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Ágrip 

 

Ritgerðin fjallar um kynfræðslu og mikilvægi hennar. Markmið ritgerðarinnar er að varpa 

ljósi á hversu mikilvægt það er að skapa opna umræðu um kynfræðslu í grunnskólum, 

sýna fram á hvað það er sem er mikilvægt að fræða um og hvaða leiðir er hægt að fara til 

að koma efninu sem best til skila til nemenda. Tekið verður fyrir stefnumörkun yfirvalda á 

Íslandi, hvaða viðfangsefni í fræðslunni er mikilvægt að taka fyrir og hvaða leiðir séu 

vænlegastar í þessari fræðslu. Ritgerðin er heimildarritgerð og fengnar voru upplýsingar 

úr heimildum frá aðilum sem hafa látið sig málið varða. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar 

benda til þess að mikilvægt sé að ná til barna og unglinga með skipulagðri fræðslu, allt frá 

yngsta stigi grunnskólans. Viðhorf unglinga á Íslandi til kynlífs og þeirra afleiðinga sem 

getur fylgt því að stunda kynlíf er orðið frjálslegra en áður og þar af leiðandi er mikilvægt 

að gæði fræðslunnar séu mikil. Ungmenni líta almennt jákvæðari augum á ýmislegt sem 

tengist kynfræðslu, eins og kynhneigð og kynímynd. Fræðslan er mikilvæg til þess að 

stuðla að betra kynheilbrigði allra barna og ungmenna. Úrval námsefnis fyrir skólana á 

Íslandi er fjölbreytt en nauðsynlegt er þó að fræðslan komi einnig að heiman, því foreldrar 

nemenda eru oft þeirra stærstu fyrirmyndir. Kynfræðsla er samþætt fræðsla sem fellur 

undir nokkrar námsgreinar grunnskólans.  
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1. Inngangur 

Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla (2013) á kynfræðsla að hefjast fremur snemma eins 

og kemur fram í hæfniviðmiðum náttúrugreina þar sem tekin eru fram ýmis hæfniviðmið 

sem nemendur eiga að geta við lok 4. bekkjar. Þessi viðmið tengjast líkamanum og 

hvernig börnin verða til. Á sama aldursstigi er einnig mikilvægt að ræða um samskipti 

kynjanna og umræður um muninn á því að vera strákur og stelpa, því á þessum aldri eru 

börn þegar byrjuð að mynda sér skoðun á þessum málum, jafnvel fyrr.  

Kynfræðsla fellur ekki aðeins undir náttúrufræði því stór og mikilvægur þáttur 

þessarar fræðslu fjallar um samskipti og sjálfsmynd og á því kynfræðsla heima í fleiri 

námsgreinum í skólum.  

Minn bekkur í grunnskóla fékk litla sem enga kynfræðslu. Ég man vel þegar við 

fórum í kaflann um kynfærin í kennslubókinni Mannslíkaminn þá í 6.bekk. Kennarinn var 

ekki menntaður náttúrufræðikennari eða kynfræðingur svo kennslan var ekki djúp eða 

ítarleg. Aðra fræðslu tengda kynfræðslu man ég ekki eftir að hafa fengið fyrr en komið var 

í framhaldsskóla, þá á 17. aldursári, sem ég tel alltof seint. Margir unglingar byrja að sýna 

kynlífi áhuga langt fyrir þann aldur og byrja jafnvel að stunda það á grunnskólaaldri. Í 

framhaldsskóla fékk ég mjög áhugaverða og skemmtilega kynningu hjá Ástráði. Ástráður 

er kynningarverkefni læknanema á forvörnum gegn kynsjúkdómum og ótímabærum 

þungunum sem þeir fara með um landið. Sú fræðsla var í raun eina kynfræðslan sem ég 

hef fengið á minni skólagöngu fyrir háskólanám.   

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á hversu mikilvægt það er að skapa 

opna umræðu um kynfræðslu í grunnskólum sem og sýna fram á hvað það er sem er 

mikilvægt að fræða um. Efnið er margþætt en allt jafn mikilvægt fyrir ungmenni að 

þekkja. Ritgerðin er skrifuð með það í huga að hún geti nýst við kennslu því ekki hafa allir 

skólar sérmenntað fólk á þessu sviði innanborðs til að sinna slíkri fræðslu. Margir 

náttúrufræðikennarar sinna kynfræðslu sem hluta af náttúrufræðikennslu, þá sérstaklega 

líffræðilega hluta fræðslunnar, þrátt fyrir að þeir hafi enga sérstaka kennslureynslu á því 

sviði. Von mín er sú að ritgerðin geti nýst sem flestum kennurum til að takast á við það 

mikilvæga hlutverk að sinna kynfræðslu. 

 Í þessari ritgerð leita ég svara við rannsóknarspurningunni Hvað er góð 

kynfræðsla? Í henni felast þrjár aðrar spurningar sem ég ætla að hafa til hliðsjónar: Hvers 

vegna er kynfræðsla barna og unglinga mikilvæg? Hvaða leiðir eru vænlegastar í slíkri 

fræðslu? og Um hvað á að fræða ? Til þess að svara þessum rannsóknarspurningum var 

leitað fanga í ýmsum heimildum um efnið frá aðilum sem hafa látið sig málið varða. 
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Ritgerðin skiptist í sex kafla með undirköflum. Í kafla tvö verður rætt um mikilvægi 

kynfræðslu og hvað rannsóknir segja til um efnið. Í kafla þrjú verður sagt frá 

stefnumörkun yfirvalda á Íslandi, í Aðalnámsskrá grunnskóla (2013) og í lögum og 

reglugerðum. Fjórði kaflinn segir frá viðfangsefnum kynfræðslunnar, svo sem breytingum 

á líkama við kynþroska, kynhneigð og kynvitund, sjálfsmynd og samskiptum kynjanna, 

kynlífi, getnaði, kynsjúkdómum, klámi og ofbeldi,  en sá listi er ekki tæmandi. Fimmti kafli 

ritgerðarinnar segir frá því námsefni sem í boði er í kynfræðslu á Íslandi og er því skipt upp 

eftir aldursstigum. Sjötti og síðasti kaflinn fjallar um hvaða leiðir er hægt að fara til að 

koma efninu sem best til skila til nemenda. Einnig verður rætt um mismunandi nálganir á 

kynfræðslu og gefin dæmi um hvernig sé hægt að koma upplýsingum til skila til nemenda 

um ákveðna þætti kynfræðslunnar. Ritgerðinni lýkur með lokaorðum þar sem helstu 

lærdómar eru dregnir saman. 
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2. Mikilvægi kynfræðslu 

Kynfræðsla er einn af þáttum menntunar sem gerir unglingum kleift að takast á við sínar 

eigin tilfinningar og taka ákvarðanir sem stuðla að betra kynheilbrigði. Þekking á því hvað 

er eðlilegt kynlíf getur hjálpað börnum og unglingum að verja sig gegn kynferðislegri 

misnotkun og einfaldlega að þekkja muninn á hvað er rétt og hvað er rangt í þessu 

samhengi.  

Holland hefur í gegnum tíðina verið mjög framarlega í kynfræðslu og mikil áhersla 

er lögð á þessa fræðslu í skólastarfi þar. Þar hefur markmiðið með kynfræðslu verið að ýta 

undir að nemendur hegði sér á ábyrgan hátt ef þeir ákveða að stunda kynlíf og að þeir 

verði færir um að þekkja í sundur öruggar og óöruggar kynlífsathafnir og hegðun (Weaver, 

Smith, og Kippax, 2005). 

2.1 Skiptir máli hvaðan fræðslan kemur 

Á vef Embættis landlæknis er fjallað um mikilvægi kynfræðslu. Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 

Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir (2006) segja í þessu sambandi að 

við búum í mjög tæknivæddu samfélagi þar sem tæknin og hinir ýmsu miðlar eru farnir að 

gegna stóru hlutverki í lífi barnanna okkar. Þannig fái börn og unglingar í auknum mæli 

upplýsingar um kynlíf í gegnum fjölmiðla, en þeir hafa á síðastliðnum árum aukið 

markaðsetningu á kynlífi, til dæmis með klúrum tónlistarmyndböndum og í kvikmyndum. 

Þessari markaðsetningu er oft ætlað að höfða til yngri kynslóða. Börn og unglingar horfa á 

tónlistarmyndbönd eða kvikmyndir með frægum einstaklingum sem innihalda 

kynlífssenur og fá oftar en ekki mjög misvísandi skilaboð um kynlíf. Þessi skilaboð geta 

leitt til verulegra ranghugmynda um hvað telst vera eðlilegt kynlíf og það er þessi þróun 

sem undirstrikar mikilvægi góðrar kynfræðslu, hvort sem það er heima fyrir eða í skólum. 

Með allri þeirri tækni sem við ráðum yfir í dag er mjög auðvelt fyrir ungmenni að nálgast 

allskyns upplýsingar á netmiðlunum sem gefur auglýsendum og útgefendum tækifæri til 

að grípa athygli barna og ungmenna.   

Þannig í dag virðist talsvert um vera að börn og unglingar fái upplýsingar um kynlíf 

og kynhegðun frá fleiri áhrifavöldum en áður fyrr. Fjölmiðlar eru farnir að skipa mikinn 

sess í þessu upplýsingaflæði til ungmenna og fræðslan sem þau fá í skólum og heima er 

einungis brot af öllum þeim upplýsingum sem unglingar fá um kynlíf í dag. Þrátt fyrir hvað 

fræðslan hefur dreifst er mikilvægi fræðslunnar í grunnskóla og frá foreldrum mikil, því 

börn og unglingar líta flest upp til foreldra sinna og kennara. Í rannsókn Dagbjartar 

Ásbjörnsdóttur (2002) þar sem hún skoðaði hvernig íslenskir unglingar hátta sínu kynlífi, 

kemur fram að ungmenni fengu helstu upplýsingar um kynlíf frá jafnöldrum sínum og 
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fjölmiðlum, frekar en frá foreldrum eða skóla. Flestir viðmælendur töluðu um mikilvægi 

þess að fá réttar upplýsingar og hversu mikilvægt það er fyrir ungmenni að fá þessa 

fræðslu snemma og frá réttum aðilum (Dagbjört Ásbjörnsdóttir, 2002). 

2.2 Kynheilbrigði 

Í grein Sóleyjar S. Bender (2006) í Tímariti hjúkrunarfræðinga segir hún að hugtakið 

kynheilbrigði (e. sexual and reproductive health) samanstandi af samspili andlegra, 

líkamlegra, félagslegra og tilfinningalegra þátta, sem allir stuðla að vellíðan einstaklinga 

varðandi bæði kynlíf og frjósemi. Kynheilbrigði segir hún að skiptist í frjósemisheilbrigði 

(e. reproductive health) og kynlífsheilbrigði (e. sexual health). Allt sem tengist frjósemi 

einstaklings, barneignum og takmörkun þeirra svo og verndun frjóseminnar, fellur undir 

hugtakið frjósemisheilbrigði. Kynlífsheilbrigði snýr hins vegar að heilbrigðu kynlífi og 

einkennandi þáttum þess, eins og langanir og tilfinningar. Sóley segir frá því í grein sinni 

að fram komi í skýrslu WHO (Alþjóðaheilbrigðismálastofnun) frá 1975 að grundvallaratriði 

kynlífsheilbrigðis sé réttur til að fá upplýsingar um kynlíf og til að njóta kynlífs. Sóley talar 

um að kynlíf sé ein af grunnþörfum mannsins og ekki sé hægt að aðgreina það frá öðrum 

mikilvægum þáttum lífsins. Kynlíf sé stór hluti af því að vera manneskja en fólk þurfi að 

hafa þekkingu og fá fræðslu um það að kynlíf sé ekki það sama og kynmök, þ.e.a.s. það 

snýst ekki einungis um það hvort manneskja fái kynferðislega örvun. Kynferðisleg örvun sé 

hins vegar yfirleitt hluti af kynlífi en fyrir öllum einstaklingum eigi kynlíf að vera meira en 

það. Sóley segir mikið forvarnargildi í kynfræðslu fyrir börn og unglinga og mikilvægt  sé 

að hefja fræðsluna fyrr en seinna. 

Árið 2001 var gerð könnun meðal unglinga á Íslandi þar sem markmiðið var að 

kanna þekkingu og viðhorf þeirra til kynfræðslu, kynsjúkdóma og getnaðarvarna. Þessi 

könnun var síðan endurtekin árin 2005–2006. Niðurstöður þessara kannanna sýndu að 

almenn þekking unglinganna á efninu var ábótavant og flestum þátttakendum fannst að 

skólum bæri skylda til að veita kynfræðslu, fræðslu um getnaðarvarnir og kynsjúkdóma. 

Fræðsla um getnaðarvarnir og ótímabærar þunganir töldu þátttakendur eitt það 

mikilvægasta sem ræða þyrfti um við unglinga. Einnig var spurt um hvenær unglingarnir 

töldu að kynfræðsla ætti að hefjast í skólum og stærstur hluti taldi að best væri að byrja í 

7. bekk eða fyrr. Þegar spurt var hvaðan unglingar teldu sig hafa fengið mesta fræðslu 

svöruðu flestir í skóla og næst flestir að fræðslan hefði komið frá vinum og vandamönnum 

en einnig frá fjölmiðlum. Lítill hluti merkti við möguleikann foreldrar (Kolbrún Jónsdóttir, 

Reynir Tómas Geirsson, Eyjólfur Þorkelsson, Jón Þorkell Einarsson, Ragnar Freyr 

Ingvarsson og Sigurbjörg Bragadóttir, 2008). Það væri áhugavert að sjá niðurstöður 

samskonar könnunar í dag. Greinilegt er að ungmenni eru sammála um að fræðslan þurfi 
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að hefjast fyrr sem hefur ef til vill gerst með breyttum áherslum nýrrar Aðalnámskrár 

grunnskóla (2013).  

Eins og fjallað verður um í kafla 4.5 er tíðni ótímabærra þunganna tiltölulega há á 

Íslandi og nær niður á grunnskólaaldur. Flestar þær stúlkur sem fara í fóstureyðingu á 

Íslandi eru stúlkur á aldrinum 16–25 ára (Ástráður, e.d-d). Því fræðsla um varnir og 

afleiðingar þess að stunda kynlíf er gífurlega mikilvægur þáttur af kynfræðslu.  

Fram kemur í grein Dagbjartar Ásbjörnsdóttur, Guðbjargar Eddu Hermannsdóttur 

og Sigurlaugar Hauksdóttur (2006) að foreldrar og fjölskylda séu ein stærsta fyrirmynd 

unglinga og með því að ræða opinskátt um kynlíf við börn og unglinga geta foreldrar lagt 

grunn að heilbrigðri sjálfsmynd barna í kynlífi. Greinilegt er að foreldrar skipa mikinn sess í 

fræðslu unglinga en þó virðist fræðsla heima ekki vera næg, sem getur orsakast af því að 

foreldrar vita ekki hvernig best sé að tala um kynferðismál við börnin sín. Það er þó 

mikilvægt fyrir foreldra að átta sig á því að fræðsla heima fyrir er mikilvæg því það er 

aldrei hægt að treysta á að allir nemendur nái öllum þeim upplýsingum sem fram koma í 

skólanum. Mikilvægt er að börn og unglingar fái tækifæri til að ræða við foreldra um það 

sem fjallað er í skólanum, því umræður og fræðsla heima fyrir getur eflt þau í umræðum 

um efnið í skólanum. 

2.3 Kynfræðsla annarra þjóða 

Önnur lönd en Ísland virðast leggja mismikla áherslu á kynfræðslu og það er misjafnt eftir 

löndum hvort kynfræðsla telst skylda í skólum eður ei.  

Í rannsókn Weaver, Smith og Kippax (2005) rannsökuðu þeir hvernig kynfræðslu er háttað 

í öðrum löndum og báru niðurstöður saman. Þar kom meðal annars í ljós að í Frakklandi 

eru kynferðismál sem tengjast unglingum og börnum og mikilvægi þeirra, tiltölulega 

nýlega komin til umræðu í skólum í landinu. Menntamálaráðuneytið í Frakklandi hefur 

sett reglur fyrir nemendur á aldrinum 12–14 ára að þeir þurfi tvær klukkustundir í 

kynfræðslu á ári. Skólum er skylt að sjá eldri nemendum fyrir 20–40 klukkustundum af 

kynfræðslu yfir fjögur ár. Í Bandaríkjunum eru engin lög sem gilda fyrir allt landið sem 

skylda skóla til þess að fræða nemendur um efni kynfræðslunnar. Það er hins vegar 

mismunandi eftir fylkjum hvernig lög þau setja varðandi kynfræðslu í skólum. 19 fylki 

skylda skóla til þess að hafa kynfræðslu í grunnskólum og 35 fylki krefjast til þess að skólar 

bjóði upp á fræðslu á kynsjúkdómum. Eins og fram hefur komið leggur Holland mikla 

áherslu á kynfræðslu og þar hefst kynfræðsla fremur snemma í grunnskólum landsins eins 

og námsskrár þeirra segja til um, allt frá 1. bekk grunnskólanna. Skólunum er heimilt að 

velja hvers konar nálganir þeir vilja nota í fræðslunni og allir kennarar fá sérstaka kennslu í 
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hvernig eigi að koma efni kynfræðslunnar sem best til skila til ungmenna (Weaver, Smith 

og Kippax, 2005).  
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3. Stefnumörkun yfirvalda 

Hér verður fjallað um stefnumótun stjórnvalda á Íslandi varðandi kynfræðslu. Fyrst verður 

fjallað um hvernig hún kemur fram í lögum og reglugerðum og síðan í Aðalnámsskrá 

grunnskóla.  

3.1 Lög og reglugerðir 

Í lögum um grunnskóla (2008) kemur fram að hlutverk grunnskóla sé í samvinnu við 

heimilin, að stuðla að alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í 

lýðræðisþjóðfélagi. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, 

jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildum. 

Í sömu lögum kemur fram að ráðherra setur grunnskólum aðalnámsskrá og í henni sé 

kveðið á um uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu kennslunnar. Þar skal meðal 

annars leggja áherslu á sjálfsvitund, siðgæðisvitund, líkamlega og andlega velferð og 

heilbrigða lífshætti (Lög um grunnskóla nr.91/2008).  

Í lögum eru ekki ákvæði um kynfræðslu í skólum sérstaklega heldur er almennt 

skrifað um efni sem falla undir kynfræðslu. Samkvæmt lögum um ráðgjöf og fræðslu 

varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir frá 1975 skal 

gefa fólki kost á ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir. Sömu lög kveða á um að 

veita skuli eftirfarandi aðstoð: fræðslu og ráðgjöf um notkun getnaðarvarna og útvegun 

þeirra, ráðgjöf fyrir fólk sem íhugar að fara fram á fóstureyðingu eða ófrjósemisaðgerð, 

kynlífsfræðslu og ráðgjöf, fræðslu um ábyrgð foreldrahlutverks og ráðgjöf og fræðslu 

varðandi þá aðstoð, sem konunni stendur til boða í sambandi við meðgöngu og barnsburð 

(Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðirnr.25/1975). Hluti af þessari fræðslu á að fara fram í grunnskóla eins og 

kemur fram í Aðalnámsskrá grunnskólanna (2013). 

3.2 Aðalnámsskrá grunnskóla 

Aðalnámsskrá grunnskóla er byggð á menntastefnu sem reist er á sex grunnþáttum 

menntunar. Þeir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun. Þessir sex grunnþættir fléttast inn í allt skólastarf og allar 

námsgreinar, meðal annars kynfræðslu.  

Jafnrétti er stórt hugtak sem nær meðal annars yfir þætti eins og kyn og 

kynhneigð. Allir grunnskólar Íslands eiga að bjóða fram menntun til jafnréttis á öllum 

skólastigum, þar sem allir hafa jöfn gildi og jafnan rétt til náms og fræðslu um 

jafnréttismál (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011).  



14 

Heilbrigði barna byggist á andlegri og líkamlegri vellíðan, sem og félagslegri. Helstu 

þættir heilbrigðis eru meðal annars jákvæð sjálfsmynd, góð samskipti, kynheilbrigði og 

skilningur á tilfinningum, bæði sínum og annarra. Allir þessir þættir falla undir kynfræðslu. 

Mannréttindi eru einnig mikilvægur þáttur sem tengist kynfræðslu, en í 

mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er meðal annars fjallað um samninga um 

afnám mismununar á grundvelli kynþáttar og  kynferðis (Félag sameinuðu þjóðanna, 

2013).  

Kynfræðsla fellur undir nokkrar námsgreinar og hægt er að lýsa henni sem 

samþættri kennslu á sviði náttúrugreina, samfélagsgreina og lífsleikni. Í Aðalnámsskrá 

grunnskóla (2013, bls. 173) eru sett fram hæfniviðmið fyrir nemendur í hverri námsgrein 

og þeim skipt upp í flokka. Á sviði náttúrugreina er hægt að finna nokkur viðmið sem 

tengjast kynfræðslu. Í undirflokknum Lífsskilyrði manna stendur að við lok 4. bekkjar eigi 

nemendur að geta: ,,Útskýrt á einfaldan hátt byggingu og starfsemi mannslíkamans“ og 

við lok 10. bekkjar eigi nemendur að geta: ,,Útskýrt hlutverk helstu líffæra og líffærakerfa 

mannslíkamans, gerðir frumna, líffæri þeirra og starfsemi“. Í sama undirflokki stendur að 

við lok 10. bekkjar eigi nemendur að geta: ,,Útskýrt hvað einkennir lífsskilyrði manna og 

hvað felst í því að taka ábyrgð á eigin heilsu“. Hæfni einstaklingsins á að aukast með 

árunum við svipuð viðmið. Fleiri viðmið eiga við kynfræðsluna í náttúrufræðikaflanum, en 

þar stendur einnig að í lok 4. bekkjar eigi nemendur að geta: ,,Útskýrt á einfaldan hátt 

hvernig barn verður til og þekkja einkastaði líkamans“. Í sama undirflokk stendur að í lok 

10. bekkjar eigi nemendur að geta: ,, Útskýrt hvernig fóstur verður til og þroskast, hvað 

felst í ábyrgri kynhegðun og rætt eigin ábyrgð á líkamlegu og andlegu heilbrigði, bæði sín 

og annarra“.  

Undir hæfniviðmiðum samfélagsgreina eru einnig nokkur viðmið sem tengjast 

kynfræðslu, enda tengist hluti af kynfræðslu gjarnan inn á samfélagsfræðisviðið. Stór hluti 

kynfræðslunnar gengur út á fræðslu um mikilvægi góðrar sjálfsmyndar og um samskipti 

kynjanna. Í hæfniviðmiðum samfélagsgreinanna, í undirflokknum Hugarheimur, stendur 

að við lok 4. bekkjar eigi nemendur að geta: ,,Bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk og 

breytingar á þeim“ (bls. 201) og í sama undirflokki stendur að við lok 10. bekkjar eigi 

nemendur að geta: ,,Beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og kynhlutverk og útskýrt hvaða 

hlutverki þau þjóna í kyngervi einstaklinga og sjálfsmynd“ (bls. 201). Nemendur eiga 

einnig að geta: ,,Lýst margbreytileika tilfinninga og bent á víxlverkun tilfinninga, hugsunar, 

hegðunar og samskipta“ (bls. 201). Í þessum undirflokki er að finna mörg fleiri 

hæfniviðmið sem tengjast sjálfsmynd einstaklingsins og samskiptum sem eiga öll vel við 

sem hæfniviðmið í kynfræðslu.  
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Námsgreinin lífsleikni hefur ekki sinn eigin kafla í Aðalnámsskránni en fram kemur í 

kaflanum um menntagildi samfélagsgreina að lífsleikni fellur undir samfélagsgreinar. 

Lífsleikni gegnir mikilvægu hlutverki við 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. (Aðalnámsskrá 

grunnskóla, 2013). 
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4. Viðfangsefni kynfræðslu  

Kynfræðsla er yfirgripsmikil fræðsla sem kemur inn á mörg mikilvæg umræðuefni. 

Kynfræðsla tekur ekki einungis til fræðslu um kynlíf og kynfæri, heldur einnig þann 

mikilvæga hluta sem fjallar um samskipti kynjanna, virðingu allra einstaklinga og 

sjálfsmynd hvers einstaklings. Í þessum kafla verður fjallað um þau viðfangsefni sem þykir 

mikilvægt að kynfræðsla fjalli um.  

4.1 Kynþroskinn og breytingar samfara honum 

Þegar við þroskumst og eldumst verðum við vör við ýmsar breytingar á líkamanum. Þessar 

breytingar gerast á mismunandi tímum hjá strákum og stelpum. Breytingarnar gerast 

einnig á mismunandi tímum hjá einstaklingum af sama kyni. Þessar miklu breytingar eru 

byrjunarstig kynþroska, þegar einstaklingar verða fullkynþroska felur það í sér að líkaminn 

þeirra er orðinn fær um að geta barn (Kynfræðsluvefurinn, 2008). Að jafnaði hefst 

kynþroski stúlkna aðeins fyrr en drengja og hafa því stúlkur oft náð fullum kynþroska á 

undan strákum. Við kynþroska beggja kynja byrjar líkaminn að stækka og breytast, 

kynfærin þroskast og hormón seytast um líkamann (Helga Lárusdóttir, 2009c). Vegna þess 

hve mismunandi er hvenær kynþroskaskeið hefst hjá einstaklingum, er mikilvægt að byrja 

fræðslu um efnið fyrr en seinna. Eftir því sem börnin eldast fara þau að taka eftir því að 

kven- og karlmannslíkaminn eru ekki eins og því er hægt að byrja fræðslu um kynþroskann 

um leið og frætt er um líkamann og hvernig hann starfar. Í Aðalnámsskrá grunnskóla 

(2013) eru fyrstu hæfniviðmiðin tengt kynfræðslunni við lok 4. bekkjar þannig að hin 

eiginlega fræðsla á að hefjast fyrir þann aldur. 

Í niðurstöðum rannsóknar Kolbrúnar Gunnarsdóttur og fl. (2008) á viðhorfum 

unglinga til kynfræðslu kemur fram að unglingar höfðu minni áhuga á og vildu leggja 

minni áherslu á líffræðileg atriði í kynfræðslu eins og gerð og starfsemi kynfæra, 

kynhormóna og tíðablæðinga. Þrátt fyrir mikilvægi þessarar fræðslu þótti þeim 

áhugaverðara að læra um aðra hluti kynfræðslunnar. Flestum þátttakendum 

rannsóknarinnar fannst mikilvægara að ræða um fóstureyðingar, kynsjúkdóma, 

getnaðarvarnir, mismunandi kynhneigðir, klám og hvað teljist eðlilegt í kynlífi. Nemendur 

sem fengu fræðslu um efnið sýndu marktæka breytingu í átt að betri þekkingu og skilning. 

Rannsakendum þótti áhugavert að nemendur sýndu fræðslu um klám mikinn áhuga og 

veltu þeir fyrir sér í greininni hvort unglingar vilji meiri fræðslu um klám því þeir 

viðurkenni klám sem fræðsluefni eða hvort þeir séu áhugasamir um hvað sé raunverulegt 

í kynlífi sem þar er sýnt, bæði hvað geti í raun átt sér stað í kynlífi og hvað teljist eðlilegt.  

Samkvæmt rannsakendum gefur þessi rannsókn til kynna að kynfræðslu íslenskra 
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unglinga í grunnskólum megi lagfæra og með því að bæta fræðsluna sé hægt að koma í 

veg fyrir kynsjúkdómasmit og ótímabærar þunganir.  

4.1.1 Kynþroski drengja 

Það er mismunandi milli drengja hvenær þeir taka út kynþroskann og hversu langan tíma 

það tekur  fyrir hvern og einn að ná fullum kynþroska. Áður en kynfærin byrja að breytast 

verða drengir varir við aðrar breytingar eins og á röddinni. Á þessum tíma lengjast 

raddböndin og þykkna með þeim afleiðingum að röddin verður dýpri og lægri. Hjá sumum 

gerist þetta jafnt og þétt með tímanum og á endanum verður drengurinn orðin 

dimmraddaður. En hjá sumum gerist þessi breyting mun hraðar og verður augljósari. Þá 

gerist það sem kallast að drengur fer í mútur, þá bregst röddin og verður skrækróma. 

Flestir drengir ganga í gegnum mútur og mikilvægt er að fræða bæði kyn um að þetta ferli 

fylgir kynþroskaskeiðinu. Kynhormónið testósterón veldur breytingum á röddinni eins og 

öðrum breytingum sem verða á líkamanum. Breyting verður á barkakýlinu, það verður 

stærra og meira áberandi eftir því sem raddböndin þroskast og við lok kynþroska ætti 

barkakýlið að hafa náð fullri stærð (Doktor.is, e.d). 

Auk breytingar á röddinni byrjar hárvöxtur víða á líkamanum, hjá strákum vaxa hár 

á kynfærum, á fótleggjum, undir höndum, á bringu og í andliti og svitamyndun eykst með 

meiri lykt en áður. Auk allra þessara breytinga á líkamanum hefst einnig stærsta 

breytingin sem er á kynfærunum. Innri kynfæri karla þroskast, eistun stækka og við það 

dökknar pungurinn og sígur niður. Á kynþroskaaldrinum byrja eistun að framleiða 

kynfrumur karla, sem nefnast sáðfrumur. Ofan á hvoru eista eru eistnalyppur sem sjá um 

að þroska sáðfrumurnar sem hafa myndast í eistunum. Á kynþroskaaldrinum er mjög 

algengt að ungir drengir fái sáðlát, til dæmis á nóttunni en sáðlát er þegar sæði kemur úr 

typpinu við örvun. Þegar drengir byrja að fá sáðlát er það merki um að þeir séu orðnir 

kynþroska (Helga Lárusdóttir, 2009b).  

Samkvæmt rannsókn Árna V. Þórssonar, Atla Dagbjartssonar , Gests I. Pálssonar og 

Víkings H. Arnórssonar (2008) á ytri kynþroskaeinkennum íslenskra drengja hófst 

kynþroski íslenskra drengja á aldrinum 9,7–14,1 ára, að meðaltali hófst hann við 12 ára 

aldur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu fram á að kynþroski og vöxtur íslenskra drengja 

fylgdi svipuðu ferli og drengja á öðrum Norðurlöndum og að íslenskir drengir skeri sig ekki 

úr hvað varðar tímasetningu og hraða kynþroska.   

4.1.2 Kynþroski stúlkna 

Kynþroski stúlkna hefst að hluta til á svipuðum einkennum og hjá strákum, svitamyndun 

eykst, svitalykt eykst og hárvöxtur byrjar á kynfærum, undir höndum og á fótleggjum. Auk 
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þess byrja að myndast brjóst, það hefst á mismunandi tíma hjá hverri stúlku fyrir sig og 

byrjar sem smá bólga undir geirvörtum. Stúlkur finna yfirleitt mikil eymsli fyrst um sinn. 

En tilgangur brjóstanna er að gefa ungabörnum næringu eftir fæðingu. Ytri kynfæri 

kvenna breytast ekki útlitslega séð eins mikið og karlkynskynfærin. Kynfærin gera konum 

kleift að stunda kynlíf, framleiða egg og vernda frjóvgað egg þar til fóstur er fullþroskað og 

að fæða barn. Mestu breytingarnar við kynþroska stúlkna er þegar blæðingar hefjast. Við 

kynþroska byrja eggjastokkarnir að þroska egg. Konur hafa egg í eggjastokkunum alveg frá 

fæðingu, en eggjastokkarnir byrja ekki að starfa fyrr en við kynþroska. Í heilanum eru búin 

til hormón sem örva eggjastokkana til að framleiða kynhormón (estrógen og 

prógesterón), þessi kynhormón þroska eggið og losa það úr eggjastokkunum í 

eggjaleiðarann í hverjum mánuði. Þetta ferli kallast egglos. Eftir það ferðast eggið eftir 

eggjaleiðaranum í átt að leginu þar sem eggið bíður eftir sæðisfrumum til frjóvgunar. Ef 

egg frjóvgast ekki þá þornar eggið upp og blóðríka slímhúðin losnar úr leginu og fer út úr 

líkamanum sem blæðing. Þetta ferli gerist á um það bil 28 daga fresti hjá flestum stúlkum. 

Það er mismunandi hvenær fyrstu blæðingar stúlkna hefjast en algengur aldur er á milli 

10-14 ára. Þegar blæðingar hefjast gefur það til kynna að stúlkan sé orðin kynþroska og að 

hún geti orðið þunguð (Helga Lárusdóttir, 2009a).  

Mikilvægt er að stúlkur fái fræðslu um hvernig móðurlíf þeirra virkar og hvaða 

líffæri séu hluti af því. Fræðslan er mjög nauðsynleg því að á einum eða öðrum tímapunkti 

í lífi allra stúlkna munu þær byrja á blæðingum. Þær þurfa að fræðast um tilgang blæðinga 

og læra að takast á við þetta mánaðarlega inngrip sem blæðingar eru. Blæðingar geta haft 

áhrif á líf stúlkna bæði andlega og líkamlega og í einhverjum tilfellum hefur það áhrif á 

daglegt líf þeirra. Hjá sumum stúlkum fylgja blæðingum oft mikil vanlíðan sem getur haft 

áhrif á líf þeirra, meðal annars skólastarf og tómstundaiðkun.  

4.1.3 Fræðsla um kynþroska kynjanna  

Mikilvægt er að fræða bæði drengi og stúlkur um breytingar á líkömum beggja kynja 

tengdum kynþroska, því það er mjög mikilvægt fyrir bæði drengi og stúlkur að þekkja til 

þessara breytinga hjá báðum kynjum. Í gegnum allt lífið umgagnast kynin hvort annað og 

margir eignast maka, hvort sem það er af gangstæðu kyni eða sama kyni. Drengir þurfa til 

dæmis að fræðast um orsakir blæðinga og hvers vegna og hvernig stúlkur verða þungaðar. 

Það er ekki nóg að telja sig tilbúin til þess að stunda kynlíf heldur verða unglingar að átta 

sig á afleiðingunum sem það getur haft í för með sér.  

Ég tel að mikilvægt sé að fjalla um tíðahring með báðum kynjum, en á mismunandi 

hátt. Vænlegt væri að fara mjög nákvæmlega í hvernig tíðahringurinn gengur fyrir sig með 

stúlkum, því það eru þær sem byrja einn daginn á blæðingum. Það þyrfti kannski ekki að 
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fara eins nákvæmlega í það með drengjum, en þó mjög nauðsynlegt að kynna efnið vel 

fyrir þeim. Mikilvægt er að fjalla um að allir einstaklingar eru mismunandi og brýnt 

umræðuefni með börnum á kynþroskaaldri er meðal annars að stærð kynfæra og annarra 

líkamshluta skiptir ekki máli til að geta byggt upp heilbrigða sjálfsmynd. Kynþroski hvers 

og eins byrjar á mismunandi aldri og ákvarðast af erfðaþáttum einstaklingsins og gerist 

mishratt en það er fullkomlega eðlilegt.  

4.2 Kynhneigð og kynvitund 

Kyn er meðal annars það sem greinir okkur að. Í íslenskri málfræði eru til þrjú kyn: 

kvenkyn, karlkyn og hvorugkyn. Þegar barn fæðist eru kynfærin skoðuð til að greina á milli 

hvort barnið sé stúlka eða drengur. Eftir það hefur barnið fengið á sig ákveðinn stimpil 

sem mun að öllum líkindum hafa áhrif á líf þess næstu árin. Hugtakið kynvitund segir til 

um hvernig við upplifum okkar eigið kyn en hefur ekkert með kynfæri eða útlit að gera. 

Flestir eru sáttir við það kyn sem þeim er úthlutað við fæðingu og falla undir hugtakið 

sískynjaður en það er í raun algengasta form kynvitundar. En stundum gerist það að 

kynvitund viðkomandi passar ekki því kyni sem kynfærin segja til um, þeir einstaklingar 

falla undir hugtakið transfólk og upplifir sig þá sem einstakling í röngum líkama (Ástráður, 

e.d-c).  

Unglingsárin eru tímabil mikilla breytinga og á þessum tíma hafa einstaklingar 

oftar en ekki náð sáttum við sína kynvitund (e. gender identity). Það er fullkomlega 

eðlilegur hluti af lífinu að verða ástfangin. Hugtakið kynhneigð segir til um að hvaða kyni 

einstaklingur hrífst af kynferðislega (Elín Tryggvadóttir og Helga Lárusdóttir, 2009). Fólk 

getur hrifist af einstaklingum af gangstæðu kyni, af sama kyni og af báðum kynjum. Einnig 

eru til einstaklingar sem laðast ekki kynferðislega að neinum. Gagnkynhneigð merkir 

þegar einstaklingur laðast eingöngu að gagnstæðu kyni. Vegna þess að stærsti hluti fólks 

fellur undir gagnkynhneigð hefur hún orðið norm í samfélaginu. Þá er átt við það sem telst 

venjulegt eða algengast og það sem flestir einstaklingar falla undir. Þeir sem falla undir 

aðrar hneigðir eru að víkja frá því normi. Hér er þó ekki átt við að þeir sem eru annað en 

gagnkynhneigðir séu óeðlilegir. Samkynhneigt fólk laðast að sama kyni, karlmenn hafa 

fengið heitið hommar og konur heitið lesbíur, oft kallað hinsegin fólk. Einstaklingar sem 

eru samkynhneigðir þurfa á einum eða öðrum tímapunkti í lífinu sínu að „koma út úr 

skápnum“, sem er orðatiltæki sem notað er yfir að opinbera kynhneigð sína. Einnig eru til 

fleiri kynhneigðir eins og til dæmis tvíkynhneigð og pankynhneigð. Tvíkynhneigðir 

einstaklingar geta laðast að báðum kynjum burtséð frá því hvaða kyni þeir sjálfir tilheyra. 

Pankynhneigðir einstaklingar laðast að fólki eftir persónuleikum í stað kyns eða 

kynímynda, óháð kyni þeirra (Ástráður, e.d-c).  
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Hugtakið transfólk á við um manneskju sem samsamar sig ekki við það líffræðilega 

kyn sem henni var úthlutað við fæðingu. Transkarl er einstaklingur sem fæðist með 

kvenkynskynfæri en upplifir sig sem karl. Transkona er einstaklingur sem fæddist með 

karlkynskynfæri en upplifir sig sem kvenmann. Í dag getur fólk farið í meðferð og aðgerðir 

og látið leiðrétta kyn sitt (Áttavitinn, 2015).   

Miklir fordómar hafa verið í samfélaginu, bæði hérlendis og erlendis, gegn 

samkynhneigð og öðrum hneigðum sem beygja frá því normi sem gagnkynhneigðir 

einstaklingar hafa fallið undir. Í mjög langan tíma hafa samkynhneigðir og transfólk þurft 

að sæta mismunun og ofbeldi vegna kynhneigðar sinnar og enn þann dag í dag varðar 

samkynhneigð lífláti í sumum löndum (Upplýsingaskrifstofa Sameinuðu þjóðanna fyrir 

Vestur-Evrópu, 2013). Sem betur fer hafa orðið miklar framfarir í þessum málum á síðustu 

áratugum og Ísland er meðal ríkja í Evrópu sem árið 2010 tók upp þau lög að leyfa 

giftingar milli einstaklinga af sama kyni. Skilyrði til að ganga í hjónaband á Íslandi eru nú 

að það séu tveir einstaklingar sem hafa báðir náð 18 ára aldri, óháð kyni. (Hjúskaparlög 

nr.31/1993) 

Mismunandi er milli trúfélaga hvað er leyft og hvað telst eðlilegt í sambandi við 

hjónabönd einstaklinga af sama kyni en í sumum trúfélögum telst það synd og varðar 

jafnvel lífláti eins og fram hefur komið. Á Íslandi er til félag sem kallast Siðmennt, sem er 

félag siðrænna húmanista á Íslandi. Á heimasíðu Siðmenntar kemur fram að engum er 

vísað frá og ekki er gert upp á milli ástarsambanda. Siðmennt leiðir fólk saman til giftingar 

óháð kynhneigð. Samkynhneigðir geti orðið hjón með sömu stöðu og þegar 

gangkynhneigðir giftast. Hjónavígslurnar sem eru framkvæmdar hjá Siðmennt eru öðruvísi 

en hjá til dæmis Þjóðkirkjunni, þær eru ekki eins trúarlegar (Siðmennt, e.d.). 

Fræðsla um þetta efni er mikilvæg fyrir alla nemendur, því það hefur færst í vöxt 

að börn og unglingar átti sig á að þau eru ekki sátt við sína kynvitund eða hafa mögulega 

fæðst í röngum líkama.  

4.3 Sjálfsmynd og samskipti kynjanna 

Kynfræðsla felur meira í sér en einungis fræðslu um líkamann og þær breytingar sem 

verða á honum. Eftir því sem við þroskumst og stækkum þurfum við sífellt að takast á við 

fleiri og fleiri þætti lífsins þar sem einstaklingar þurfa að reiða sig á góða sjálfsmynd og 

gott sjálfstraust. Í daglegu lífi erum við minnt á mikilvægi þess að eiga góð samskipti og 

hvernig takast eigi á við lífið. Á unglingsárunum vex áhugi á kynlífi og mikilvægt er fyrir 

unglinga að vera tilbúnir undir það sem getur fylgt þeirri ákvörðun að byrja að stunda 

kynlíf. Í kynfræðslu ætti að leggja áherslu á að hjálpa börnum og unglingum að öðlast 



21 

góða sjálfsmynd. Samskipti leika þar einnig stórt hlutverk og og hér verður því fjallað um 

mikilvægi þess að efla þessi þætti í kynfræðslu. 

Í Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) kemur fram að í námi og kennslu skuli leggja 

áherslu á ýmsa þætti, sem eru nánari útfærsla á markmiðsákvæði laganna og 

grunnþáttum menntunar. Einn þessara þátta er félagsfærni. Í námsskránni er félagsfærni 

skilgreind svona: 

Félagsfærni miðar að því að geta átt jákvæð og árangursrík samskipti við 

aðra. Heilbrigð sjálfsmynd er grundvöllur félagsfærni. Börn með góða 

félagsfærni eru líklegri til að eiga frumkvæði að samskipum, viðhalda þeim og 

aðlaga sig breyttum aðstæðum. Þroskuð félgasfærni er grunnur að 

lífshamingju og lífsfyllingu hvers einstaklings (Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011, 

bls. 37).  

Á unglingsárunum breytist margt bæði líkamlega, andlega og félagslega. Í dag fá 

yngri kynslóðir víða þau skilaboð að mikilvægt sé að líta vel út og að útlitið sé lykilatriði í 

góðri líðan unglinga. Sjálfsmynd er mikilvægur þáttur í andlegri líðan einstaklinga. Inni á 

vefsíðunni Sjálfsmynd, sem er samstarfsverkefni námsráðgjafa, kennara, 

hjúkrunarfræðinga og sálfræðinga á Íslandi, er hugtakið skilgreint sem: ,,Sú skoðun sem 

við höfum á sjálfum okkur. Sjálfsmynd hefur áhrif á það hvernig við hegðum okkur, 

hugsum og tölum“ (Sjálfsmynd, e.d.). Í íslenskri orðabók er hugtakið sjálfsmynd skilgreint 

sem: ,,Mynd sem maður málar eða teiknar af sjálfum sér eða hugmynd manns um sjálfan 

sig“ (Mörður Árnason, 2010). Fólk með brotna sjálfsmynd upplifir sig verri en aðra eða 

málar slæma mynd af sjálfum sér í huganum.  

Hugtakið sjálfsvitund tengist sjálfsmynd. Í lögum um grunnskóla (2008) er 

sjálfsvitund skilgreind sem: ,,Sá hæfileiki til að öðlast raunsæi og heilbrigða sjálfsmynd. 

Það felur í sér að einstaklingar þekki eigin tilfinningar, þekki sínar sterku og veiku hliðar og 

hafi trú á eigin getu og hæfni til að takast á við fjölbreytileg viðfangsefni daglegs lífs“ (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Til þess að öðlast góða sjálfsmynd þarf einstaklingur því að 

ná tökum á sinni sjálfsvitund.  

Samskipti og sjálfsmynd hafa gríðarlega mikla þýðingu í þroska hvers einstaklings. 

Þess vegna er mikilvægt að fræða nemendur um mikilvægi þessara hugtaka. Þetta skiptir 

ekki einungis máli fyrir börn og unglinga því í daglegu lífi hvers einstaklings, bæði ungs og 

fullorðins, gengur hann í gegnum hluti þar sem góð sjálfsmynd og hæfileikinn til að eiga 

góð samskipti skiptir sköpum. Þegar við erum yngri skipta samskipti miklu máli á 

grunnskólagöngunni. Eftir að við eldumst gera vinnuveitendur gjarnan þá kröfu að 

einstaklingur geti átt góð samskipti við samstarfsfélaga og viðskiptavini. Yfirleitt telst 
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góður starfskraftur einstaklingur sem hefur trú á eigin getu, stendur með sjálfum sér og 

hefur hefur góða sjálfsmynd. Alla ævi telst mikilvægi sjálfsmyndar og góðra samskipta 

skipta máli þar sem við þurfum að reiða á þessa góðu kosti í hverjum einstaklingi.  

4.4 Kynlíf 

Hver manneskja verður oftast til vegna náins samlífs tveggja einstaklinga, þó í dag séu til 

fleiri leiðir til þess að frjóvga egg, svo sem með ýmis konar tækni. Kynlíf er fullkomlega 

eðlilegur hluti af lífi hvers einstaklings.  

Þó eru ekki allir sem kjósa að lifa kynlífi en þeir einstaklingar kjósa að lifa skírlífi (e. sexual 

abstinence) sem verður betur útskýrt seinna í þessari ritgerð. Eðlilegt er að ungmenni hafi 

ekki áhuga á kynlífi eða finnist þeir ekki vera tilbúnir til þess að stunda það (Gonzales og 

Allen, 2009). Nauðsynlegt er að ræða við ungmenni um mikilvægi þess að bíða þar til 

einstaklingur er tilbúinn en ekki láta undan þrýstingi annarra.  

Þegar einstaklingur stundar kynlíf í fyrsta skipti kallast það að missa mey- og 

sveindóminn. Oft er talað um að það sé svolítið erfiðara fyrir stúlkur að sofa hjá í fyrsta 

skiptið því þær geta fundið fyrir sárindum þegar meyjarhaftið rifnar. Meyjarhaft er þunn 

himna sem hylur leggangaopið og hefur þann tilgang að verja leggöngin fyrir 

óhreinindum. Lengi var litið á meyjarhaftið sem tákn um hvort stúlka væri hrein mey, en 

við fyrstu kynlífsreynsluna telst stúlka ekki lengur vera hrein (Helga Lárusdóttir, 2009a). 

Eftir að kona hefur misst meydóminn, telst hún óhrein samkvæmt þessum gömlu siðum. Í 

dag er þó ekki litið á konur sem stunda kynlíf sem óhreinar konur.  

Nýlega var framkvæmd rannsókn af stofnun efnaskiptarannsókna í háskólanum í 

Cambridge í Englandi þar sem markmiðið var að rannsaka hvaða atriði það eru sem hjálpa 

til við að áætla aldurinn sem manneskja er á þegar hún stundar fyrst kynlíf. Rannsóknin 

var framkvæmd í Bretlandi þar sem rannsakendur greindu gen í um 125.000 breskum 

þátttakendum. Þessar upplýsingar báru þeir saman við genasafn 241.910 Íslendinga og 

20.187 Bandaríkjamanna, heildarúrtakið var um 380.000 manns. Rannsóknin var unnin í 

samstarfi við Íslenska erfðagreiningu. Rannsakendur komust að þeirri niðurstöðu að 

genatengdir þættir geta útskýrt um 25% af breytileikanum í aldri fólks þegar það byrjar að 

stunda kynlíf. Kynþroskaaldur einstaklings ákvarðast að mestum hluta af genum og genin 

hafa einnig áhrif á hvort einstaklingar séu hvatvísir. Þeir einstaklingar sem erfa þessi gen 

frá foreldrum sínum eru líklegri til að prófa kynlíf fyrr en seinna (Day, Helgason, Chasman 

& fl., 2016).  Þessar niðurstöður gefa til kynna að genasamsetning hvers einstaklings hefur 

mikið um það að segja hvenær einstaklingur byrjar að stunda kynlíf eða byrjar að hafa 

áhuga á kynlífi.  
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Kynlíf er hugtak sem er notað til að lýsa líkamlegri athöfn milli einstaklinga en fólk 

með allar kynhneigðir getur notið kynlífs á mismunandi hátt. Kynlíf hefur í för með sér 

vellíðan og kveikir kynferðislegar langanir einstaklinga. Það er mismunandi eftir 

einstaklingum hvernig kynmök þeir stunda en yfirleitt felur kynlíf í sér örvun á sérstökum 

svæðum líkamans sem teljast kynferðisleg. Þessi svæði eru til dæmis kynfæri og 

endaþarmur. Oft lýkur kynlífi með fullnægingu en það eru ákveðin viðbrögð frá 

líkamanum þegar kynferðisleg örvun nær ákveðnu hámarki og því fylgir vellíðan. Við 

fullnægingu drengja spýtist sæðisvökvi út úr typpinu en fullnæging stúlkna er aðeins 

flóknari. Ef kynlífi lýkur með fullnægingu/sáðláti drengja, getur stúlkan á ákveðnum 

tímapunkti í tíðahringnum orðið ófrísk. Kynlíf endar hins vegar ekki alltaf með 

fullnægingu, enda snýst kynlíf um meira en einungis það. Ef einstaklingar ákveða að 

stunda kynlíf er samþykki beggja aðila mjög mikilvægt til þess að báðum einstaklingum líði 

vel  (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2016). Ef öðrum aðilanum er þröngvað til kynlífs sem hann 

vill ekki telst það til ofbeldis.  

Fræðsla um hvað telst eðlilegt kynlíf og hvernig einstaklingar haga sér í sambandi 

við þessa mikilvægu athöfn er mikilvæg á unglingsárunum.  

4.5 Getnaður og ótímabær þungun  

Á tíma unglingsáranna byrja ungmenni oft að taka sín fyrstu skref á ýmsum sviðum, til 

dæmis kynlífi. Það er ekki alltaf þannig að einstaklingur bíði með sitt fyrsta skipti þangað 

til hann/hún finnur þann rétta. Ef drengur og stúlka stunda óvarið kynlíf getur komið til 

þungunar en við þungun verður til fóstur sem innan níu mánaða verður að fullvaxta barni 

ef ekki er tekið til annarra ráða, svo sem fóstureyðingar. Ótímabær þungun er þegar 

stúlka verður þunguð án þess að hafa ætlað sér það. Tíðni ótímabærra þunganna hér á 

landi er hærri en á hinum Norðurlöndunum. Ótímabærar þunganir hafa einnig verið mjög 

algengar meðal yngri stúlkna, á tímabilinu 2001–2002 var tíðni þunganna hjá 15–19 ára 

stúlkum á Íslandi 20 af hverjum þúsund konum. En á hinum Norðurlöndunum voru 

tölurnar um 8–10stúlkur af hverjum þúsund konum (Anna Björg Aradóttir og Sigurður 

Guðmundsson, 2015).  

Það er því mikilvægt að fræða unglinga um hversu mikil ábyrgð fylgir því að stunda 

kynlíf. Ef getnaðarvarnir eru ekki notaðar geta líkurnar á þungun verið töluvert háar og 

fæstir unglingar hafa hug á barneignum snemma á lífsleiðinni. Stúlkur og drengir þurfa að 

fá fræðslu um hvaða úrræði séu í boði ef kemur til þungunar sem þau hafa ekki hug á. 

Kynlíf er yfirleitt milli tveggja aðila og ef kemur til þungunar þurfa unglingar einnig að átta 

sig á að þessir tveir aðilar þurfa að taka sameiginlega ákvörðun um framhald, ekki aðeins 

stúlkan sem ber fóstrið undir belti. 
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Ef einstaklingar taka ákvörðun um að láta eyða fóstri, þótt það sé alltaf stúlkan 

sem tekur lokaákvörðun, skal fóstureyðing framkvæmd eins fljótt og hægt er. Best er að 

fóstureyðing eigi sér stað fyrir lok 12. viku meðgöngunnar en í lögum stendur að ekki 

mega framkvæma fóstureyðingu eftir 16. viku meðgöngunnar nema meðgangan ógni lífi 

konunnar eða ef miklar líkur séu á vansköpun eða erfðagöllum hjá fóstri (Lög um ráðgjöf 

og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir 

nr.25/1975).  

Samkvæmt tölum Hagstofu voru árið 2014 framkvæmdar 135 fóstureyðingar á 

stúlkum á aldrinum 15–19 ára. Sama ár voru þrjár fóstureyðingar framkvæmdar á stúlkum 

yngri en 15 ára. Árið 2000 voru 257 fóstureyðingar framkvæmdar á stúlkum á aldrinum 

15–19 ára og átta á stúlkum yngri en 15 ára (Hagstofa Íslands, e.d.). Þessar tölur sýna 

töluverða fækkun á aðgerðum á 14 ára tímabili og getur það tengst betri fræðslu og meiri 

umræðu um alvarleika þeirra afleiðinga sem varnarlaust kynlíf getur haft í för með sér.  

4.6 Kynsjúkdómar og varnir  

Kynsjúkdómur er smitsjúkdómur sem berst á milli manna við snertingu slímhúða, yfirleitt í 

gegnum einhvers konar form kynlífs. Mennirnir hafa sérstaka gerð húðar sem kallast 

slímhúð á nokkrum stöðum líkamans eins og kynfærum, augum, munni og í endaþarmi. 

Þeir sýklar sem valda kynsjúkdómum lifa við líkamshita en ekki utan líkamans. Ef 

einstaklingur stundar kynlíf án varna með einstaklingi sem er sýktur, er mjög líklegt að 

hann smitist, því við flestar gerðir kynlífs koma yfirleitt tvær gerðir slímhúða saman og eru 

því kjöraðstæður fyrir sýkilinn að berast milli einstaklinga. Það er mismunandi eftir 

sjúkdómum hvaða einkenni koma fram á einstaklingum en helstu almennu einkennin eru 

meðal annars: kláði á kynfærum, sviði við þvaglát, sár eða útbrot á kynfærum og breytt 

útferð eða lykt úr leggöngum og typpi. Stærsti galli kynsjúkdóma er þó að flestir 

einstaklingar finna ekki fyrir neinum einkennum og geta því verið smitaðir í langan tíma án 

þess að vita af því. Þess vegna er mikilvægt að fara reglulega í skoðun og athuga hvort 

einhverjir sjúkdómar séu til staðar, þ.e.a.s ef einstaklingur hefur stundað óvarið kynlíf 

(Ástráður, e.d.-a). 

Fjölmargir kynsjúkdómar eru til og flesta þeirra má finna á Íslandi. Þeir sem eru 

þekktastir eru til dæmis sárasótt, lekandi, klamydía, HIV, herpes og kynfæravörtur. 

Algengasti kynsjúkdómurinn er klamydía, en árlega greinast um 1400 einstaklingar með 

sjúkdóminn. Bakteríusýkingum eins og klamydíu hefur þó fækkað og má þar þakka 

auðveldari greiningum og lækningum. Þótt árlega greinist um 1400 manns má telja að um 

tvöfalt eða þrefalt fleiri séu þó berar en viti ekki af því. Besta leiðin til að verja sig gegn 

kynsjúkdómum er að nota smokk. Smokkurinn er þunnur gúmmípoki sem er settur á typpi 
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fyrir kynmök. Fyrir utan að koma í veg fyrir að sæði fari inn í leggöng stúlkunnar er 

smokkurinn eina getnaðarvörnin sem minnkar líkur á smiti. Smokkurinn er þó aldrei 100% 

öruggur en er langbesti kosturinn fyrir fólk sem er að byrja að stunda kynlíf (Rannveig 

Pálsdóttir, e.d.).  

Sóley S. Bender og Elise Kosunen (2005) gerðu rannsókn þar sem þær könnuðu 

mun kynjanna á notkun getnaðarvarna hér á landi. Í niðurstöðum  rannsóknarinnar kom í 

ljós að um fjórðungur kvenkynsþátttakenda og fimmtungur karlkynsþátttakenda 

stunduðu kynlíf án getnaðarvarna. Það voru stúlkurnar sem höfðu almennt meira 

jákvæðara viðhorf og skoðanir gagnvart notkun getnaðarvarna þrátt fyrir hærra hlutfall 

kvenna sem stunduðu kynlíf án getnaðarvarna. Höfundum þótti þessi hlutföll þáttakenda 

sem stunduðu óvarið kynlíf of há og mikið áhyggjuefni. Bæði kyn töldu líklegra að nota 

getnaðarvarnir ef þau hefðu fengið fræðslu um mikilvægi þeirra og algengi ótímabærra 

þunganna í kjölfar kynlífs án getnaðarvarna. Fræðsla um það að geta stundað heilbrigt 

kynlíf með vörnum til þess að fyrirbyggja smit kynsjúkdóma er mikilvæg til þess að sporna 

gegn skertu kynheilbrigði einstaklinga. 

4.7 Klám og ofbeldi 

Í skýrslu um samanburð á lagaumhverfi á Íslandi og annars staðar á Norðurlöndum 

varðandi löggjöf og eftirlit með klámi, vændi o.fl., er hugtakinu klám lýst þannig: ,,Í því 

felist lostug lýsing á kynfærum, kynferðislegum stellingum, athöfnum eða hugsunum, en 

lostug telst lýsingin því aðeins, að sérstök áhersla sé lögð á hið lostavekjandi eða hún feli í 

sér eitthvað afbrigðilegt eða ýkt og þar af leiðandi hneykslanlegt samkvæmt almennu 

siðamati í kynferðismálum“. Menningastofnun Sameinuðu þjóðanna hefur einnig gefið út 

skilgreiningu á klámi sem kemur fram í sömu skýrslu sem hljóðar svo: ,,Klám er ögrandi 

framsetning á kynlífi í auðgunartilgangi, án ástar, blíðu eða ábyrgðar“ (Þingskjal 

nr.625/2000-2001).  

Skilgreining á klámi og erótík er ekki sú sama. Í erótík er bæði einblínt á nekt/kynlíf 

og tilfinningar, sem á ekki við um klám. Ástráður (e.d-b) skilgreinir hugtakið klám sem 

myndir, kvikmyndir, blöð og annað efni sem sýnir nakið fólk og kynlífsathafnir með þeim 

tilgangi að valda kynferðislegri örvun. Í Íslenskri orðabók er klám skilgreint á eftirfarandi 

hátt: ,,Málfar, mynd eða annað sem beinir athyglinni að kynlífi eða kynfærum án 

nauðsynjar í listrænu samhengi, fræðslu e.þ.h.“ (Mörður Árnason, 2010). Eins og sést eru 

til margar mismunandi skilgreiningar en allar eiga þær sameiginlegt að sýna að hlutverk 

kláms tengist einungis líkamlegri nautn en á engan hátt tilfinningum og ást. 

Í dag er mjög auðvelt að nálgast klám á veraldarvefnum, það þarf einungis að opna 

leitarvél og skrifa orðið klám og þá opnast hafsjór af klámsíðum. Ekki er ólíklegt að þegar 
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unglingar byrji að stunda sjálfsfróun nýti þeir sér það efni sem finnst á veraldarvefnum til 

að hjálpa sér við að ná kynferðislegri örvun. En það getur verið mjög varasamt ef klám er 

eina fyrirmyndin sem unglingar hafa þegar þeir fara seinna að feta sín fyrstu spor sjálfir í 

kynlífi. Klám er ekki raunveruleiki. Í klámheiminum starfa leikarar við að gera stutt 

myndband eða myndir eins lostafullt og hægt er. En raunveruleikinn á bak við 

myndbandið/myndirnar er að þetta eru leikarar sem þekkjast jafnvel ekki neitt og þeir 

hittast þar sem myndefnið er unnið.  

Í sænskri rannsókn sem var gerð af Löfgren-Martenson og Mansson (2010) kom 

fram að klámneysla meðal drengja var töluvert algengari en meðal stúlkna. Drengir virðast 

sækja meira í sjónrænt efni til þess að hjálpa sér við að ná kynferðislegri örvun. Í sömu 

rannsókn kom fram að bæði drengir og stúlkur sem horfðu á klám hugsuðu mikið um sína 

eigin líkamsvitund og báru hana saman á neikvæðan hátt við líkama leikaranna í 

myndunum. Þessi rannsókn var gerð meðal 51 einstaklinga frá aldrinum 14–20 ára. 

Áhugavert væri að sjá niðurstöður úr svipaðri rannsókn á unglingum á Íslandi. 

Það er mikilvægt að fjalla um klám með nemendum sem eru komnir á þann aldur 

að þeir hefðu áhuga á klámi. Mikilvægt er að ræða við nemendur um að fólk í slíkum 

myndum hefur farið í ýmis konar aðgerðir svo það líti sem best út nakið á skjánum. Einnig 

þarf að ræða við nemendur um hvaða áhrif það hefur á líf leikara að vinna svona vinnu og 

hvers vegna fólk leitar í þessa tegund starfs.  

 Kynlíf á að vera athöfn sem skiptir máli og helst stundað af manneskjum sem bera 

tilfinningar til hvors annars. Samkvæmt almennum hegningarlögum er: ,,lögð refsing við 

því að búa til eða flytja inn í útbreiðsluskyni, selja, útbýta eða dreifa á annan hátt úr 

klámritum, klámmyndum eða öðrum slíkum hlutum eða hafa þá opinberlega til sýnis“ 

(Almenn hegningarlög nr.39/2000). Þetta segir okkur að litið er á klám sem óæskilegt efni.  

Ofbeldi í tengslum við kynferðislegar athafnir er því miður alltof algengt út um allan 

heim. Einstaklingar af báðum kynjum geta orðið fyrir kynferðisofbeldi, en kynferðisofbeldi 

telst til kynbundis ofbeldis. Raunin er sú að kvenkynsþolendur eru í stórum meirihluta og 

er nauðgun einn alvarlegasti glæpur sem framinn getur verið út um allan heim. Þegar 

kemur að kynlífi er mjög mikilvægt að báðir aðilar séu meðvitaðir um það sem í vændum 

er og að báðir aðilar gefi samþykki, því kynlíf án samþykkis er ofbeldi. Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, Innanríkisráðuneytið og Velferðarráðuneytið (2012) studdu 

gerð stuttmyndar sem kallast Fáðu já! og var gefin út árið 2013. Handritshöfundar 

myndarinnar voru Brynhildur Björnsdóttir, Páll Óskar Hjálmtýsson og Þórdís Elva 

Þorvaldsdóttir. Myndinni var ætlað það hlutverk að skýra mörkin á milli kynlífs og 

ofbeldis, vega upp á móti áhrifum klámvæðingar , sýna fram á hvað sé eðlilegt kynlíf og að 

innræta sjálfsvirðingu í nánum samskiptum.  
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Öllum nemendum í 10. bekk á Íslandi var sýnd myndin þegar hún kom út og rætt var við 

nemendur í framhaldinu um mikilvægi innhalds hennar, mikilvægi þess að fá já í 

kynferðislegum samskiptum. Myndina er hægt að finna á veraldarvefnum þannig að hún 

er opin öllum að horfa á. Myndina geta því foreldrar nýtt sér þegar þau ræða um kynlíf við 

börnin sín ásamt því að kennarar og starfsfólk skóla geta nýtt myndina við kynfræðslu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, Innanríkisráðuneytið og Velferðarráðuneytið, 

2012).  

Samkvæmt lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 er eitt 

af hlutverkum Jafnréttisstofu Íslands að vinna gegn kynbundnu ofbeldi og áreitni. Í 

lögunum er að finna skilgreiningu á hugtakinu kynferðisleg áreitni. Kynferðisleg áreitni er 

skilgreind á eftirfarandi hátt: 

,,Hvers kyns kynferðisleg hegðun sem er í óþökk þess sem fyrir henni verður og 

hefur þann tilgang eða þau áhrif að misbjóða virðingu viðkomandi, einkum 

þegar hegðunin leiðir til ógnandi, fjandsamlegra, niðurlægjandi, auðmýkjandi 

eða móðgandi aðstæðna. Hegðunin getur verið orðbundin, táknræn og/eða 

líkamleg“ (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008). 

Í þessum lögum er einnig hægt að finna skilgreiningu um kynbundið ofbeldi, en það er 

skilgreint á eftirfarandi hátt: 

 ,,Ofbeldi á grundvelli kyns sem leiðir til eða gæti leitt til líkamlegs, 

kynferðislegs eða sálræns skaða eða þjáninga þess sem fyrir því verður, einnig 

hótun um slíkt, þvingun eða handahófskennda sviptingu frelsis, bæði í einkalífi 

og á opinberum vettvangi“ (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

nr.10/2008). 

Mikilvægt er að í kynfræðslu sé rætt um hvar séu mörk á því sem telst eðlilegt og hvað sé 

það ekki. Nauðsynlegt er einnig að fræða nemendur um hvert hægt sé að leita ef þeir 

verði fyrir kynferðislegu ofbeldi. Á Íslandi höfum við samtök sem kallast Stígamót, en 

Stígamót eru samtök sem berjast gegn kynferðisofbeldi og veita fólki aðstoð sem hefur 

verið beitt kynferðisofbeldi. Stígamót er staður sem bæði karlar og konur geta leitað til 

(Stígamót, e.d.). Einnig má í þessu samhengi nefna samtök sem kallast Blátt áfram, sem er 

forvarnar- og fræðslustarf gegn kynferðisofbeldi á börnum á Íslandi (Blátt áfram, e.d.).  

Unglingar þurfa að fræðast um að bæði kyn standa jöfn í flestu og samskipti 

kynjanna skipta miklu máli í jafnréttismálum. Í Lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla (2008) kemur fram að:  
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,,Markmið jafnréttislaganna sé að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum 

tækifærum kvenna og karla og jafna stöðu kynjanna á öllum sviðum 

samfélagsins. Allir einstaklingar skulu eiga jafna möguleika á að njóta eigin 

atorku og þroska hæfileika sína óháð kyn“ (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla nr.10/2008).  

Jafnrétti er einn af grunnþáttum menntunar og er skólum landsins skylt að tryggja 

jafnrétti í öllu og skapa tækifæri fyrir alla nemendur til að þroskast. 
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5. Námsefni  

Úrval námsefnis til kynfræðslu í íslenskum skólum er fjölbreytt. Til er afar mikið efni á 

veraldarvefnum í tengslum við kynfræðslu sem hægt er að nýta fyrir utan allar þær 

kennslubækur, fræðslubækur og bæklinga sem hafa verið gefin út hér á landi. Sem dæmi 

hafa bæði Námsgagnastofnun (2016) og Kynfræðsluvefurinn (2008) gefið út 

fræðslumyndbönd sem segja frá kynþroskanum og öllu sem honum tengist. Í næstu 

undirköflum verður sagt frá því efni sem til er og hvaða aldursstigi það tilheyrir. Í flestum 

bókum og bæklingum sem hafa verið gefnir út hér á landi fylgja ýmiss konar verkefni, 

bæði skrifleg og munnleg umræðu verkefni. 

5.1 Yngsta stig 

Á yngsta stigi grunnskóla hefja nemendur hina eiginlegu kynfræðslu. Það er mismunandi 

eftir skólum hvenær byrjað er en eins og komið hefur fram segir í  Aðalnámsskrá 

grunnskóla (2013) að við lok 4. bekkjar eigi nemendur að geta uppfyllt ákveðin 

hæfniviðmið tengd líkama mannsins. Ekki er mikið af útprentuðu íslensku efni til sem er 

ætlað yngsta stiginu, en kennarar geta þó alltaf fundið efni á veraldarvefinum.  

Bókin Komdu og skoðaðu líkamann (Gunnhildur Óskarsdóttir og Ragnheiður 

Hermannsdóttir, 2001) er ætluð nemendum í 1–2. bekk. Í henni eru fjölbreyttar 

hugmyndir um hvernig skuli fræða unga nemendur um hvernig börnin verða til og hversu 

mikilvæg virðing og samskipti milli kynja er.  

5.2 Miðstig 

Lítið er til af útgefnu efni fyrir miðstig grunnskóla. Á miðstigi er grunnkennslubókin í 

náttúrurfræði Maðurinn, hugur og heilsa (Bjarbo, 2010) og í henni er meðal annars fjallað 

um hvaða breytingar verða á líkamanum við kynþroskaaldur. Þessari grunnbók fylgja 

kennsluleiðbeiningar, hljóðbók og vinnubók.  

Bókin Vinnum saman í skólastofunni (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir, 

2008) er kennslubók fyrir svið samfélagsgreina eða lífsleikni og var gefin út af 

Námsgagnastofnun fyrir miðstig árið 2008. Í bókinni er fjallað um líðan í skólastofunni, 

samskipti bekkjarsystkina og nemenda.  

Eins og áður hefur verið nefnt hefur Námsgagnastofnun gefið út 

fræðslumyndband um kynfræðslu fyrir miðstig sem kallast Alls kyns um kynþroskann – 

fræðslumynd fyrir miðstig (Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2016) og í þessu myndbandi er 

komið inn á kynþroskann og helstu breytingar á líkama beggja kynja á þessu tímaskeiði 

auk þess sem getnaður er útskýrður í máli og myndum. 
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 Námsgagnastofnun hefur einnig gefið út leik eftir Guðrúnu Evu Mínervudóttur á 

internetinu sem kallast Lífsleikurinn og gengur út á að þáttakendur þurfa að glíma við 

aðstæður sem geta komið upp á lífsleiðinni sem reynir á ýmsa mikilvæga hæfni sem 

byggist á siðviti og sjálfsþekkingu. Leikurinn er opin öllum þeim sem vilja en hann er 

ætlaður nemendum á miðstigi og unglingastigi.  

5.3 Elsta stig 

Á unglingastigi er gefið mest út af efni fyrir kynfræðslu enda fer stærsti hluti 

kynfræðslunnar fram á elsta stigi grunnskólans. 

Kennslubókin Um stelpur og stráka (Erla Ragnarsdóttir, Þórhalla Arnardóttir, Aldís 

Yngvadóttir og Hafdís Finnbogadóttir, 2007) er kennslubók sem Námsgagnastofnun gaf út 

árið 2007 og er ætluð nemendum á unglingastigi. Þessu námsefni fylgja nákvæmar 

kennsluleiðbeiningar og hljóðbók. Bókinni er skipt í nokkra kafla og með hverjum kafla 

fyrir sig fylgja með hópverkefni og einstaklingsverkefni, bæði skrifleg og umræðuverkefni. 

Einnig fylgir með ítarefni ef það á við. Í fyrsta kaflanum fylgir til dæmis 

einstaklingsverkefni um líkamsímynd þar sem koma fram spurningar eins og: Hvað sé ég 

þegar ég horfi á sjálfa mig í spegli? Mikið er af góðum verkefnum sem tengjast 

sjálfsmynd, sjálfsvitund og samskiptum sem hægt er að vinna í kjölfar umræðna um efnið. 

Námsgagnastofnun hefur gefið út bæklinga sem heita Kynlíf, Kynlíf-stelpur og 

Kynlíf-strákar (Ásdís Olsen, 2006a) sem er námsefni ætlað unglingastigi. Námsefni þeirra 

fjallar um kynþroskann og kynlíf, á mismunandi hátt eftir kyni. Þessu efni fylga ítarlegar 

kennsluleiðbeiningar og einnig efni fyrir foreldra. Í foreldraefninu stendur: ,,Foreldrar eru 

hvattir til þess að ræða þessi mál við unglinginn sinn og taka fagnandi því tækifæri sem 

gefst til að ræða um kynþroskann og kynlífi við barn sitt“ (Ásdís Olsen, 2006b, bls.1).  

Embætti landlæknis hefur gefið út fræðsluefni sem kallast Örugg saman (Embætti 

landlæknis, 2014) og inniheldur kennsluefni um heilbrigð samskipti, samskipti kynjanna og 

um andlegt, líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi í nánum samskiptum. Námsefnið Örugg 

saman er ætlað nemendum á elsta stigi grunnskóla og er ætlað til að nýta í fræðslu um 

mikilvægi samskipta.  

Meira af efni er til auk þeirra hefðbundu skólabóka sem kenndar eru í 

náttúrufræði í skólum, eins og Mannslíkaminn (Fabricus, Holm, Martenson, Nilsson og 

Nystrand, 2011). Mannslíkaminn er námsefni gefið út fyrir unglingastig. Bókin er í sjö 

köflum og fjallar um gerð og starfsemi líkamans. Í henni er farið ítarlega í kynþroskann og 

allt sem tengist breytingum á líkamanum við kynþroska. Ásamt handbókinni er til 

kennarabók, hljóðbók og mikið magn af gangvirkum verkefnum. Kennarar hafa aðgang að 

læstu svæði á veraldarvefnum sem inniheldur prófabanka úr öllum köflum bókarinnar. 
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Kennsluleiðbeiningar bókarinnar eru ítarlegar og vel er útskýrt hvernig hægt er að nýta 

námsefnið á fjölbreyttan hátt (Fabricus, S., 2011). 

Auk allra þessara bóka og bæklinga er einnig að finna ýmsar áhugaverðar 

upplýsingar  og verkefni á netmiðlum á öðrum tungumálum sem hægt er að þýða yfir á 

íslensku. Hver kennari, í samráði við skólann sinn, ákveður svo hvaða efni hann vill nota í 

fræðslunni sinni. 

5.4 Kennaraefni 

Ásamt öllum þessum bókum og bæklingum sem hafa nú þegar verið nefndar er til efni 

sem eingöngu er ætlað kennurum. Sem dæmi má nefna að Námsgagnastofun gefur út 

útprentað eintak af Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (2008) sem kennarar geta notað 

af vild sem ítarefni í kennslu. Efnið er ætlað öllum stigum grunnskóla enda tengist efni 

þessa bæklings inn á öll aldurssvið, en Barnasáttmálinn kemur inn á mikilvægi þess að 

börn njóti sömu mannréttinda og fullorðnir.  

 Námsgagnastofnun hefur gefið út bæklinga um alla sex grunnþætti menntunar: 

jafnrétti (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013), 

heilbrigði og velferð (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 

2013), sjálfbærni (Sigrún Helgadóttir, 2013), lýðræði og mannréttindi (Ólafur Páll Jónsson 

og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012), læsi (Stefán Jökulsson, 2012) og sköpun (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). Öll þessi rit geta 

kennarar nýtt sér við kennslu, en allir grunnþættirnir eiga að fléttast inn í allt skólastarf. 

Allir sex bæklingarnir eru einnig til á rafrænu formi og getur hver sem er nálgast þá á 

veraldarvefnum.  
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6. Leiðir í kynfræðslu  

Eins og fram hefur komið er misjafnt eftir skólum og kennurum hvenær þeir hefja 

kynfræðslu og er það undir hverjum kennara eða skóla komið hvernig fræðslu þeir vilja 

nota. Hægt er að velja milli ákveðinna nálgana í fræðslunni og verður betur gerð grein 

fyrir þeim hér að neðan ásamt því að gefin verða dæmi um fræðslu nokkurra viðfangsefna 

kynfræðslunnar.  

6.1 Mismunandi nálganir 

Um allan heim hafa menn verið að skoða hvernig hægt sé að nálgast kynfræðslu í 

mismunandi löndum. Í dag hafa orðið til ákveðnar nálganir sem eru mest nýttar af skólum 

um allan heim. Í þessum kafla verður gert grein fyrir þremur þessara nálgana. Þessar 

nálganir í kynfræðslunni leggja mismunandi áherslu á að mynda viðhorf og færni í réttri 

ákvarðanatöku um kynlíf, sambönd og nánd og sumar þeirra bjóða upp á upplýsingar um 

kynsjúkdóma og hvernig skuli koma í veg fyrir ótímabærar þunganir (Kohler, Manhart og 

Lafferty, 2007).    

Fyrsta nálgunin kallast alhliða kynfræðsla (e. comprehensive sexual education), 

önnur er kölluð heildræn kynfræðsla (e. holistic sexual education) og sú þriðja er fræðsla 

um skírlífi (e. sexual abstinence education). Í þessum nálgunum eru mismunandi áherslur í 

fræðslunni.  

Í alhliða kynfræðslu er fjallað um skírlífi sem bestu leiðina til þess að forðast 

kynsjúkdóma og ótímabæra þungun. Í þessari nálgun er einnig kennt um getnaðarvarnir 

til að draga úr hættu á smiti eða þungun. Þá er einnig fjallað um mannleg samskipti og 

samskiptahæfni og ungu fólki hjálpað að kanna sín eigin gildi, markmið og möguleika. 

Nálgunin gerir ráð fyrir að nemendur læri að kynferðismál séu eðlilegur hluti af lífi allra 

einstaklinga og það sé fullkomlega eðlilegt að ræða um þessa hluti. Ef kemur til 

ótímabærs getnaðar læra nemendur um alla þá möguleika sem í boði eru svo sem 

fóstureyðingu, ættleiðingu eða einfaldlega að ganga með barnið og ala það upp sjálf 

(Advocates for youth, 2001). 

Heildræn kynfræðsla fjallar um mun víðtækari kynfræðslu en sú alhliða. Auk þess 

sem alhliða kynfræðslan tekur á eru unglingar einnig fræddir um mikilvæg viðfangsefni 

eins og sjálfsmynd og hvernig eigi að byggja upp góða sjálfsmynd, hvernig megi ná góðum 

árangri í atvinnu, mikilvægi andlegrar og líkamlegrar heilsu og mikilvægi fjölskyldulífs. Í 

heildrænni kynfræðslu er fjallað um kynferðislega ákvarðanatöku og mikilvægi 

mögulegrar afleiðingar þess að ákveða að byrja að stunda kynlíf (Gonzales og Allen, 2009). 
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Þessi nálgun fer því inn á fleiri svið kynfræðslunnar en einungis líffræðilega hlutann og 

fræðslu um getnaðarvarnir og afleiðingar kynlífs.  

Þriðja nálgunin sem er fræðsla um skírlífi fyrir hjónaband gengur út á það að fræða 

nemendur um að kynlífi ætti að fresta þar til einstaklingur gengur í hjónaband og 

umfjöllun um getnaðarvarnir er yfirleitt takmörkuð (Kohler, Manhart og Lafferty, 2007). Í 

þessari nálgun er þó yfirleitt minnst á kynsjúkdóma og HIV (alnæmi) sem mögulegar 

afleiðingar af kynferðislegri virkni. Þessi nálgun kynfræðslu hefur verið gagnrýnd vegna 

þess að þeir einstaklingar sem kjósa að lifa skírlífi og fá fræðslu eftir því á unglingsaldri, fái 

ekki nægar upplýsingar. Nálguninni er ætlað að seinka fjölskylduáætlunum og sumir telja 

það slæman kost við þessa nálgun. Einnig eru til einstaklingar sem kjósa að lifa skírlífi allt 

sitt líf, eins og nunnur og munkar, hjá þeim er kynlíf ekki hluti af lífinu (Gonzales og Allen, 

2009).  

Þessar þrjár nálganir eru mismunandi en koma allar inn á mikilvæga þætti. Sumir 

gagnrýnendur benda á að með því að veita upplýsingar um kynlíf snemma, eins og í 

grunnskóla, geti það ýtt undir að unglingar byrji að stunda kynlíf. En eins og hinn frægi 

heimspekingur Francis Bacon sagði, þá er mennt máttur og niðurstöður rannsókna hafa 

sýnt að nemendur sem fá snemma allar þær upplýsingar sem þeir þurfa eru færastir um 

að taka réttar ákvarðanir til þess að vernda sjálfan sig (Gonzales og Allen, 2009).     

Samkvæmt rannsóknum Kohler, Manhart og Lafferty (2007) á mismunandi 

nálgunum í kynfræðslu í Bandaríkjunum, taldist alhliða kynfræðsla vera sú nálgun sem 

flestir þátttakendur rannsóknarinnar höfðu fengið á sinni skólagöngu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að þeir nemendur sem fengu alhliða kynfræðslu voru 

líklegri en þeir sem fengu fræðslu úr annarri nálgun, til að seinka sinni fyrstu kynferðislegri 

reynslu þangað til þeir töldu sig tilbúna eða hugsa betur út í þær alvarlegu afleiðingar sem 

óábyrgt kynlíf getur haft í för með sér.  

6.2 Dæmi um fræðslu 

Kynfræðsla getur bæði verið bókleg, verkleg og á grundvelli umræðna. Það sem ég tel 

einna mikilvægast við kynfræðslu er umræðan sem hún skapar. Góð leið til þess að fá 

nemendur til að átta sig á því sem er verið að fræðast um hverju sinni er með umræðu, 

opinni umræðu þar sem allir geta fengið að tjá sig. En vandamálið við umræðu í 

kynfræðslu er að umræðuefnið er viðkvæmt og ekki allir nemendur tilbúnir að tjá sig fyrir 

framan bekkinn. Til að auðvelda umræðu meðal unglinga er oft gripið til þess ráðs að 

skipta bekknum upp eftir kyni þegar rætt er um viðkvæma hluti eins og í kynfræðslu. 

Kynfræðsla kemur inná mörg mikilvæg málefni og gefur tilefni til fjölbreyttrar 

kennslu. Hún felur ekki aðeins í sér fræðslu um ákveðnar staðreyndir heldur er henni 
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einnig ætlað að hafa áhrif á sjálfsmynd nemenda, samskipti þeirra, hegðun og viðhorf til 

marga þátta sem tengjast viðfangsefninu. Hér á eftir mun ég nefna nokkur dæmi um 

mismunandi leiðir í tengslum við hina ýmsu þætti kynfræðslunnar. Fræðslu eins og þessari 

er yfirleitt háttað þannig að það er kennt bóklega eða með umræðum því í mörgum 

tilfellum býður efnið ekki upp á þann möguleika að hafa verklega kennslu.  

6.2.1 Fræðsla um notkun getnaðarvarna  

Þetta efni er hægt að kenna bæði bóklega og verklega. Lestur fræðsluefnis um efnið og 

umræður er góð leið til að byrja kennsluna. Umræður um hvers vegna getnaðarvarnir séu 

mikilvægar, hvaða getnaðarvarnir séu til og tala um hvernig nota eigi hverja vörn fyrir sig. 

Á veraldarvefnum eru til fjöldinn allur af myndböndum um notkun getnaðarvarna sem 

athyglisvert væri að sýna nemendum, en varast skal þó að láta nemendur finna 

myndbönd sjálf. Kennarinn ætti að vera búinn að finna góð myndbönd fyrirfram sem hægt 

er að sýna í tengslum við efnið.  

Hefðbundin verkleg kennsla er einnig lærdómsrík en algengt er að nemendur fái 

að æfa sig að setja smokk, sem er með algengustu getnaðarvörnunum, á gervityppi eða 

banana. Þessa verklegu æfingu er hægt að framkvæma með öllum bekknum saman eða 

með kynin í sitthvoru lagi. Í grein Hackler (2008) talar einn viðmælandi hennar í 

rannsókninni, sem var kennari, um hvað henni þótti skemmtilegt að fylgjast með 

nemendum framkvæma þetta verkefni og nemendur hefðu yfirleitt gaman af þessu. Hún 

sýndi þeim alltaf fyrst hvernig ætti að setja smokkinn á og síðan prófa allir nemendur 

bekkjarins á sama tíma til þess að einhver einn sé ekki vandræðalegur fyrir framan alla 

hina. Þá gætu þeir farið í keppni hver getur sett smokkinn á réttan hátt á sem fyrst, þótt 

markmiðið sé ekki að gera þetta sem hraðast.  

6.2.2 Fræðsla um blæðingar 

Fræðsla um blæðingar getur farið fram með bóklegri kennslu eða umræðum. Nemendur 

geta lesið námsefnið eða kennari farið yfir mikilvægustu atriðin og síðan ræða kennari og 

nemendur um efnið. Í slíkri kennslu væri hægt að skipta bekknum upp eftir kyni til að 

byrja með og ræða við þau í kynjaskiptum hópum. Þessar upplýsingar eru mikilvægari fyrir 

stúlkur en þó nauðsynlegar fyrir drengi að fá fræðslu um. Kennari getur beðið nemendur 

að lesa heima fyrir tímann, kafla um blæðingar til að tryggja að nemendur hafi kynnt sér 

málið lítillega. Þetta efni er viðkvæmt því að stúlkur byrja á mismunandi tímum á 

blæðingum og upplifa þær á ólíkan hátt. Með stúlkunum mætti leggja meiri áherslu á 

umræður þar sem þær gætu spurt spurninga og kennarinn ýtti undir umræður um þær. Í 

kennslunni með drengjunum væri áherslan á að kennari færi vel yfir hvað blæðingar væru 
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og hvers vegna þær kæmu en að ræða um ítarlegustu hluti sem tengjast blæðingum, eins 

og notkun hreinlætisvara og þess háttar.   

Á vef Námsgagnastofnunar (2016) og á Kynfræðsluvefnum (2008) eru myndbönd 

sem útskýra gang blæðinga einkar vel og hægt væri að sýna báðum kynjum. Í fræðslunni 

með stúlkunum væri hægt að taka stutta kennslu um hvernig eigi að nota 

hreinlætisbúnað eins og dömubindi og túrtappa, þegar á blæðingum stendur, eða 

einfaldlega sýna þeim hvaða möguleikar séu í boði í hreinlætismálum.  

6.2.3 Fræðsla um sjálfsmynd og líkamsmynd 

Eins og komið hefur fram er mikilvægt fyrir ungmenni að byggja upp góða sjálfsmynd og 

hér koma dæmi um leiðir til þess. Í fyrsta kafla bókarinnar Um stelpur og stráka er 

undirkafli sem nefnist sjálfsmynd. Í þeim kafla kemur fram verkefni sem hljóðar svona:  

,,Oft er auðveldara að lýsa öðrum en sjálfum sér. Við þekkjum öll lýsingar 

eins og ,,Gulla er æðisleg“ eða ,,Siggi er ömurlegur“. Samt er nánast 

útilokað að útskýra hvað þetta þýðir en það er hins vegar verðugt verkefni 

að velta því fyrir sér hvernig þú og vinir þínir eða bekkjarfélagar eru. Lýstu 

besta vini þínum eða vinkonu og lýstu síðan sjálfri/sjálfum þér“ (Erla 

Ragnarsdóttir, Þórhalla Arnardóttir, Aldís Yngvadóttir og Hafdís 

Finnbogadóttir, 2007, bls.22).  

Einföld verkefni eins og þessi geta komið hugsunum nemenda í gang um sjálfan sig. 

Gott gæti verið að setja reglur eins og að í lýsingunni verði að vera að minnsta kosti fimm 

jákvæð lýsingarorð. Í svipuðu verkefni væri hægt að láta nemendur skrifa niður alla þá 

hæfileika sem þeir búa yfir eða nokkra hluti sem þeir telja sig góða í. Verkefnin þurfa alls 

ekki að vera flókin en einnig er mikilvægt að fjalla um með nemendum mikilvægi þess að 

hafa góða sjálfsmynd og hvað það getur gert einstaklingi að hafa brotna sjálfsmynd. Góð 

sjálfsmynd getur hjálpað unglingum að takast á við ýmsa erfiða þætti lífsins.   

6.2.4 Fræðsla um kynlíf 

Eins og fram hefur komið fáum við alls kyns vísbendingar um kynlíf hvert sem við förum, 

hvort sem við erum að horfa á sjónvarpið eða erum úti í göngutúr og sjáum auglýsingar á 

biðskýlum fyrir strætó. Fræðsla um hvað sé eðlilegt kynlíf er því gífurlega mikilvæg fyrir 

börn og unglinga. Í kennslubókinni Um stráka og stelpur er kafli um kynlíf og þar kemur 

fram áhugavert skriflegt verkefni: ,,Skrifaðu hvað þér finnst einkenna gott samband“.  Það 

er mjög mikilvægt fyrir unglinga að átta sig á samhenginu á milli eðlilegs kynlífs og 

heilbrigðs sambands (Erla Ragnarsdóttir, Þórhalla Arnardóttir, Aldís Yngvadóttir og Hafdís 

Finnbogadóttir, 2007). Hægt er að vinna áfram með verkefnið með því til dæmis að skipta 
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nemendum niður í hópa og hóparnir ræða saman um það sem hver og einn skrifaði um 

hvað einkennir gott samband. 

Kynlíf er mjög erfitt að fræða um á annan hátt en með bóklegri kennslu og 

umræðum. Á Kynfræðsluvefnum (2008) er að finna sjálfspróf sem nemendur geta gert 

sem tengist því hvort þeir séu tilbúnir til að stunda kynlíf. Sjálfsprófið felst í tíu 

krossaspurningum sem nemendur svara neitandi eða játandi. Ef einni af þessum 

spurningum er svarað neitandi þá kemur upp það svar að viðkomandi sé ekki tilbúin til 

þess að stunda kynlíf.  

Námsgangastofnun hefur gefið út tímarit sem kallast Kynlíf (Ásdís Olsen, 2006a).  

eins og fram hefur komið. Í þeim er að finna alls kyns áhugaverðar upplýsingar og góð 

verkefni. Eitt verkefni tengt kynlífi úr þessu tímariti er hópverkefni sem gengur út á að 

nemendur ræði saman í litlum hópum ákveðnar spurningar eins og: ,,Hvaðan koma 

hugmyndir okkar um kynlíf og hvar sjáið þið kynlíf?“. Með þessu efni var gefin út mynd 

sem kallast Forfallakennarinn og er sú mynd í sex hlutum, einn af þeim fjallar um kynlíf 

sem áhugavert væri að sýna nemendum í kennslustund. Myndina er hægt að nálgast 

rafrænt á vef Námsgagnastofnunar. Myndina er hægt að nýta sem einskonar kveikju í 

kennslustund eða grunn í umræðu um kynlíf.  
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7.Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég rætt það sem talið er mikilvægt í tengslum við kynfræðslu og 

hvernig að henni er hægt að koma í grunnskólum á Íslandi. Allt með það í huga að auka 

þekkingu á mikilvægi kynfræðslunnar, hvernig ætti að standa að henni og hvað það er 

sem er mikilvægt að fræða um. 

Það er greinilegt að Aðalnámsskrá leggur að einhverju leyti áherslu á kynfræðslu 

allt frá fyrsta stigi grunnskóla og í námsgreinum skólans eins og náttúrufræði og 

samfélagsfræði. Kynfræðslan telst því samþætt viðfangsefni. Kynfræðslan er viðamikil og 

tekur til marga mikilvægra þátta í uppeldi allra barna og unglinga. Foreldrar og fjölskylda 

skipta einnig miklu máli í lífi ungmenna svo fræðsla heima fyrir er ekki síður mikilvæg en 

hér er lögð áhersla á fræðslu sem skólinn veitir.  

Margt efni fellur undir kynfræðslu og er samskiptaþátturinn ekki síður mikilvægari 

en líffræðiþátturinn. Það er nauðsynlegt að nemendur fái fræðslu um alla þá þætti sem 

falla undir kynfræðslu því þetta eru þættir sem hver og einn einstaklingur getur tengt við 

líf sitt. Þótt einstaklingur kjósi að lifa skírlífi og eigi þá ekki í hættu að verða fyrir 

ótímabærum barneignum eða kynsjúkdómum, þá mun þessi einstaklingur ganga í gegnum 

kynþroskaskeið, eiga samskipti við hitt kynið, þurfa að byggja upp heilbrigða sjálfsmynd og 

komast að því hvaða kyni hann laðast að. Allir þessir þættir falla undir kynfræðslu eins og 

fram hefur komið. Allir einstaklingar eiga skilið virðingu, sama hvort þeir eru stórir, smáir, 

elski karla eða elski konur og það er stór partur af kynfræðslunni, fræðslan um samskipti 

kynjanna og virðingu allra einstaklinga í samfélaginu. Það er því mismunandi milli 

einstaklinga, kennara, skóla og landa hvað telst sem góð kynfræðsla vegna þess hversu 

fjölbreyttar nálganir er hægt að nýta sér í kynfræðslu. Talað var um þrjár gerðir nálgana 

sem hægt er að nota í kynfræðslu, alhliða kynfræðslu, heildræna kynfræðslu og fræðslu 

um skírlífi. Alhliða kynfræðsla er sú sem er mest notuð hérlendis sem og erlendis, en allar 

þrjár nálganirnar nota ólíkar áherslur og fræða um mismunandi efni.  

Viðhorf íslenskra unglinga til kynlífs og allra þeirra afleiðinga sem geta fylgt því að 

stunda kynlíf, er orðið opnara en áður og unglingar eiga auðveldara með að nálgast 

upplýsingar á netmiðlum og í samfélaginu. Þar af leiðandi er gífurlega mikilvægt að fræða 

öll börn og ungmenni um kynlíf og mögulegar afleiðingar þess, ásamt öllu því efni sem 

fellur undir kynfræðslu. Ungmenni þurfa að fræðast um hvers vegna og hvernig þau geta 

tekið réttar ákvarðanir í lífinu til þess að stuðla að betra kynheilbrigði. Kynfræðsla er 

einnig mikilvæg til þess að læra að byggja upp góða sjálfsmynd, gott sjálfstraust og læra 

um samskipti allra einstaklinga.    
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Aðalnámsskrá grunnskóla (2013) gefur upp mismunandi hæfniviðmið fyrir hverja 

námsgrein eftir aldursstigum. Í þessari samþættu fræðslu er á hverju stigi hægt að finna 

viðmið sem tengjast kynfræðslu beint eða óbeint. Úrval námsefnis til kynfræðslu á Íslandi 

telst fjölbreytt og hægt er að finna efni fyrir öll aldursstig bæði á prentuðu og rafrænu 

formi. Þetta námsefni er hægt að nýta í þá fjölbreyttu kennslu sem kynfræðslan fellur 

undir.    

Kynfræðsla er mikilvæg fræðsla fyrir öll börn og unglinga. Sama hvaða tegund af 

fræðslu þeir fá. Allir einstaklingar þurfa að fá fræðslu um þau mál sem falla undir 

kynfræðslu, því oftar en ekki eru þau hluti af þeirra lífi. Samkvæmt niðurstöðum  

rannsókna er áhugi ungmenna mikill á kynfræðslu og unglingar telja nauðsynlegt að fá 

þessa tegund fræðslu fyrr en seinna. Út frá þessu tel ég að kynfræðsla sé meðal 

mikilvægustu fræðslu sem börn og ungmenni fá í grunnskólum og ég tel að fræðslan eigi 

að hefjast á yngsta stigi grunnskóla.   
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