinn kynþroski sem á sér stað á aldrinum 10-14 ára, mið-

kynþroski á aldrinum 15-16 ára og síðbúinn kynþroski á aldrinum 17-21 ára (Spano, 2004). 

  

Kynþroski 

Upphaf kynþroska er einstaklingsbundið og fer það meðal annars eftir 

genasamsetningu, kyni, þjóðaruppruna, heilsu, næringu og virkni unglinganna (Pinyerd og 

Zipf, 2005). Síðustu áratugi hefur kynþroski komið fyrr fram hjá bandarískum unglingum, 

margar getgátur hafa verið settar fram um ástæðu þessara breytinga en mögulegir áhrifaþættir 

eru betri næring og góð heilsa almennings (Walvoord, 2010). Á Íslandi er meðalaldur við 
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kynþroska hjá stúlkum sjö til tíu ára en meðalaldur drengja er aðeins seinni eða níu til tólf ára 

(Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993). Til þess að skilja aldur og þroska ungra 

kynferðislega virkra ungmenna er ágætt að setja hann í samhengi við kynþroska hvers kyns 

fyrir sig.  

 

Kynþroski stúlkna 

Meðalaldur við upphaf kynþroska stúlkna 11 ára en fyrsta einkennið er þroski brjósta 

(Rogol, Roemmich og Clark, 2002) en hjá u.þ.b. 20% stúlkna er vöxtur kynhára fyrsta 

einkenni kynþroska (Pinyerd og Zipf, 2005). Fyrstu tíðablæðingar eiga sér stað að meðaltali 

við 12 ára aldur (Ellis, 2004) en þær teljast til helstu atvika kynþroska stúlkna enda marka þær 

tímamóta breytingu í lífi þeirra (Dasgupta og Sarkar, 2008). Egglos á sér oft ekki stað við 

upphaf fyrstu tíðablæðinga og getur það varað í allt að tvö ár umfram fyrstu tíðir, sem leiðir til 

þess að þær eru í fyrstu óreglulegar (Rogol, o.fl., 2002). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að 

aldur við fyrstu samfarir verður fyrir áhrifum af fyrstu tíðablæðingum en þær stúlkur sem 

byrja á blæðingum við ungan aldur eru líklegri til þess að hafa samfarir fyrr en þær stúlkur 

sem byrja seinna (Kalmuss, Davidson, Cohall, Laraque og Cassel, 2003; Wellings, o.fl., 

2001). 

Margt bendir til þess að stúlkur tengi upphaf tíðablæðinga ekki við kynlíf né getu til 

þess (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993) en líffræðileg geta til þess að hafa samfarir 

hefur ekkert með andlegan undirbúning að gera, hvorki hjá stúlkum né drengjum (Miller og 

Moore, 1990). 

 

Kynþroski drengja 

Meðalaldur við upphaf kynþroska drengja er við u.þ.b 13 ár þar sem fyrsta einkennið 

er vöxtur eistna (Rogol, o.fl., 2002), sem fylgt er eftir með vexti kynhára. Limurinn fer að 
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vaxa um svipað leiti, en vanalega getur það tekið hann nokkur ár að ná fullri stærð (Pinyerd 

og Zipf, 2005). Framleiðsla sæðis og sáðlát á sér stað á þessum árum og samsvarar vexti 

eistna með meðalaldur um 13 ár (Rogol, o.fl., 2002). Hárvöxtur drengja hefst um 3 árum eftir 

að vöxtur kynhára hefst, og fylgir hann ákveðinni röð þar sem hárvöxtur á efri vör kemur fyrst 

fram og að lokum undir höku (Pinyerd og Zipf, 2005). Raddbreytingar er annar þáttur sem 

einkennir kynþroskaskeið drengja en þær koma til vegna lengingar raddbanda ásamt auknum 

vexti í barka (Harries, Walker, Williams, Hawkins og Hughes, 1997). 

 

Vitsmuna- og siðferðisþroski 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir vitsmuna- og siðferðisþroska á þessum árum þar 

sem taka þarf tillit til hugræns þroska ungmenna þegar kemur að ákvarðanatökum, t.a.m. 

þegar greina þarf mun á réttu og röngu (Meeks og Bernet, 1990). Unglingsárin hafa áhrif á 

hugræna virkni og vitsmunalega starfsemi en breytingar verða á óhlutbundinni hugsun, 

skipulagningu, ákvarðanatökum og áætlanagerð. Geta þeirra til þess að skilja félagslegar og 

tilfinningalegar aðstæður eykst sem styrkir félagsleg tengsl unglinganna (Yurgelun-Todd, 

2007). 

Kenning Kohlberg um siðferðisþroska einstaklinga er byggð á kenningu Piaget um 

vitsmunaþroska en kjarni kenninganna er sá sami, þ.e. að þroskinn sé stigbundið ferli 

(Carpendale, 2000). Lokastig beggja kenninga nær yfir unglingsárin (Feldman, 2004). Á 

þessum árum fara ungmenni, skv. kenningu Piaget um vitsmunaþroska, að líta á siðferði hvað 

varðar samvinnu og félagsleg samskipti milli jafningja vegna þess að þeir hafa vitræna getu til 

þess að skilja sjónarhorn annarra (Krebs og Denton, 2005). Eigin skoðanir eru í mótun sem 

veldur því að viðhorfum fullorðna er oft á tíðum hafnað (Steinberg, 2005) en í huga barnsins 

eru reglur foreldra ekki ófrávíkjanlegar heldur má semja um þær eða jafnvel breyta þeim 
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(Berk, 2006). Skv. Piaget verður hugsun sértæk og ungmenni læra að draga sínar eigin 

ályktanir (Steinberg, 2005).  

Kohlberg lagði einnig mikla áherslu á mikilvægi félagslegra samskipta líkt og Piaget, 

þar sem unglingur metur athafnir sínar og annarra hvað varðar þau siðalögmál sem uppi eru í 

samfélaginu. Einstaklingur mótar sínar eigin skoðanir um hvað sé rétt eða rangt, mikil 

samviskusemi og réttlætiskennd ásamt virðingu gagnvart öðrum einkennir lokastig kenningu 

Kohlbergs (Dawson, 2002; Krebs og Denton, 2005).  

 

Kynhegðun unglinga 

Kynhegðun er skilgreind sem öll sú hegðun sem veitir kynferðislega örvun (Abma, 

Martinez, Mosher og Dawson, 2004). Á unglingsárunum finna flestir unglingar fyrir áhuga á 

hinu kyninu, sama kyni eða báðum kynjum (Auslander, Rosenthal og Blythe, 2005) en 

þessum árum fylgir aukin kynhegðun (Graber, Brooks-Gunn og Galen, 1998). Ástarsambönd 

og áhugi einstaklinga eru óstöðug og eiga ungmenni oft í rómantískum samböndum með 

jafningjum sínum þótt þau séu oft skammvinn (Ball, Bindler og Cowen, 2010).  

Við upphaf kynþroskans verða nánast öll ungmenni forvitin um eigin líkama, þá 

sérstaklega kynfæri og fara að prófa sig áfram með því að stunda sjálfsskoðun og sjálfsfróun 

(Auslander, o.fl., 2005). Kynhegðun unglinga einskorðast ekki við samfarir í leggöng þar sem 

sjálfsfróun er t.d. algengasta kynlífsreynsla einstaklinga á þessum aldri. Kossar, gælur og/eða 

munnmök eru dæmi um annarskonar kynhegðun sem einnig er algeng (Hörður Þorgilsson og 

Jakob Smári, 1993).  

Unglingar standa frammi fyrir því vali hvenær, hversu fljótt og hversu oft þeir vilja 

byrja að stunda ýmiskonar kynhegðun. Ef unglingar taka þá ákvörðun að hafa samfarir þurfa 

þeir að taka afdrifaríkar ákvarðanir þar sem þeir þurfa að bera töluverða ábyrgð hvað varðar 

notkun getnaðarvarna og fjölda rekkjunauta (Manning, Longmore og Giordano, 2006). Í 
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Bandaríkjunum hefur um helmingur unglinga á aldrinum 15-19 ára haft samfarir að minnsta 

kosti einu sinni (Abma, o.fl., 2004) og rannsóknir benda til þess að aldur við fyrstu samfarir 

þar í landi fari lækkandi (U.S. House Select Committee on Children, Youth and Families, 

1993). Bandarískir unglingar verða að jafnaði kynferðislega virkir í kringum 17 ára aldur 

(Guttmacher Institute, 2014).  

Talið er að fyrsta reynsla einstaklinga af kynlífi með öðrum einstakling, af gagnstæðu 

eða sama kyni, eigi sér stað á unglingsárunum (Abma, o.fl., 2004). En 26% af 16 ára gömlum 

stúlkum í Bretlandi eru kynferðislega virkar. Lægri aldur við fyrstu samfarir er talinn vera 

tilkominn að einhverju leyti vegna hópþrýstings, auk þess er skortur á skipulögðu kynlífi 

áhrifaþáttur en það leiðir til minni notkunar getnaðarvarna meðal kynferðislega virkra 

unglinga (Ross, Baird og Porter, 2014). Samkvæmt niðurstöðum rannsókna Ross, o.fl. (2014) 

hafa nokkrir þættir áhrif á aldur við fyrstu samfarir. Einn áhrifaþáttur er að unglingar reyna að 

vera samstíga jafnöldrum sínum í einu og öllu en þetta leiðir til þess að þeir upplifa aukinn 

þrýsting til þess að stunda kynlíf. Unglingar eru þó ekki nógu meðvitaðir um að flestir ofmeta 

hversu margir jafnaldrar þeirra séu orðnir kynferðislega virkir. 

Niðurstöður rannsókna á Íslandi sýna að 51,2% karlmanna eru 16 ára eða yngri við 

fyrstu kynmök á móti 47,3% kvenmanna (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir og Sigríður Haraldsdóttir, 

1998). Þegar landshlutaskýrslan, Heilsa og lífskjör skólanema sem gefin var út árið 2006 er 

skoðuð kemur fram að rúmlega þriðjungur nemenda í 10. bekk hefur stundað kynlíf. Þar 

kemur einnig fram að íslenskar stúlkur eru taldar líklegri en stúlkur í öðrum Evrópulöndum til 

þess að stunda kynlíf fyrir lok grunnskóla. Meðalfjöldi drengja sem hefur haft samfarir við 

lok grunnskóla er svipaður meðalfjölda drengja annarsstaðar í Evrópu (Þóroddur Bjarnason 

o.fl., 2006). Unglingar sem byrja að stunda kynlíf á yngri árum hafa tilhneigingu til þess að 

eiga fleiri rekkjunauta, auk þess er smokkanotkun þeirra minni heldur en hjá þeim 

einstaklingum sem byrja að stunda kynlíf seinna á lífsleiðinni (Coker, o.fl., 1994).  
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Getnaðarvarnir 

Þrátt fyrir að oft liggi lítil ígrundun að baki fyrstu kynlífsreynslu einstaklinga ber að 

hafa það í huga að talsverð ábyrgð fylgir ákvörðunum sem slíkum. Löngu er vitað að fyrstu 

kynni geta haft gríðarleg áhrif á ákvarðanir tengdar samförum en þó má ekki líta fram hjá 

þeirri staðreynd að skyndihvatir geta haft langtíma afleiðingar (Stanway, 1991). Árið 2008 var 

notkun smokka t.d. einna minnst hjá yngstu aldurshópunum hér á landi (Landlæknisembættið, 

2014). Því bendir margt til þess að unglingar hafi almennt fremur litla þekkingu á 

kynsjúkdómum annars vegar og getnaðarvörnum hins vegar. Þrátt fyrir það eiga þeir það til 

að hafa kynmök með mörgum einstaklingum yfir stutt tímabil sem eykur líkur á áhættuþáttum 

sem tengjast kynlífi (Kalina, o.fl., 2011). 

Getnaðarvarnir gera fólki kleift að forðast þungun þegar ekki er ætlunin að ráðast í 

barneignir auk þess sem sumar þeirra draga úr líkum á kynsjúkdómum (Bull og Shlay, 2005). 

Kynlíf án getnaðarvarna veldur því að líklega munu um 80-90% af hverjum 100 

kvenmönnum verða þungaðar innan árs (Reynir Tómas Geirsson og Sóley S. Bender, 2008). 

Háar tölur ótímabærra þungana benda til þess að eitthvað vanti upp á aðgengi getnaðarvarna 

hér á landi. Ástæður þess eru m.a. taldar vera skortur á fræðslu frá foreldrum eða 

forráðamönnum um mikilvægi getnaðarvarna (Sóley S. Bender, 2000a).  

Samkvæmt Sóley S. Bender (2000a) þykir unglingum erfitt að nálgast getnaðarvarnir 

og því getur sú staða komið upp að þær séu ekki innan handar í hita leiksins. Auk þess eru 

getnaðarvarnir hér á landi ekki niðurgreiddar (Sóley S. Bender, 2000b). Margar ástæður liggja 

að baki þess að stúlkur kjósa að fara ekki á pilluna, þar má meðal annars nefna að 

einstaklingar undir 16 ára fá pillunni einungis úthlutað í fylgd forráðamanna. Margir vilja 

einnig forðast óþægileg umræðuefni tengd kynlífi, enn aðrir telja að hún sé óholl o.fl. (Sóley 

S. Bender, 2000a). Auk þess veldur sú staðreynd að þungun eigi sér ekki stað oft á tíðum 

kæruleysi gagnvart notkun getnaðarvarna (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 1993). 
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Fjölmargar tegundir eru til af getnaðarvörnum og því er oftast hægt að finna eitthvað 

sem hentar hverjum og einum. Hentugleiki þeirra er einstaklingsbundinn og fer meðal annars 

eftir því hvernig almenn heilsa einstaklingsins er, fjölda rekkjunauta, hvort barneignir í 

framtíðinni séu skipulagðar og hversu oft kynlíf er stundað (Department of Health and Human 

Service, Office on Woman´s Health, 2012). 

  

Smokkurinn 

Smokkurinn er ein elsta getnaðarvörnin og um leið sú vörn sem unglingar nýta sér 

mest í upphafi. Smokknum er rúllað upp á getnaðarlim fyrir samfarir og hindrar að sæði berist 

í líkama konu, því veitir hann vörn gegn þungunum, eins og svo margar aðrar verjur. Þar að 

auki veitir hann mikla vörn gegn kynsjúkdómum (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 2001) og sker 

sig að því leyti frá mörgum öðrum getnaðarvörnum. Sé hann notaður á réttan hátt er 

hámarksvörn hans talin vera 98% en gæta þarf þess að hann renni ekki af getnaðarlimnum eða 

rifni. Önnur gerð smokka er kvensmokkurinn, sem hefur 95% hámarksvörn. Honum er rennt 

inn í leggöng kvenna og hindrar að sæði berist inn í leggöng konunnar (Reynir Tómas 

Geirsson og Sóley S. Bender, 2008). 

Niðurstöður rannsóknar einnar leiddu í ljós að tæplega 10% karla og 7% kvenna 

notuðu alltaf eða oftast smokkinn þegar skyndikynni áttu sér stað síðastliðna 12 mánuði. 

Einstaklingarnir voru einnig spurðir út í afstöðu sína gagnvart smokknum og voru 52% karla á 

aldrinum 16-24 ára sammála því að hann spillti kynlífsánægjunni á móti 44% kvenna á sama 

aldri. Auk þess sögðu 36% karla og 28% kvenna að þau fyndu fyrir óþægindum þegar versla 

átti smokka (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir og Sigríður Haraldsdóttir, 1998). 

Í Bandaríkjunum er hæsta hlutfall ótímabærra þungana (Dickens, Johns og Chipman, 

2012) en á hverju ári eru framkvæmdar fóstureyðingar hjá tveimur milljónum kvenna þar í 

landi (Stanway, 1991). Á árunum 1998-2008 urðu um 40% stúlkna í Bretlandi á aldrinum 15 
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til 17 ára þungaðar og lauk um helmingur þeirra þungana með fóstureyðingu (Dickins, o.fl., 

2012). Ein ástæða þessara ógnvekjandi staðreynda er sú að upplýsingar um getnaðarvarnir ná 

ekki til þeirra sem mest þurfa á þeim að halda (Stanway, 1991). Að mati ungmenna er 

smokkurinn auk þess kostnaðarsamur og er hann því notaður í minna mæli. En unglingar telja 

að getnaðarvarnir ættu að vera án endurgjalds (Kolbrún Gunnarsdóttir, Reynir Tómas 

Geirsson, Eyjólfur Þorkelsson, Jón Þorkell Einarsson, Ragnar Freyr Ingvarsson og Sigurbjörg 

Bragadóttir, 2008). 

Samkvæmt rannsóknum hér á landi á notkun getnaðarvarna ungmenna þá virðast þau 

almennt ekki byrja að nota þær fyrr en eftir fyrstu upplifun þeirra af samförum. Einnig kom í 

ljós að ungmennum þótti oft erfitt að skipuleggja notkun getnaðarvarna fyrirfram sem leiddi 

til minni notkunar (Bender og Kosunen, 2005). Í eigindlegri rannsókn Ingibjargar Elínar 

Halldórsdóttur (2014) þar sem viðhorf og þekking íslenskra ungmenna á notkun smokksins 

sem kynsjúkdóma og getnaðarvörn voru könnuð, kom fram að stúlkur jafnt sem drengir höfðu 

ekki áhyggjur af smokknum ef stúlkan var á getnaðarvarnarpillunni. Einnig virtust 

unglingarnir ekki hafa áhyggjur af kynsjúkdómum þar sem þeir litu þá ekki alvarlegum 

augum, sérstaklega ekki klamydíu, vegna auðvelds meðferðarúrræðis við þeim kynsjúkdómi. 

Því var helst einblínt á það að koma í veg fyrir þungun. Unglingar virðast því ekki íhuga þá 

áhættu sem fylgir því að stunda kynlíf án getnaðarvarna. En fræðsla í skólum og á heimilum 

ætti að spila stóran þátt í að auka vitund þeirra um áhættuþætti sem tengjast kynlífi (Miller og 

Moore, 1990). 

Helsta ástæða þess að drengir nota ekki smokk var minni næmni við kynmök, á meðan 

stúlkur höfðu meiri áhyggjur af því að kaupa hann. Notkun drengja á smokkum er þó meiri en 

stúlkna þar sem algengara er að þær kjósi getnaðarvarnarpilluna en mikið traust virðist vera 

borið til hennar (Bender og Kosunen, 2005), þó ber að hafa í huga að hún veitir enga vörn 

gegn kynsjúkdómum. Því bendir margt til þess að unglingar álíti getnaðarvarnir ekki nægilega 
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mikilvæga. Staðreyndin er hins vegar sú að óvarið kynlíf getur haft langvarandi afleiðingar í 

för með sér en árið 2014 greindust 1723 einstaklingar með klamydíu á Íslandi (Hagstofa 

Íslands, e.d.-a) en hún er ein helsta ástæða ófrjósemi meðal kvenna (Garnett, 2008). Auk þess 

er tíðni fæðinga og fóstureyðinga á Íslandi há meðal ungra stúlkna samanborið við 

nágrannalönd (Læknablaðið, 2001) en frá árinu 2010 til ársins 2013 voru 3890 fóstureyðingar 

framkvæmdar hér á landi. Þar af voru 12 stúlkur yngri en 15 ára, 645 stúlkur á aldrinum 15 til 

19 ára og 1152 stúlkur á aldrinum 20-24 ára (Hagstofa, e.d.-b). 

Annar áhrifaþáttur á getnaðarvarnarnotkun er áfengis og vímuefnanotkun. Nýleg 

amerísk rannsókn leiddi í ljós að 24,7% kynferðislega virkra nemenda voru undir áhrifum 

áfengis eða annarra vímuefna á því tímabili sem síðasta kynlífsreynsla þeirra átti sér stað. Þar 

að auki notuðu aðeins 10-20% unglinga alltaf getnaðarvarnir. Það er sérstaklega slæmt í ljósi 

þess að þeir eru líklegri til þess að eiga í fjölmörgum kynferðislega virkum samböndum sem 

endast í stuttan tíma en um helmingur kynferðislegra virkra unglinga hefur stundað kynmök 

með einstaklingi sem hann veit enginn deili á. Slík hegðun eykur líkur á kynsjúkdómum og 

öðrum neikvæðum þáttum sem tengjast óvörðu kynlífi sem og ótímabærri þungun (Kotchick, 

Shaffer, Miller og Forehand, 2001). Þrátt fyrir að ofangreindar tölur séu amerískar ber að hafa 

í huga að íslenskir unglingar eru ekki frábrugðnir öðrum. Hér á landi er m.a. tíðni 

klamydíusmits sem og kynfæravarta hærri en á Norðurlöndunum (Landlæknisembættið, 

2014). 

Hafa skal í huga að áhrifaríkar ákvarðanir innihalda ekki aðeins mat á áhættuþáttum 

heldur einnig á kostum. Unglingar álíta margir að kostir kynlífs séu að það bæti sambandið, 

það sé skemmtilegt og gott. Þrátt fyrir það sýna niðurstöður rannsókna annað, eins og t.d. 

rannsókn Cotton og félaga en samkvæmt þeirra niðurstöðum telja einn þriðji kynferðislegra 

virkra stúlkna á aldrinum 12-15 ára sig hafa verið of ungar við fyrstu kynmök (Widdice, 

Cornell, Liang og Halpern-Felsher, 2006). 
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Getnaðarvarnartöflur 

Getnaðarvarnartöflur veita mikla vörn gegn ótímabærum þungunum en þær veita enga 

vörn gegn kynsjúkdómum (Ragnheiður I. Bjarnadóttir, 2001), eins og fram hefur komið. 

Hámarksöryggi pillunnar gegn þungunum er 99% ef hún er tekin rétt en öryggið minnkar hins 

vegar ef óregla verður á inntöku hennar, t.d. ef hún gleymist í meira en tólf klukkustundir. 

Auk þess minnkar öryggið ef kvenmaðurinn upplifir uppköst, niðurgang eða ef hún notar lyf 

sem hafa samvirkni við getnaðarvörnina, þ.e. hafa áhrif á öryggið. Gott er því að nota aðrar 

getnaðarvarnir samhliða t.d. smokk (Reynir Tómas Geirsson og Sóley S. Bender, 2008). 

Í þeim tilfellum þegar getnaðarvörn hefur ekki verið notuð eða hún hefur brugðist, t.d. 

smokkur rifnað, er hægt að grípa til þess ráðs að taka neyðargetnaðarvörn (Ragnheiður I. 

Bjarnadóttir, 2001). Ein tafla er tekin innan 72 klukkustunda eða að hámarki innan 120 

klukkustunda þegar þannig stendur á. Öryggið er meira eftir því sem styttri tími hefur liðið 

milli samfara og inntöku pillunnar og getur orðið allt að 99% (Reynir Tómas Geirsson og 

Sóley S. Bender, 2008). Neyðargetnaðarvörn kemur því í veg fyrir þungun eftir óvarðar 

samfarir, eða þegar talið er að getnaðarvarnir hafi brugðist en þetta er ekki fóstureyðing. Hún 

hefur áhrif áður en egglos eða bólfesta á sér stað. Hún er ætluð konum á barneignaaldri og er 

sérstaklega mikilvæg fyrir unglingsstúlkur sem eru ekki byrjaðar að nota öruggar 

getnaðarvarnir (Læknablaðið, 2001). Notkun neyðargetnaðarvarna var næst hæst hér á landi 

árið 2008 en notkun hormónagetnaðarvarna var lægst hér á landi það sama ár 

(Landlæknisembættið, 2014). 

 

Kynfræðsla 

Kynfræðsla er skilgreind sem ævilöng öflun upplýsinga ásamt að móta viðhorf, trú og 

gildi um kynlíf. Markmið kynfræðslu almennt á að vera að aðstoða ungmenni við að öðlast 

jákvæða sýn á kynhneigð, veita þeim upplýsingar um almennt kynheilbrigði og vera hvatning 
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til skynsamlegrar ákvarðanatöku nú og í komandi framtíð. Auk þess ætti hún að hjálpa þeim 

að bera ábyrgð á kynferðislegum samböndum sínum og takast á við hópþrýsting um að hafa 

kynmök í fyrsta skipti, notkun getnaðarvarna og annarra ráðstafana varðandi kynheilbrigði 

(SIECUS, 2008). Markmið kynfræðslu í skólum er að aðstoða nemendur við að byggja 

traustan og góðan grunn meðan á þroska þeirra stendur. Í raun ætti kynfræðsla í skólum að 

vera viðbót á þeirri kynfræðslu sem ungmennin fá heima fyrir, hjá trúfélagi sínu, samfélagi og 

heilsugæslu. Í kynfræðslu í skólum þar því að huga að virðingu fyrir trú og gildum 

einstaklinganna og annarra samfélagshópa (SIECUS, e.d.).  

Þrátt fyrir að í aðalnámskrá grunnskóla sé kveðið á um að kenna eigi kynfræðslu í 

skólum virðist lítil áhersla vera lögð á hana hér á landi. Kynfræðsla fer að miklu leyti eftir 

þeim einstaklingum sem hana kenna og því getur hún verið gríðarlega breytileg milli skóla. 

Auk þess er engin krafa gerð um það hversu mikið lagt er upp úr henni og er það því undir 

skólastjórnendum komið. Oftast fellur hún undir lífsleikni og/eða náttúrufræði og því sjá 

umsjónakennarar þeirra faga um kennsluna. Ekki er gerð krafa um sérstakan undirbúning eða 

þjálfun kynfræðslukennara. Kynþroskakennsla fellur oftast í hlut skólahjúkrunarfræðinga, 

sem í einhverjum tilfellum sjá einnig um kynfræðslu á unglingastigi. Til samanburðar fá 

kennarar í nágrannalöndunum sem taka að sér kynfræðslu stuðning og aðhald við kennslu sem 

tengist kynfærum og kynlífi. Þeir eru því betur í stakk búnir til þess að mæta aukinni kröfu 

unglinga um góða og yfirgripsmikla fræðslu sem einkennist af hreinskilni og fjölbreytni. 

Kynfræðsla í nágrannalöndunum er álitin gríðarlega mikilvæg þekking sem æskilegt er að 

flétta inn í sem flestar námsgreinar til þess að stuðla að samfelldri umræðu (Sigríður Dögg 

Arnardóttir, 2014). 

Í aðalnámsskrá framhaldsskóla er ekki komið inn á mikilvægi kynfræðslu. Þrátt fyrir 

það er eitt markmið framhaldsskólanáms að auka við þroska einstaklings og undirbúa hann 

fyrir framtíðina (Menntamálaráðuneytið, 2004). Með tilvísun í 1. gr. laga um ráðgjöf og 
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fræðslu varðandi kynlíf og barneignir nr. 25/1975 segir að gefa skuli fólki kost á ráðgjöf og 

fræðslu varðandi kynlíf og barneignir.  

Í 2. gr. segir að aðstoð skal veita, eftir því sem við á, svo sem hér segir: 

1. Fræðsla og ráðgjöf um notkun getnaðarvarna og útvegun þeirra. 

2. Ráðgjöf fyrir fólk, sem íhugar að fara fram á fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð. 

3. Kynlífsfræðsla og ráðgjöf og fræðsla um ábyrgð foreldrahlutverks. 

4. Ráðgjöf og fræðsla varðandi þá aðstoð, sem konunni stendur til boða í sambandi við 

meðgöngu og barnsburð (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir nr. 

25/1975).  

Þar sem framhaldsskólum ber ekki skylda til þess að veita nemendum sínum 

kynfræðslu er spurning hvort nemendur séu sjálfviljugir að nýta sér þann stuðning sem lög nr. 

25/1975 kveða á um eða hvort öll kynfræðsla falli á milli hluta á þessum örlagaríka aldri. 

Læknanemar hafa verið með fræðslu sem byggð er á jafningjagrundvelli, í 

framhaldsskólum landsins sem og í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu, undir nafninu 

Ástráður. Áhersla er lögð á fræðslu um kynsjúkdóma, getnaðarvarnir og fóstureyðingar. 

Fræðslan er miðuð við nýnema í framhaldsskólum til þess að hægt sé að reyna að ná til flestra 

en ástæðan fyrir því að þessi aldurshópur varð fyrir valinu er að flestir þeir sem smitast af 

kynsjúkdómum eða fara í fóstureyðingar eru á aldrinum 16-25 ára (Ástráður, 2015). 

Í Kanada er einnig lögð rík áhersla á kynfræðslu í skólum en í rannsókn Byers, o.fl. 

(2003) þar sem viðhorf og reynsla nemenda á kynfræðslu var athuguð, kom í ljós að 

þátttakendum fannst að fræðslan ætti að hefjast fyrr í skólum. Auk þess taldi meirihluti 

þátttakenda þá kynfræðslu sem þeir höfðu fengið lélega, þar sem hún miðast ekki við 

umfjöllun um getnaðarvarnir, kynsjúkdóma og kynhegðun yfirhöfuð. Það sama kom í ljós í 

rannsókn DiCenso, o.fl. (2001) en þátttakendur í þeirri rannsókn sögðu einnig að í kynfræðslu 
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væri einblínt of mikið á kynfærin og að hún væri oft í höndum kennara sem þótti þetta 

óþægilegt umræðuefni.  

Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar sem gerð var í framhaldsskólum hér á 

landi en hún leiddi í ljós að unglingar töldu að skólar ættu ekki aðeins að veita kynfræðslu 

heldur einnig fræðslu um getnaðarvarnir, sem og kynsjúkdóma. Flestir töldu að kynfræðsla 

ætti að hefjast í 7. bekk eða fyrr og eins þótti unglingunum það ákjósanlegra að fengnir væru 

utanaðkomandi aðilar til að annast fræðsluna. Í niðurstöðum kom einnig fram að þátttakendur 

rannsóknarinnar töldu umræðu um kynfæri ekki brýna nauðsyn heldur væri mikilvægara að 

ræða getnaðarvarnir, kynlíf, kynsjúkdóma og jafnvel kynhneigð (Kolbrún Gunnarsdóttir, o.fl., 

2008). 

 Sú leið sem notuð er til að fá ungmenni til þess að stunda öruggt kynlíf felur oft á 

tíðum í sér eins konar hræðsluáróður. Oft er dregin upp sú mynd að öruggt kynlíf og sú 

ánægja sem því fylgir, fylgist ekki að. Rannsóknir sýndu þó fram á að ef stuðlað væri að 

öruggu kynlífi og ánægju samhliða leiði það til þess að smokkar sem og aðrar getnaðarvarnir 

séu notaðar í meira mæli (Philpott, Knerr og Boydell, 2006). Kynfræðsla getur á áhrifaríkan 

hátt haft áhrif á kynhegðun ungmenna. Niðurstöður rannsóknar sýndu að kynferðislega virkir 

unglingar sem fengu yfirgripsmikla kynfræðslu notuðu getnaðarvarnir í flestum tilvikum en 

um 74% stúlkna skýrðu frá því að þær hefðu notast við getnaðarvörn í fyrsta skiptið sem þær 

stunduðu kynlíf og 82% drengja (Kirby, 2007).  

Kirby (1999) skrifaði grein þar sem fjallað var um fjölda þeirra rannsókna þar sem 

umfjöllunarefnið var kynfræðsla unglinga. Í ljós kom að í fáum rannsóknum hefðu áhrif 

kynfræðslu á ungt fólk verið könnuð. Í þeim rannsóknum þar sem á annað borð áhrif  

kynfræðslu hefðu verið könnuð hefði umfang hennar á kynhegðun og getnaðarvarnarnotkun 

unglinga ekki verið mæld. Talið var að aukin þekking á kynlífi, getnaðarvörnum og 

kynhneigð myndi hvetja til áhættumats sem myndi svo draga úr tíðni ótímabærra þungana. 
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Ástæða þess að Kirby ákvað að framkvæma rannsóknina var sú að margt benti til þess að 

unglingar álitu að stúlka yrði ekki ólétt við fyrstu samfarir sínar. Talið var að kynfræðsla gæti 

leiðrétt þessa hjátrú með því að útvega unglingum nákvæmar upplýsingar um líkur á þungun 

og kynsjúkdómum við óvarið kynlíf sem myndi stuðla að rökréttum ákvörðunum. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að margt geti haft áhrif, þ.e. ekki aðeins aukið aðgengi að getnaðarvörnum 

eða aukin kynfræðsla heldur að hvort tveggja auki notkun getnaðarvarna. 

Auk niðurstaðna Kirby hafa niðurstöður fjölmargra rannsókna sýnt fram á gagnsemi 

kynfræðslu áður en unglingar hafa kynmök í fyrsta skipti. Meðvitund um áhættuþættina sem 

kynlífi fylgir eykst, sem leiðir til þess að unglingar draga úr áhættusamri kynhegðun. Stúlkur 

sem fengið höfðu kynfræðslu fyrir fyrstu kynlífsreynslu sína voru líklegri til þess að fresta 

fyrstu upplifun sinni fram að minnsta kosti 15 ára aldri. Einnig er tímanleg kynfræðsla álitin 

vera hagkvæm fyrir einstaklinga sem eru í áhættuhópi að stunda óheilsusamlegar 

kynlífsathafnir (Mueller, Gavin og Kulkarni, 2007). 

Kirby, Laris og Rolleri (2007) könnuðu áhrif kynfræðslu á kynhegðun yngri 

einstaklinga um allan heim. Þeir framkvæmdu gagnagreiningu á 83 rannsóknum en 

niðurstöður þeirra leiddu í ljós jákvæð áhrif kynfræðslu fyrir unglinga og þá sem yngri voru. 

Þriðjungur rannsóknanna leiddi í ljós að kynfræðsla dregur úr ótímabæru kynlífi auk þess sem 

hún stuðlaði að notkun getnaðarvarna, þá sér í lagi smokka. Þær rannsóknir þar sem 

langtímaáhrif kynfræðslu voru skoðuð sýndu fram á að hún hafði áhrif á kynhegðun unglinga 

í tvö ár eða lengur. Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að fræðsla sem þessi hefur ekki 

neikvæð áhrif, þ.e. hún leiddi ekki til aukningar á kynhegðun líkt og sumir höfðu áhyggjur af. 

 

 Kynfræðsla á 21. öld 

Þarfir unglinga og ungs fólks eru breytilegar, því er æskilegt að kynfræðsla sé ekki 

eingöngu miðuð við eina ákveðna aðferð. Birtingarmyndir kynfræðslu geta því verið af 
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ýmsum toga og eru til margar áhrifaríkar leiðir til að fræða einstaklinga um kynlíf og 

kynheilbrigði, meðal annars með fyrirlestrum, umræðum og fleiru (Collins, Alagiri og 

Summers, 2002). Kynfræðsla sem slík er ekki eini þátturinn sem hefur áhrif á kynhegðun 

unglinga, heldur hafa forráðamenn, jafnaldrar, alnetið, fjölmiðlar og aðrir utanaðkomandi 

þættir einnig áhrif (Mueller, o.fl., 2007).  

 
Hlutverk forráðamanna 

Að jafnaði hefst kynfræðsla innan veggja heimilisins, en forráðamenn og 

ábyrgðaraðilar ættu að vera með þeim fyrstu til að veita börnum sínum fræðslu um kynhegðun 

og kynlíf. Börn læra um kynferði þegar forráðamenn þeirra ræða við þau, klæða þau og kenna 

þeim á líkama sinn. Þegar kemur fram á unglingsárin ætti þessi kennsla að halda áfram 

(SIECUS, e.d.). 

Margir forráðamenn telja að kynfræðsla eigi aðallega að eiga sér stað innan veggja 

heimilanna, sú fræðsla sem skólinn veitir ætti þar af leiðandi aðeins að vera viðbót við þá 

fræðslu sem er heima fyrir (Jordan, Price og Fitzgerald, 2000). Það er á ábyrgð forráðamanna 

jafnt sem skóla að tryggja að börn fái fræðslu sem aðstoðar þau að öðlast heilbrigða sýn á 

kynhegðun og kynlíf. Fræðsla um kynlíf er með ýmsu móti en þar sem áhrif kynfræðslu eru 

oft á tíðum takmörkuð eru forráðamenn sagðir bera hvað mesta ábyrgð á því að veita börnum 

sínum fræðslu af þessu tagi. Sumum þeirra reynist það erfitt og telja sig þurfa aðstoð til að 

veita börnum sínum fullnægjandi fræðslu (Pop og Rusu, 2015). 

Markmið eigindlegrar rannsóknar Joy L. Walker (2001) var að kanna hvernig 

forráðamenn ræddu við börn sín um kynlíf annars vegar og bera kennsl á þá þætti sem hafa 

áhrif á samtalið hins vegar. Áhrifaþættirnir tengjast sín á milli, þ.e. þekking forráðamanna á 

barni sínu, hlutverk þeirra sem foreldrar og skilningur þeirra á kynfræðslu frá skólum. 

Reynsla forráðamanna á kynfræðslu hafði einnig áhrif, sem og kyn þeirra en mæður eru 

duglegri við að taka þetta hlutverk að sér en feður. Einnig kom fram að forráðamenn reyndust 
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hafa svipaða kunnáttu og kennarar en upplifðu einnig skömm og voru í vafa með hvernig 

upplýsa ætti um ákveðna hluta fræðslunnar. 

 

Hlutverk alnetsins 

 Ungmennum finnst oft erfitt og ónotanlegt að ræða þessi málefni við forráðamenn sína 

og leitast eftir því að fá upplýsingar annarsstaðar frá. Notkun alnetsins verður sífellt meiri 

hvað varðar upplýsingar og fræðslu þar sem unglingar virðast í meira mæli leita þangað til að 

fá upplýsingar varðandi kynlíf, kynhegðun og margt fleira (Smith, Gertz, Alvarez og Lurie, 

2000). Auðvelt er að finna traustar og greinargóðar upplýsingar þar en netráðgjöf verður 

sífellt vinsælli og Ísland er þar engin undantekning.  

Netráðgjöf um kynlíf og kynhegðun fyrir ungt fólk eru aðallega þrenns konar. 

Tótalráðgjöf er alhliða ráðgjöf sem felur í sér öflugt ráðgjafateymi sérfræðinga. Unglingar 

sem og aðrir geta sent inn fyrirspurn sem fagfólk svarar og fer þessi ráðgjöf að miklu leyti 

fram á Netinu. Hægt er að koma í ráðgjöf á staðnum ef þörf er á og þá vísa ráðgjafar 

viðkomandi áfram í frekara ferli ef þörf þykir (Tótalráðgjöf, 2015).  

Doktor.is er netráðgjöf þar sem einstaklingar geta sent inn fyrirspurnir varðandi 

viðfangsefni sem tengjast heilbrigðismálum og mikið er lagt upp úr faglegum svörum og 

alhliða ráðgjöf. Flokkar á borð við getnaðarvarnir, kynsjúkdóma, kynlíf og getnað eru til 

staðar en auk þess eru birt eldri svör sem geta reynst mörgum fróðleg (Doktor.is, 2015). Á 

vefsíðu Landlæknis má einnig finna skilmerkilegar upplýsingar um kynheilbrigði og kynlíf. 

Finna má ýmsa bæklinga og greinar sem landlæknir hefur gefið út, þar á meðal um kynlíf, 

kynsjúkdóma og margt fleira. Vefur landlæknis er gagnlegur vefur þar sem finna má góðar og 

traustar upplýsingar. 
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Hlutverk fjölmiðla 

Hvað kynfræðslu varðar er hlutverk fjölmiðla hvað varðar kynfræðslu er gríðarlega 

mikilvægt en unglingar telja fjölmiðla vera aðal uppspretta kynfræðslu fyrir einstaklinga á 

sínum aldri (Scull, Malik og Kupersmidt, 2014). Sú mikla athygli sem ungmenni veita 

fjölmiðlum gefur þeim tækifæri til að efla kynheilbrigði, en fjölmiðlar geta verið gagnlegir til 

að fræða ungt fólk því hægt er að nota ákveðnar aðferðir til að ná til þeirra. 

Fjölmiðlar geta að öllum líkindum breytt hugarfari ungs fólks gagnvart kynlífi (Keller 

og Brown, 2002) en því miður er sú mynd sem þar er dregin upp af kynlífi, kynvitund og 

kynheilbrigði oft á tíðum hvorki heilsusamleg né réttmæt. Fjöldi atriða í sjónvarpi sem sýnd 

eru í kynferðislegu samhengi hefur tvöfaldast frá árinu 1997. Það telst þó til undantekninga ef 

fjallað er um þær afleiðingar og ábyrgðina sem fylgir kynlífi, eins og t.d. kynsjúkdóma eða 

ótímabærar þunganir. Lítið sem ekkert fer fyrir umfjöllun um varúðarráðstafanir, forvarnir og 

neikvæða þætti sem tengjast kynlífi og nánast aldrei er það aðalumfjöllunarefni 

sjónvarpsdagskrárliða. Ekki eru það aðeins sjónvarpsmiðlar sem draga upp óraunverulega 

mynd af kynlífi heldur gerast margir miðlar sem sérstaklega eru ætlaðir ungum einstaklingum 

sekir um atferlið. Þar má nefna að 40% af vinsælum lagatextum innihalda kynferðislegar 

tilvitnanir sem oftar en ekki eru settar í samhengi við áhættuhegðun eins og áfengisdrykkju 

eða neyslu annarra vímuefna. Tónlistarmyndbönd hafa oft kynferðislegt innihaldsefni þar sem 

kvenmenn eru sérstaklega áberandi sem kynverur (Scull, o.fl., 2014).  

Fjölmiðlar spila einnig stærra hlutverk í umfjöllun um getnaðarvarnir en forráðamenn 

og skólar fyrir 15-19 ára einstaklinga (Scull, o.fl., 2014). Því skilaboð í sjónvarpi, útvarpi eða 

í dagblöðum tengist oft getnaðarvarnarnotkun ungmenna. Herferðir tengdar smokkum eru 

t.a.m. oft á vegum fjölmiðla þar sem einblínt er á öruggt kynlíf (Keller og Brown, 2002). 

Unglingar á aldrinum 13-15 ára töldu t.d. fjölmiðla sem birta afþreyingu af ýmsu tagi vera sú 
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upplýsingaveita um kynvitund og sem tengist kynheilbrigði sem er hvað mest notuð (Scull, 

o.fl., 2014). 

Það er fín lína á milli kynlífs og kláms sem virðist oft vera mjög óljós en mikilvægt er 

að fræða ungmenni um klám, hver munurinn á því og kynlífi er. Mikið af sjónvarpsefni er sett 

í samhengi við kynferðislega hegðun og kynlíf en ungmenni leita í klám af ólíkum ástæðum. 

Sum ungmenni nota klám með það að markmiði að fræðast sökum skorts á fræðslu um 

kynhegðun og kynlíf, aðrir nota klám sér til ánægju. Klám ætti ekki að nota í fræðslutilgangi 

því það gefur ekki réttmæta mynd af kynlífi (Sigríður Dögg Arnardóttir, 2014). 

Mueller, o.fl. (2008) skoðuðu tengsl á milli kynfræðslu og hvort einstaklingar hefðu 

stundað samfarir, hvenær þeir hefðu stundað þær í fyrsta skipti og hvort notuð hefði verið 

getnaðarvörn við fyrstu samfarir. Úrtakið samanstóð af 2.019 einstaklingum á aldrinum 15-19 

ára, bæði karlmenn og kvenmenn. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að kynfræðsla dregur úr 

kynhegðun meðal karla og leiðir til þess að bæði konur og karlar fresta því að hafa samfarir í 

fyrsta skipti til 15 ára aldurs. Hvað varðar notkun getnaðarvarna þá fundust engin tengsl á 

milli kynfræðslu og notkunar þeirra hjá konum, en karlmenn voru líklegri til að nota 

getnaðarvörn ef þeir höfðu fengið viðeigandi kynfræðslu. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða áhrif kynfræðslu og samfaraaldurs unglinga 

á notkun smokka. Ungur aldur íslenskra einstaklinga þegar þeir hefja samfarir sem og hátt 

hlutfall kynsjúkdóma kveikti áhuga höfunda á að fræða ungmenni um eigin líkama, samfarir 

og áhættur tengdar þeim. Tilgátur rannsóknarinnar eru tvær, þ.e.: 

T1 Kynfræðsla seinkar aldri fyrstu samfara.  

T2 Kynfræðsla eykur notkun smokka. 
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Aðferð 

Rannsóknin Heilsa og lífskjör skólabarna er íslenskur hluti alþjóðlega verkefnisins 

Health Behaviour in School-Aged Children eða HBSC. Rannsóknin er unnin með stuðning 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO), á fjögurra ára fresti (Þóroddur Bjarnason o.fl., 

2006).  

Rannsóknin hefur áunnið sér réttmætt orðspor sem veitir innsýn í heilsutengda hegðun 

barna og unglinga. Hún byggir á gagnagrunni langtímarannsókna þar sem boðið er upp á 

sannfærandi mynstur og málefni í tengslum við heilsu og velferð yngri einstaklinga víða í 

heiminum. Fjallað er um líkamlega og andlega heilsu barna og unglinga frá félagslegu 

sjónarhorni. Hegðun ungs fólks er könnuð út frá tengslum við félagslegar aðstæður og þroska 

ferli sem hafa áhrif á heilsu þeirra. Athygli er vakin á áhrifum aldurs, kyns, félagslegrar stöðu 

og menningartengdrar mismununar á heilsu, því er áhersla á félagslega og efnahagslega 

áhrifaþætti. Árið 2005-2006 tóku 41 land þátt í verkefninu (Currie, Gabhainn, Godeau, 

Roberts, Smith, Currie, o.fl., 2008) og árið 2009-2010 tóku 43 lönd þátt en aðeins 39 af þeim 

uppfylltu viðmiðunarreglur fyrir birtingu gagnanna (Currie, Zanotti, Morgan, Currie, de 

Looze, Roberts, o.fl., 2012). 

Íslenskum hluta rannsóknarinnar er stýrt af rannsóknasetri forvarna við Háskólann á 

Akureyri og er Ársæll Már Arnarsson prófessor við Háskólann á Akureyri stjórnandi hennar. 

 

Þátttakendur 

Á árunum 2013-2014 var HBSC spurningarlisti lagður fyrir nemendur í 6., 8. og 10. 

bekk í grunnskólum á Íslandi. Í rannsókn þessari er aðeins unnið úr svörum nemenda í 10. 

bekk. Heildarfjöldi þátttakenda er því 3618, þar af voru 3480 nemendur í 10. bekk. Hlutfall 

kynja var 1783 (49,3%) drengir á móti 1731 (47,8%) stúlku en týnd gildi (e. missing value) 

voru samanlagt 104 sem jafngildir 2,9%.  
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Ákveðið var að skipta aldurshópum gagnasafnsins í tvo flokka, þ.e. 14 ára og yngri 

annars vegar sem samanstóð af hópunum 11 ára og yngri, 12 ára, 13 ára, og 14 ára 

ungmennum en í þeim flokki höfðu 432 einstaklingar haft samfarir. Hinn flokkurinn var 15 

ára og eldri, hann samanstóð af 15 og 16 ára unglingum. Sá hópur innihélt 418 ungmenni sem 

stundað höfðu kynlíf. Ástæða þessarar ákvörðunar var sú að stærri og fjölbreyttari úrtök hafa 

meira alhæfingargildi en lítil og mörg úrtök. 

Við skoðun þessara niðurstaðna ber að hafa í huga að 18,3% í yngri aldurshópnum og 

11% í eldri aldurshópnum, sem stundað höfðu kynlíf, höfðu orðið fyrir kynferðislegri 

misnotkun. Rannsakendur hafa engar upplýsingar um það hvort þau ungmenni líti svo á að 

misnotkunin hafi verið samfarir eða hvort þeir hafi sjálfviljugir stundað kynlíf á þessum aldri.  

 

Mælitæki 

Spurningalisti úr rannsókninni Heilsa og lífskjör skólanema 2013/2014 var mælitæki 

rannsóknarinnar en aðeins var notast við svör barna í 10 bekk. Spurningalistinn innihélt 112 

spurningar sem allar fjalla um heilsu og lífsstíl ungs fólks og snúa þær allar að heilsu og 

lífskjörum nemenda. Þær spurningar sem tengdust kynhegðun voru tíu talsins en þær sem 

notaðar voru við rannsókn þessa má finna í viðauka. Dæmi um spurningu sem notuð var er 

m.a.: „Á hvaða aldri varstu þegar þú hafðir samfarir í fyrsta skipti?“. Þar voru 

svarmöguleikarnir „Ég hef aldrei haft samfarir“, „11 ára eða yngri“, „12 ára“, „13 ára“, „14 

ára“, „15 ára“ og „16 ára eða eldri“. 

 

Framkvæmd 

        Upplýsingar voru sendar til forráðamanna um rannsóknina, þar sem þeir gátu neitað 

eða gefið leyfi fyrir þátttöku barna sinna. Spurningarlistinn var lagður fyrir á skólatíma árið 

2013-2014. Fyrirlögn var í umsjón umsjónarkennara ásamt því starfsfólki sem að 
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rannsókninni stóð en staðlaðar leiðbeiningar um fyrirlögn voru til staðar. Leiðbeiningar til 

þátttakenda voru til staðar á fyrstu blaðsíðu, þar sem þátttakendum var gerð grein fyrir því að 

ekki þyrfti að taka þátt né svara öllum spurningum listans. Eftir að þátttakendur höfðu svarað 

spurningarlistanum létu þeir hann í umslag, sem safnað var saman í lokin. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla  

Tölfræðiforritið Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) hélt utan um allar 

breytur sem unnið var með. Þar voru kí-kvaðrat próf og tíðnitöflur framkvæmdar við 

úrvinnslu gagna ásamt tvíkosta aðhvarfsgreiningu (e. Binary Logistic Regression). Því var 

ætlað að athuga áhrif aldurs og kynfræðslu á smokkanotkun. Miðað var við 95% 

öryggismörk. 
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Niðurstöður 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar höfðu 23% einstaklinga í úrtakinu haft 

samfarir samanborið við 76% einstaklinga sem ekki höfðu stundað kynlíf. Kynjahlutfall þeirra 

sem stundað höfðu kynlíf er mjög jafnt. Alls, 11% tjáðu að þeir höfðu stundað kynlíf með 

strák á móti 12% sem sögðust hafa átt samfarir með stelpum. 

 

 

     Mynd 1: Samfaraaldur 

 
Tekin var ákvörðun um að setja aldurshópana í tvo flokka, þ.e. 14 ára og yngri annars 

vegar þar sem yngsti hópurinn var 11 ára og yngri og 15 ára og eldri hins vegar. Ástæða 

þessarar ákvörðunar var sú að höfundar töldu stærri og fjölbreyttari úrtök hafa meira 

alhæfingargildi en lítil og mörg úrtök. Niðurstöðurnar sýndu að hlutföllin voru gríðarlega 

jöfn, þó voru örlítið fleiri sem byrjuðu að stunda samfarir á aldrinum 14 ára og yngri eða 

11,9% samanborið við 11,6% einstaklinga sem voru 15 ára eða eldri. 
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     Mynd 2: Kynfræðsla 

 
Eins og mynd 2 sýnir þá höfðu langflestir fengið kynfræðslu eða á einhverjum 

tímapunkti í grunnskóla eða 89,4% einstaklinga. Aftur á móti höfðu 6,2% ekki fengið 

kynfræðslu í grunnskóla að eigin sögn. 

 

Tafla 1: Kí-kvaðrat greining á áhrifum kynfræðslu á samfaraaldur 

 

 

 

 

 

Tafla 1 sýnir áhrif kynfræðslu á aldur við fyrstu samfarir út frá kí-kvaðrat greiningu. 

Samkvæmt töflunni hlutu 83,5% einstaklinga 14 ára og yngri kynfræðslu á einhverjum 

tímapunkti á móti 90,5% einstaklinga í eldri aldurshópnum, þ.e. 15 ára og eldri. Samanlagt 

hlutfall nemenda sem ekki fékk kynfræðslu er 13,0%, þ.e. 16,5% í yngri hópnum á móti 9,5% 

í eldri hópnum, því hefur meiri hluti nemenda fengið kynfræðslu á einhverjum tímapunkti. 

Fylgnistuðull Pearsons Kí-kvaðrat sýndi fram á að kynfræðsla hefði áhrif á samfaraaldur  x2 
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(1, N = 805) = 8,80, p = 0,003 og því stenst T1 og kynfræðsla seinkar vissulega aldri fyrstu 

samfara. 

 

 

     Mynd 3: Smokkanotkun unglinga 

 

    Mynd 4: Hlutfall smokkanotkunar eftir aldurshópum 

 
Mynd 3 sýnir notkun smokka hjá báðum aldurshópum þar sem 65,5% einstaklinga 

nota smokka á móti 34,5% sem kusu að nota þá ekki. Myndin sýnir greinilega að meirihluti 

einstaklinganna notar smokka óháð aldurshópum. Á mynd 4 má sjá mun á notkun smokka 
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samanborið við 20,5% einstaklinga í eldri hópnum og því notar yngri aldurshópurinn síður 

smokka en sá eldri. 

 

Tafla 2: Kí-kvaðrat greining á áhrifum kynfræðslu á smokkanotkun 

 

 

 

 

 

Tafla 2 sýnir áhrif kynfræðslu á notkun smokka meðal unglinga út frá kí-kvaðrat 

greiningu. Niðurstöðurnar sýna fram á að ekki er mikill munur á smokkanotkun á milli hópa, 

þ.e. þeirra sem hafa fengið kynfræðslu samanborið við þá sem enga hafa fengið. En 66,4% 

einstaklinga sem fengu kynfræðslu nota smokka á móti 63,8 einstaklinga sem fengu enga 

kynfræðslu. Hlutfall þeirra sem fengu kynfræðslu en kjósa þrátt fyrir það að nota ekki smokk 

er 33,6%. Að lokum er hlutfall þeirra sem nota ekki smokk og fengu ekki kynfræðslu 36,2%. 

Fylgnistuðull Pearsons Kí-kvaðrat sýndi fram á að kynfræðsla hefur ekki áhrif á 

smokkanotkun unglinga x2 (1, N = 835) = 0,28, p = 0,595 og því fellur T2 og kynfræðsla eykur 

ekki notkun smokka. 

Eins og fram kom hér að framan var tvíkosta aðhvarfsgreining framkvæmd til þess að 

skoða áhrif kynfræðslu og samfaraaldurs á smokkanotkun unglinga. Niðurstöður þeirrar 

greiningar voru í samræmi við niðurstöður kí-kvaðrat prófanna tveggja þar sem kynfræðsla 
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áhrif kynfræðslu á samfaraaldur (T1) voru, eins og áður, marktæk (Kí-kvaðrat = 32,152 = p < 

0,05, df = 1). Því sýna niðurstöður rannsóknarinnar fram á að kynfræðsla á Íslandi hefur engin 

áhrif á ákvarðanir ungmenna er varða notkun smokka en þeim mun eldri sem þau eru þegar 

þau byrja að stunda kynlíf þeim mun líklegri eru þau til þess að nota smokka, eða 4,3 sinnum 
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líklegri. Rannsóknin sýndi þó fram á að kynfræðsla hefur áhrif á samfaraaldur unglinga en þar 

sem sú breyta var einungis á „já-nei” skala er ekki hægt að segja til um umfang þeirra áhrifa.  
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Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var í megindráttum að skoða áhrif kynfræðslu á 

samfaraaldur annars vegar og smokkanotkun hins vegar. Tvær tilgátur voru settar fram, þ.e. 

T1 kynfræðsla seinkar aldri fyrstu samfara, sú tilgáta stóðst og T2 kynfræðsla eykur notkun 

smokka en sú tilgáta féll. Auk þess fannst rannsakendum áhugavert að skoða áhrif 

samfaraaldurs og kynfræðslu á smokkanotkun en til þess var framkvæmd tvíkosta 

aðhvarfsgreining. Niðurstöður sýna að hlutföll milli beggja aldurshópa, þ.e. 14 ára og yngri 

annars vegar en 15 ára og eldri hins vegar, eru gríðarlega jöfn en þó tilheyrðu aðeins fleiri 

yngri aldurshópnum, sbr. mynd 1. Því varpa rannsakendur fram þeirri spurningu hversu mikil 

áhrif kynfræðsla hefur á aldur fyrstu samfara þar sem staðreyndin er sú að ungmenni stunda 

kynlíf. Rétt er að halda því til haga að 18,3% einstaklinga í yngri aldurshópnum og 11% í 

eldri aldurshópnum sem stundað höfðu kynlíf höfðu orðið fyrir kynferðislegri misnotkun. 

Engar upplýsingar liggja fyrir um það hvort þessir einstaklingar telji sig þess vegna vera 

kynferðislega virka eða hvort þeir hafi sjálfviljugir stundað kynlíf á þessu aldursbili. 

Bandarískir unglingar eru almennt eldri við sín fyrst kynmök eða um 17 ára gamlir 

(Guttmacher Institute, 2014). 

Að mati rannsakenda er mikilvægt að skilja ungan aldur einstaklinga út frá þeim 

þroska sem á sér stað á aldursbilinu 14 ára og yngri. Til samanburðar við líkamlegan þroska 

unglinga í 14 ára og yngri aldurshópnum koma fyrsta stigs kyneinkenni fram hjá stúlkum á 

aldrinum sjö til níu ára en frá níu til tólf ára hjá drengjum (Hörður Þorgilsson og Jakob Smári, 

1993). Annars stigs einkenni koma aðeins seinna fram, eða við upphaf kynþroskans og eiga 

þau við um allan þroska sem aðgreinir karl og konu fyrir utan kynfærin (Pinel, 2011).  

Brjóstaþroski, kynháravöxtur og tíðarblæðingar stúlkna verða á aldursbilinu 11-13 ára 

(Ellis, 2004; Pinyererd og Zipf, 2005; Rogol, o.fl., 2002). En margt bendir til þess skv. Herði 

Þorgilssyni og Jakobi Smára (1993) að stúlkur tengi upphaf tíðarblæðinga ekki við kynlíf sem 
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útskýrir að einhverju leyti hvers vegna yngri aldurshópurinn er svo fjölmennur. En þó sýna 

rannsóknir að tíðablæðingar hafa áhrif á aldur við fyrstu samfarir þar sem stúlkur sem byrja 

snemma á blæðingum eru líklegri til þess að verða fyrr kynferðislega virkar en þær sem byrja 

seinna (Kalmuss, o.fl., 2003; Wellings, o.fl., 2001). Kynþroski drengja á sér hins vegar stað 

við 13 ára aldur þar sem einkenni snemmbúinna unglingsára er vöxtur eistna (Rogol, o.fl., 

2002). Á þessum árum á vöxtur kynhára sér stað, sæðisframleiðsla og raddbreytingar en 

einkenni síðbúinna unglingsára fela í sér áframhaldandi vöðvavöxt og hárvöxt (Harries, o.fl., 

1997; Pinyerd og Zipf, 2005; Rogol, o.fl., 2002). Þó ber að hafa í huga að upphaf og 

tímalengd kynþroska er einstaklingsbundinn þ.a.l. kemur hann fram á misjöfnum aldri hjá 

einstaklingum og vel má vera að allir meðlimir úrtaksins hafi verið kynþroska þegar fyrsta 

upplifun þeirra átti sér stað. En gera má ráð fyrir að einhver hluti íslenskra unglinga hafi 

stundað kynlíf áður en kynþroska var náð, þá sérstaklega þeir sem tilheyra yngsta hópnum, 14 

ára og yngri, þar sem m.a. 55 einstaklingar tilheyrðu hópnum 11 ára og yngri. 

Það sama mætti ef til vill segja um hugrænan þroska en hann skiptir máli þegar kemur 

að ákvarðanatöku (Meeks og Bernet, 1990) og í tengslum við ábyrgð, t.d. þegar kemur að því 

að stunda kynlíf, hvað varðar notkun getnaðarvarna og fjölda rekkjunauta (Manning, o.fl., 

2006).  Þær miklu breytingar sem eiga sér stað á þessum árum hafa áhrif á hugræna og 

vitsmunalega starfsemi, þar sem geta ungmennanna til að skilja félagslegar og tilfinningalegar 

aðstæður verður meiri sem veldur því að félagsleg tengsl þeirra eykst (Yurgelun-Todd, 2007). 

Kenningar Kohlbergs og Piaget um siðgæðis- og vitsmunaþroska ná báðar yfir unglingsárin 

en samkvæmt þeim er þroskinn stigbundinn (Carpendale, 2000; Feldman, 2004). Ungmenni 

læra að hugsa afstætt með auknum þroska, þau draga sínar eigin ályktanir auk þess sem þau 

hætta að fara eingöngu eftir skoðunum og viðhorfum annarra sem og samfélagsins ómeðvitað 

og öðlast því gagnrýna hugsun (; Dawson, 2002; Krebs og Denton, 2005; Steinberg, 2005). 
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Nokkrir þættir hafa áhrif á aldur við fyrstu samfarir en rannsókn Ross, o.fl., 2014 

leiddi í ljós að unglingar gera sitt besta til að fylgja jafnöldrum sínum sem veldur auknum 

þrýstingi á kynferðislega virkni. Eins hefur lágt sjálfsálit áhrif en rannsakendur telja að 

ungmenni þurfi að íhuga vel hina ýmsu þætti áður en ákvörðun er tekin um samfarir, þar má 

meðal annars nefna að ígrunda sjálfstraust sitt og sjálfsálit. Ekki aðeins vegna þess að 

ungmenni þurfa að hafa sjálfstraust til þess að neita einstakling um kynlíf heldur telja 

rannsakendur gott sjálfstraust sem og gott sjálfsálit skipta miklu máli þegar kemur að kynlífi, 

eigi reynslan að vera jákvæð fyrir viðkomandi aðila. Hafi ungmenni ekki nægilegt sjálfstraust 

gæti viðkomandi séð eftir atferli sínu, skammast sín, óttast slæma dóma eða umtal frá 

viðeigandi aðila sem vafalaust myndi hafa slæm áhrif. Löngu er vitað að sjálfsmynd unglinga 

getur oft á tíðum verið brotin og því væri gott að íhuga vel stöðu sína og gildi áður en 

ákvörðun sem þessi er tekin. 

Meirihluti þátttakenda í þessari rannsókn höfðu fengið kynfræðslu á einhverjum 

tímapunkti, sbr. mynd 2. En samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um að kenna 

skuli kynfræðslu í íslenskum skólum. Lítil áhersla virðist þó vera lögð á hana, sérstaklega í 

ljósi þess að kennarar fá engan viðeigandi undirbúning fyrir kynfræðslu. Oft fellur hún undir 

náttúrufræði eða lífsleikni og engin krafa er gerð um fyrirkomulag kennslunnar (Sigríður 

Dögg Arnardóttir, 2014). Rannsóknir sýna að góð kynfræðsla getur haft talsverð áhrif á 

kynhegðun ungmenna, þar sem stúlkur voru þá líklegri til þess að fresta sínum fyrstu 

samförum til að minnsta kosti 15 ára aldurs, auk þess sem hún getur skipt sköpum fyrir 

ákveðna áhættuhópa (Mueller, o.fl., 2007). Niðurstöður rannsókna Kirby og félaga (2007) 

sýndu einnig fram á að kynfræðsla dró úr ótímabæru kynlífi og stuðlaði að aukinni notkun 

smokka. Eins kom í ljós að hún hefur ekki neikvæð áhrif og stuðlar ekki að því að kynhegðun 

aukist meðal unglinga. 
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Kynfræðsla mætti hefjast fyrr í grunnskólum en fram kom í rannsókn Kolbrúnar 

Gunnarsdóttur og félaga (2008) að ungmenni álíti að kynfræðsla ætti að hefjast í 7. bekk eða 

fyrr. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru aðeins fleiri einstaklingar í yngri 

aldurshópnum, þ.e. 11,9% á móti 11,6%. Því leikur, að mati rannsakenda, enginn vafi á því að 

nauðsynlegt er að hefja kynfræðslu eins fljótt og auðið er bæði í skólum sem og heima fyrir, 

sérstaklega í ljósi þess að í báðum aldurshópum, þ.e. yngri og eldri, er um unglinga að ræða 

þar sem elsti flokkurinn er aðeins 16 ára.  

Það er misjafnt hvernig kynfræðsla er kennd en fram kom í rannsókn DiCenso og 

félaga (2001) að hún væri einskorðuð við umræðu um kynfærin. Rannsókn Kolbrúnar 

Gunnarsdóttur og félaga (2008) leiddi sömu niðurstöður í ljós en þar kom fram að unglingar 

hér á landi töldu að skólar ættu að veita meiri fræðslu um getnaðarvarnir og kynsjúkdóma. Af 

ofangreindum rannsóknum að dæma virðist mikil áhersla vera lögð á kennslu um kynfærin. 

Sú umræða er auðvitað nauðsynleg en ætti jafnvel frekar heima í líffræði. Rannsakendur telja 

að meiri áherslu þurfi að leggja á fræðslu um kynsjúkdóma eða aðrar afleiðingar kynlífs án 

getnaðarvarna og hvernig sé hægt að komast hjá þeim. Tölur Hagstofu gefa sterklega til 

kynna að eitthvað vanti upp á þekkingu ungmenna á getnaðarvörnum almennt, sem og 

áhrifum kynsjúkdóma. Það virðist vera sem svo að ungmenni líti þá léttvægum augum en 

rannsóknir sýna að góð kynfræðsla hefur áhrif (Kirby, 2007; Mueller, 2007) og yrði jafnvel 

þess valdandi að tíðni kynsjúkdóma færi lækkandi og aldur fyrstu samfara hækkandi hér á 

landi. 

Rannsakendur telja einnig mikilvægt að lagt sé meira upp úr því í skólum að 

utanaðkomandi fagaðilar annist kynfræðslu. En sé rannsókn Kolbrúnar Gunnarsdóttur og 

félaga (2008) skoðuð má sjá að ungmenni álíta það betri kost því oft á tíðum þykir kennurum 

óþægilegt að ræða þessi málefni (DiCenso, o.fl., 2001). Rannsakendur muna sjálfar eftir 

óþægilegum tímum þar sem kynfræðsla var umræðuefnið, þar sem nemendur biðu frekar eftir 
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því að tíminn endaði heldur en að veita því athygli hvað kennarinn hafði fram að færa um 

þetta mikilvæga málefni. Það virðist vera sem svo að meiri áhersla sé lögð á kynfræðslu í 

öðrum löndum, þar sem kennarar eru betur í stakk búnir til þess að veita kennsluna því þeir fá 

góða fræðslu og aðhald meðan á kennslutímabilinu stendur (Sigríður Dögg Arnardóttir, 

2014). Því telja rannsakendur að Íslendingar ættu að taka nágrannalöndin til fyrirmyndar og 

bæta kynfræðslu hér á landi.  

Kynfræðsla ætti að auðvelda unglingum að taka réttar ákvarðanir til að komast hjá 

eftirsjá í framtíðinni, til dæmis að kjósa getnaðarvarnir fram yfir óvarið kynlíf. Forráðamenn 

sem og samfélagið í heild má ekki líta fram hjá þeirri staðreynd að aldur unglinga við upphaf 

fyrstu samfara er fremur lágur auk þess sem kynsjúkdómasmit eru talsvert algeng hér á landi. 

Rannsakendur líta svo á að forráðamenn ættu að útvega börnum sínum smokka þrátt fyrir að 

þeir telji unglinga sína ekki vera kynferðislega virka. Aðallega í ljósi þess sem fram hefur 

komið að unglingum þykir óþægilegt að kaupa getnaðarvarnir og kjósa oft á tíðum að sleppa 

þeim. Þannig gætu forráðamenn tekið málin í sínar hendur en skoðun höfunda er sú að allt 

atferli forráðamanna sem viðkemur öruggu kynlífi sé af því góða og stuðli aðeins að rökréttri 

hegðun ungmenna. Eins ættu skólar, félagsmiðstöðvar, almenningssnyrtingar, heimili og 

annað slíkt að bjóða upp á smokka án endurgjalds sem unglingar gætu nálgast og stuðlað 

þannig að öruggu kynlífi. Á þann hátt gæti samfélagið tekið höndum saman í því að minnka 

tíðni kynsjúkdóma og ótímabærra þungana meðal unglinga.  

Niðurstöður kí-kvaðrat prófs sýndu fram á að kynfræðsla, eins og henni er háttað á 

Íslandi í dag, hefur engin áhrif á notkun smokka meðal unglinga. Þar sem fræðslunni er ætlað 

að hjálpa ungum einstaklingum að axla ábyrgð á eigin kynlífi (SIECUS, 2008) er nokkuð ljóst 

að hún beri ekki tilsettan árangur. Í rannsókninni kom í ljós að einstaklingar í yngri 

aldurshópnum, þ.e. 14 ára og yngri eru ólíklegri til þess að nota smokka heldur en eldri 

aldurshópurinn, 15 ára og eldri, sbr. mynd 4. Því eldri sem unglingar eru þegar þeir byrja að 
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stunda kynlíf þeim mun líklegri eru þeir til þess að nota smokka þar sem talsverður munur var 

á aldurshópunum. Vegna þessa telja höfundar það vera mikilvægt að hafa áhrif á aldur við 

fyrstu samfarir þar sem eldri einstaklingar sýna rökréttari og öruggari hegðun.  

Árið 2008 var notkun smokka einna minnst hjá yngstu hópunum hér á landi 

(Landlæknisembættið, 2014). Þetta er sérstaklega slæmt í ljósi þess að unglingar sem hefja 

samfarir á sínum yngri árum eiga oft fleiri rekkjunauta en eru þrátt fyrir það ólíklegri til þess 

að nota smokka (Coker, o.fl., 1994). Þetta kemur rannsakendum ekki á óvart þar sem 1723 

einstaklingar greindust með klamydíu árið 2014 (Hagstofa, e.d.-a) en það er ein helsta ástæða 

ófrjósemi meðal kvenna (Garnett, 2008). Auk þess voru 657 fóstureyðingar framkvæmdar á 

stúlkum 19 ára og yngri hér á landi á árunum 2010 til ársins 2013 (Hagstofa, e.d.-b). 

Niðurstöður amerískrar rannsóknar sýndu fram á að 24,7% nemenda voru undir áhrifum 

vímuefna þegar síðasta kynlífsreynsla þeirra átti sér stað, auk þess sem aðeins 10-20% þeirra 

notuðu alltaf getnaðarvarnir þrátt fyrir að um helmingur hafi stundað kynlíf með ókunnugum 

einstaklingum (Kotchick, o.fl., 2001). Slíkt hegðunarmynstur bendir til þess að unglingar velti 

sér almennt lítið upp úr kynsjúkdómum þrátt fyrir að flestir þeirra hafi fengið kynfræðslu á 

einhverjum tímapunkti í lífi sínu (Kalina, o.fl., 2011). 

Ef skoðuð er ástæða þess að ungmenni nota ekki smokkinn má sjá að helsta ástæða 

þess virðist vera minni næmni við kynmök (Bender og Kosunen, 2005) og einnig segja þau 

hann einnig vera dýran, sem hefur í för með sér að hann er oft á tíðum sniðgenginn (Kolbrún 

Gunnarsdóttir, o.fl., 2008). Rannsakendur gerðu óformlega könnun á verði smokka í 

marsmánuði 2015. Miðað var við verð á Durex extra safe smokkapakka sem innihélt tíu 

stykki en ódýrastir voru þeir sem fengust í verslunum Hagkaupa, en þeir kostuðu 799 kr., eða 

tæplega 80 kr. stykkið. Lyfja og Apótekarinn selja pakka með tíu stykkjum á 969 kr. en þeir 

eru á 998 kr. í Samkaupum Úrval, eða stykkið á rúmlega 100 kr. Dýrastur var smokkapakkinn 

í verslunum 10/11 þar sem verðið var 1.399 kr. eða 140 kr. stykkið. Að mati höfunda ættu 
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unglingar að geta nálgast smokka án endurgjalds í skólum, félagsmiðstöðvum og heima fyrir, 

auk þess að verðið ætti að vera lægra í verslunum fyrir hinn almenna borgara. Lægra verð og 

bætt aðgengi myndi án efa leiða til aukinnar notkunar smokka og þar af leiðandi til lægri tíðni 

kynsjúkdóma, sem og koma í veg fyrir ótímabærar þunganir. Sérstaklega í ljósi niðurstaðna 

rannsóknar Sóleyjar S. Bender (2000a) að unglingum þykir erfitt að nálgast getnaðarvarnir. 

Rannsókn Jónu Ingibjargar Jónsdóttur og Sigríðar Haraldsdóttur (1998) sýndi jafnframt fram 

á að þeim finnst óþægilegt að versla smokka.  

Fáar rannsóknir eru til um kynfræðslu ungmenna en þær sem til eru greina ekki frá 

umfangi áhrifa á kynhegðun né getnaðarvarnanotkun. En talið var að aukin kynfræðsla gæti 

haft það í för með sér að unglingar yrðu meðvitaðri um áhættuþætti sem fylgja óvörðu kynlífi. 

Rannsóknir hafa sýnt að nauðsynlegt er að auka áhrif kynfræðslu með fjölbreyttum aðferðum 

svo möguleiki sé að auka aðgengi að getnaðarvörnum (Kirby, 1999). Kynfræðsla getur haft 

mikil áhrif á kynhegðun unglinga en 74% stúlkna og 84% drengja notuðu getnaðarvörn við 

sínar fyrstu samfarir ef þau fengu kynfræðslu (Kirby, 2007).  

Kynfræðsla ætti að miklu leyti að fara fram á heimilum ungmenna, því er hlutverk 

forráðamanna hvað þetta varðar talsvert og er það á ábyrgð þeirra, jafnt sem skóla, að börn 

öðlist heilbrigða sýn á kynhegðun (Jordan, Price og Fitzgerald, 2000 ). Kynfræðsla í skólum 

ætti eingöngu að vera viðbót við þann grunn sem ungmenni fá heima fyrir (SIECUS, e.d.). 

Mikilvægt er að nýta öll tækifæri sem gefast til að ræða við börn, kenna þeim á líkama sinn 

og fræða þau um alla þá þætti sem kynhegðun hefur í för með sér þ.e. kynsjúkdóma, þungun 

og margt fleira. Þrátt fyrir að forráðamönnum sem og unglingum gæti þótt umræðuefnið 

óþægilegt ætti ekki að líta fram hjá mikilvægi þess að ræða þetta málefni heldur reyna frekar 

að finna aðra leið, s.s. horfa á fræðslumyndir, skoða viðeigandi vefsíður, lesa bækur eða 

annað slíkt. Forráðamenn gætu þá útvegað unglingum sínum fræðsluefni og skoðað það með 

þeim eftir hentisemi. Rannsókn Joy L. Walker (2001) leiddi það í ljós að forráðamenn eru 



GAGNAST KYNFRÆÐSLA?  34 
 

fullfærir um að ræða við börn sín, rétt eins og kennarar en samt sem áður var skömmin við að 

ræða þetta málefni á opinskáan hátt til staðar hjá foreldrum. Kynlíf ætti ekki að vera álitið 

vandræðalegt eða óþægilegt umræðuefni. Það varðar okkur öll og því fyrr sem við 

samþykkjum það því betra. Fullorðið fólk ætti ekki að skammast sín þegar kemur að því að 

ræða kynlíf við börnin sín heldur líta á það sem eðlilegan hluta nútíma uppeldis. Því annað 

hvort fá þeir fræðslu frá forráðamönnum eða þau leita hana uppi sjálfir en sú fræðsla getur oft 

verið óréttmæt og leitt til ranghugmynda. 

Sífellt meiri aukning er í notkun alnetsins sem uppspretta fræðsluefnis og upplýsinga 

en unglingar leita oft á tíðum þangað eftir upplýsingum varðandi kynlíf, getnaðarvarnir og 

margt fleira (Smith, Gertz, Alavrez og Lurie, 2000). Alnetið er hagnýt leið til að finna 

fræðsluefni, ef forráðamenn eru ekki til staðar eða jafnvel ef erfitt er að ræða þetta við þá. Ef 

farið er rétt að í leit og notaðar eru traustar vefsíður með greinargóðum upplýsingum þá er 

hægt að fá töluverða aðstoð þar. Hér á landi er netráðgjöf um kynlíf og kynhegðun fyrir 

ungmenni mjög góð. Öflugt teymi fagfólks og sérfræðinga sér um að svara fyrirspurnum 

varðandi hin ýmsu málefni sem tengjast kynhegðun, getnaðarvörnum og kynsjúkdómum. 

Fjölmiðlar skipa stóran sess í lífi ungmenna en sú mikla athygli sem þeir fá gefur 

tilefni til að efla kynheilbrigði með því að nýta þá þætti enn betur sem höfða til unga fólksins 

(Keller og Brown, 2002). Það ber þó að hafa í huga að fjölmiðlar nýta þetta tækifæri sitt oftast 

ekki, heldur draga upp mynd af kynlífi sem er ekki í samræmi við raunveruleikann og er 

hvorki heilsusamlegt né rétt. Sjónvarpsmiðlar eru ekki þeir einu sem gerast sekir um þetta 

athæfi heldur líka aðrir miðlar. Margir lagatextar innihalda t.d. kynferðislega orðanotkun og 

tónlistarmyndbönd virðast í auknum mæli innihalda kynferðislegt efni (Scull, Malik og 

Kupersmidt, 2014). Klám og kynlíf er ekki það sama en mörkin þar á milli virðast oft á tíðum 

mjög óljós en mikið af sjónvarpsefni sem og annað efni er sett í samhengi við kynferðislega 
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hegðun (Sigríður Dögg Arnardóttir, 2014). Allt þetta gefur ungmennum sem og öðrum ranga 

sýn á kynhegðun og er þetta þróun sem ber að breyta.  

Þótt fjölmiðlar dragi upp þessa mynd af kynlífi og kynhegðun þá sýna niðurstöður 

rannsókna samt sem áður að umfjöllun þeirra er ekki alslæm. Umræða fjölmiðla um 

getnaðarvarnir tengist oft aukinni notkun smokka meðal ungmenna, t.a.m. þegar herferð fer í 

gang í fjölmiðlum þar sem einblínt er á öruggt kynlíf (Keller og Brown, 2002). Þetta er 

jákvæð staðreynd sem ber að taka til athugunar, sérstaklega þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að kynfræðsla eins og hún er í dag ýti ekki undir aukna notkun 

getnaðarvarna.  

 Líkt og niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna er nauðsynlegt að meira sé lagt 

uppúr kynfræðslu hér á landi þar sem hún skilar ekki tilsettum árangri. Auk þess væri gott að 

nútímavæða hana. Hún mætti einnig hefjast fyrr, þar sem ungmenni sem eru yngri en 14 ára 

gamlir eru farnir að stunda kynlíf og því er það á okkar ábyrgð að aðstoða þau við að fá 

heilbrigða sýn á kynhegðun og kynlíf. Leggja mætti meiri áherslu á fræðslu um 

getnaðarvarnir, kynsjúkdóma og áhrif þeirra. Auk þess sem samfélagið ætti að stuðla að 

auknu aðgengi að getnaðarvörnum á einn eða annan hátt, þar sem auðvelt er að komast hjá 

hinum ýmsu kynsjúkdómum með notkun smokka. 

Framtíðarrannsóknir á þessu sviði gætu falið í sér aukinn samanburð á milli kynja auk 

ítarlegri upplýsinga um kynfræðslu í skólum og heima fyrir. 
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Viðauki 

Spurningalisti 

 

1. Ertu strákur eða stelpa?  

 Strákur 

 Stelpa 

 19. Hefurðu fengið fræðslu í skólanum um... 

 Já Nei Veit ekki 

a) Gildi (mikilvægi) íþrótta og 
líkamsræktar    

b) Hollt mataræði 
   

c) Varnir gegn reykingum 
   

d) Varnir gegn áfengi 
   

e) Kynfræðslu 
   

 

51. Hefur þú einhvern tímann haft samfarir (stundum kallað að sofa hjá)? 

 Nei. Næsta spurning sem þú svarar er á síðu 15 

 Já, með strák 

 Já, með stelpu 

52. Þegar þú hafðir samfarir síðast, notaðir þú eða aðilinn sem þú varst með smokk? 

 Já 

 Nei 

 Ég er ekki viss 

56. Á hvaða aldri varstu þegar þú hafðir samfarir í fyrsta skipti? 

 Ég hef aldrei haft samfarir 

 11 ára eða yngri 

 12 ára 

 13 ára 

 14 ára 

 15 ára  

 16 ára eða eldri 
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