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Formáli	

Kynheilbrigði	hefur	lengi	verið	eitt	af	mínum	áhugamálum.	Ég	fjallaði	um	kynfræðslu	á	

unglingastigi	í	B.Ed.	verkefninu	mínu	og	meðfram	meistaranámi	mínu	stunda	ég	

viðbótardiplómanám	í	Kynfræði	sem	er	þverfræðilegt	30	eininga	nám	á	meistarastigi,	

sem	kennt	er	í	samstarfi	Guðfræði-	og	trúarbragðafræðideildar	og	

Hjúkrunarfræðideildar	Háskóla	Íslands.	Vegna	þess	ákvað	ég	að	skrifa	um	kynfræðslu	á	

unglingastigi	þar	sem	ég	beini	sjónum	að	stöðu	og	viðhorfum	kennara.	Mér	finnst	
mikilvægt	að	talað	sé	um	kynheilbrigði,	kynlíf,	kynhneigð	og	kynvitund	á	viðeigandi	hátt	

við	börn	og	unglinga	og	tel	nauðsynlegt	að	allir	fái	góða	kynfræðslu	í	grunnskólanum	

sínum.	Í	framtíðinni	langar	mig	að	sjá	um	kynfræðslu	og	tel	ég	þetta	verkefni	hjálpa	mér	
við	undirbúning	þess.	

Ég	vil	þakka	leiðbeinanda	mínum	Meyvanti	Þórólfssyni	og	meðleiðbeinanda	Höllu	

Jónsdóttur,	fyrir	góða	leiðsögn	og	hugmyndir	varðandi	ritgerðina.	Meyvant	var	alltaf	í	

góðu	sambandi	við	mig	og	hjálpaði	mér	að	halda	mér	við	efnið.	Einnig	langar	mig	að	
þakka	vinkonu	minni	Rakel	Ósk	sem	að	var	mér	til	halds	og	trausts	á	lokasprettinum.	
Sérstakar	þakkir	fá	þá	foreldrar	mínir	fyrir	að	lesa	yfir	hjá	mér	og	kærastinn	minn	

Jóhann	Karl	fyrir	að	styðja	við	bakið	á	mér	og	að	veita	mér	gleði	á	þessu	misseri.	
Viðmælendur	mínir	fá	einnig	sérstakar	þakkir;	án	þeirra	hefði	þessi	rannsókn	ekki	orðið	

að	veruleika.	Það	var	frábært	að	þeir	gáfu	sér	tíma	til	að	tala	við	mig	og	einnig	gáfu	þeir	

mér	margar	góðar	hugmyndir	um	efnið	sem	ég	hafði	ekki	hugleitt	áður.	

Þetta	lokaverkefni	er	samið	af	mér	undirritaðri.	Ég	hef	kynnt	mér	Vísindasiðareglur	

Háskóla	Íslands	og	ég	hef	gætt	viðmiða	um	siðferði	í	rannsóknum	og	fyllstu	ráðvendni	í	

öflun	og	miðlun	upplýsinga,	og	túlkun	niðurstaðna.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	

til	annarra	eða	fyrri	eigin	verka.	Ég	þakka	öllum	sem	lagt	hafa	mér	lið	með	einum	eða	

öðrum	hætti	en	ber	sjálf	ábyrgð	á	því	sem	missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	

undirskrift	minni.		

	

Reykjavík,	28.	maí	2018	

Diljá Barkardóttir	
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Ágrip	

	

Meginmarkmið	þessarar	rannsóknar	er	að	öðlast	innsýn	í	reynslu,	viðhorf	og	skilning	
kennara	á	kynfræðslu	og	mikilvægi	hennar,	hvernig	henni	er	háttað	og	hvernig	þeir	

telja	að	henni	ætti	að	vera	háttað	á	unglingastigi.	Tilgangurinn	er	með	öðrum	orðum	að	

varpa	ljósi	á	mikilvægi	þess	að	hafa	markvissa	kynfræðslu	á	unglingastigi	í	grunnskólum	

landsins.	Fjallað	er	almennt	um	kynfræðslu,	kynheilbrigði	unglinga,	kennsluhætti,	

námsefni	og	kennara	sem	annast	kynfræðslu.	Tekin	voru	viðtöl	við	fimm	

grunnskólakennara	á	höfuðborgarsvæðinu	sem	sjá	um	kynfræðslu	á	unglingastigi.	
Þátttakendur	voru	valdir	með	markmiðsúrtaki,	þ.e.	þeir	voru	valdir	vegna	þess	að	þeir	

töldust	hafa	þekkingu	og	innsýn	í	viðfangsefnið	og	hæfðu	þannig	markmiði	
rannsóknarinnar.	Einnig	var	rætt	við	verkefnastjóra	jafnréttismála	hjá	skóla-	og	
frístundasviði	Reykjavíkurborgar,	sem	heldur	utan	um	tilraunaverkefni	um	kynfræðslu	

sem	fer	af	stað	í	tveimur	grunnskólum	í	Reykjavík	haustið	2018.	Niðurstöður	
rannsóknarinnar	benda	til	þess	að	viðmælendur	telji	kynfræðslu	mjög	mikilvæga	á	

unglingastigi.	Kennararnir	nýta	sér	mikið	alla	þá	umræðu	sem	fram	fer	í	samfélaginu	nú	

á	dögum	um	kynhegðun	og	kynheilbrigði	til	þess	að	fræða	nemendur	sína.	
Viðmælendur	segja	að	helstu	áherslur	í	kynfræðslu	séu	samskipti,	andlega	hliðin,	

tilfinningar,	jafnrétti,	heilbrigt	kynlíf	og	heilbrigð	sambönd.	Áherslan	á	líffræðihlutann	

hefur	minnkað	að	þeirra	mati	þó	að	hann	sé	ennþá	til	staðar	en	félagslegi	þátturinn	

hefur	aukist	að	sama	skapi.	Kynheilbrigði	unglinga	er	einn	mikilvægasti	þátturinn	sem	

þarf	að	gefa	gaum	samkvæmt	niðurstöðum	rannsóknarinnar.	Viðmælendur	telja	sig	

greina	ýmis	atriði	í	hegðun	unglinga	sem	mikilvægt	er	að	ræða	í	kynfræðslunni,	meðal	
annars	klámáhorf	og	það	að	nemendur	senda	á	milli	sín	nektarmyndir	af	sjálfum	sér	og	

öðrum.		
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Abstract	
Learning	and	Teaching	About	Sexual	Health	in		

Lower	Secondary	Grades	–	Teachers’	Perceptions	

The	main	objective	of	the	research	presented	in	this	dissertation	was	to	gain	an	insight	
into	teachers’	experience,	perspective	and	understanding	of	sexuality	education	as	well	

as	its	importance,	the	methodology	by	which	it	is	taught	and	teachers’	view	on	how	it	

should	be	taught	for	teenagers.	In	other	words,	the	purpose	was	to	shed	light	on	the	
importance	of	effective	sexuality	education	for	teenagers	in	present-day	compulsory	

schools	in	the	country.	The	thesis	discusses	the	topics	of	sexuality	education,	sexual	

health	of	teenagers,	teaching	methodologies	practiced	in	sex	education,	educational	
content	and	teachers,	which	teach	the	subject	of	sex	education.	Five	interviews	with	

teachers	that	take	care	of	sexuality	education	for	teenagers	in	lower-secondary	schools	
in	the	Reykjavik	area,	were	conducted.	The	interviewees	were	chosen	from	a	purposive	
sample,	i.e.	they	were	chosen	because	they	were	considered	to	have	particular	insight	

and	knowledge	about	the	subject	matter	of	the	research,	which	could	potentially	
benefit	its	objectives.	An	interview	was	also	conducted	with	a	project	manager	
responsible	for	equality	issues	for	the	Department	of	Education	and	Youth	in	Reykjavik,	

regarding	an	intended	experiment	on	sex	education	at	two	compulsory	schools	in	
Reykjavik	next	school	year,	i.e.	2018-2019.	According	to	the	main	results	of	this	study,	

all	participants	echoed	the	same	view	that	sexuality	education	for	teenagers	at	the	

elementary	as	well	as	the	lower-secondary	level	is	of	the	utmost	importance.	
According	to	the	participants	of	this	study	teachers	take	the	ongoing	discourse	in	our	

society	today	about	sexual	issues	as	well	as	sexual	health	into	consideration	when	

planning	sexual	education.	The	interviewees	claimed	that	the	main	emphases	in	
sexuality	education	were	communication	related	to	social	media	and	the	Internet,	

mental	health,	emotions,	equality,	healthy	sex	life	as	well	as	healthy	relationships.	The	

focus	on	the	biological	aspect	appears	to	have	diminished	even	though	it	is	still	
considered	relevant,	but	the	sociological	factor	has	increased	a	great	deal.	Sexual	

health	of	teenagers	seems	to	be	one	of	the	most	important	issues	needing	to	be	

addressed	in	schools,	according	to	the	results	of	this	study.	Simultaneously	they	argue	
that	questionable	behaviours	among	teenagers,	such	as	watching	porn	and	“sexting”,	

that	is	sending	explicit	photos	to	and	from	one	another,	are	serious	challenges	that	

teachers	have	to	deal	with.	
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1 Inngangur		

Í	þessari	ritgerð	er	fjallað	um	kynfræðslu,	kynheilbrigði	og	kynhegðun	meðal	unglinga.	

Þessi	atriði	eru	rannsökuð	frá	sjónarhorni	kennara	sem	annast	slíka	fræðslu	á	

unglingastigi	grunnskóla.	Miðað	við	þjóðfélagsumræðuna	og	skrif	um	kynfræði	og	

kynfræðslu	er	ljóst	að	félagslegi	þátturinn	hefur	hlotið	vaxandi	athygli	en	líklega	hlýtur	

líffræðihlutinn	minni	athygli	að	sama	skapi.	Hugtakið	kynheilbrigði	hefur	þar	töluvert	

verið	í	deiglunni:	„Kynheilbrigði	er	almenn	líkamleg,	andleg,	félagsleg	og	tilfinningaleg	
vellíðan,	en	ekki	aðeins	að	vera	án	sjúkdóma,	í	öllu	er	viðkemur	kynlífi	og	æxlun”	(Sóley	

S.	Bender,	e.d).	Kynheilbrigði	er	einmitt	eitt	af	lykilhugtökum	þessarar	ritgerðar	ásamt	

kynfræðslu.	Kynfræðsla	er	ein	af	forsendum	góðs	kynheilbrigðis	og	ætti	því	að	vera	til	

staðar	í	öllum	grunnskólum	landsins.	Kynlíf	er	eðlilegur	hluti	af	lífinu	og	kynfræðsla	
gerir	unglingum	kleift	að	takast	á	við	eigin	tilfinningar	og	taka	ákvarðanir	sem	stuðla	að	

kynheilbrigði	þeirra.	Kennarar	þurfa	að	vera	tilbúnir	til	að	taka	umræðuna	um	

kynheilbrigði	við	nemendur	án	þess	að	það	verði	vandræðalegt	eða	óþægilegt.	Þótt	hin	
félagslega	hlið	vegi	nú	meira	en	líffræðilega	hliðin,	má	segja	að	einn	mikilvægur	þáttur	

snerti	hvort	tveggja.	Það	eru	kynsjúkdómar,	þáttur	sem	sannarlega	þarf	að	gefa	góðan	
gaum	miðað	við	nýlegar	niðurstöður	sóttvarnalæknis:		

	

Með	vaxandi	útbreiðslu	kynsjúkdóma	hér	á	landi	má	búast	við	að	sjá	

alvarlegar	afleiðingar	þessara	sjúkdóma	sem	ekki	hafa	sést	hér	um	
árabil.	Má	þar	fyrst	nefna	alvarlegar	afleiðingar	sárasóttar	eins	og	

meðfædda	sýkingu	og	meðfæddar	HIV-sýkingar.	Því	eru	læknar	og	aðrir	

heilbrigðisstarfmenn	hvattir	til	að	vera	á	varðbergi	gagnvart	þessum	

sjúkdómum	í	sínum	daglegu	störfum	(Þórólfur	Guðnason,	2017).	

	

Þannig	má	segja	að	kynheilbrigði	snerti	margt	í	lífi	unglinga	sem	eru	að	þroskast	

sem	kynverur.	Höfundur	ákvað	að	grafast	fyrir	um	stöðu	kynfræðslu	á	

unglingastigi	þar	sem	hann	hefur	áhuga	á	kynheilbrigði	en	sá	áhugi	vaknaði	þegar	

höfundur	skrifaði	B.Ed.	verkefni	sitt	um	kynfræðslu	á	unglingastigi.	Í	þetta	sinn	

ákvað	höfundur	að	beina	sjónum	að	viðhorfum	og	reynslu	
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kennara,	þar	sem	hana	langar	til	að	leggja	áherslu	á	góða	og	markvissa	

kynfræðslu	sem	tekur	mið	af	lífi	og	samskiptum	unglinga	í	nútímasamfélagi.	Ef	

tekið	er	mið	af	þróun	umræðunnar	hér	um	kynheilbrigði	skiptir	miklu	máli	að	
unglingar	fái	viðeigandi	kynfræðslu	og	að	kennarar	séu	í	stakk	búnir	að	taka	þessa	

umræðu	við	unglinga	á	viðeigandi	hátt.	Ákveðið	var	að	hafa	kennara	í	

aðalhlutverki	og	einblína	á	hvernig	þeir	haga	kennslunni,	hvað	þeir	kenna	og	
hvaða	kennsluaðferðir	þeir	nota.	Meginspurningin	sem	leitað	var	svara	við	í	

rannsókninni	var	eftirfarandi:	Hver	er	staða	kynfræðslu	á	unglingastigi	grunnskóla	

séð	frá	sjónarhóli	reyndra	kennara	sem	annast	slíka	kennslu?	Nánar	var	kannað	

hvaða	áherslur	í	kynfræðslu	ættu	að	vera	samkvæmt	viðmælendum	og	hvers	

konar	námsefni,	hæfniviðmið	og	kennsluhættir	hugnast	kennurunum	helst.	Þá	

var	rýnt	í	hvað	kennararnir	vita	um	kynhegðun	unglinga	og	að	hvaða	marki	þeir	

fylgjast	með	efni	samfélagsmiðla	og	Netsins	um	kynferðismál,	þar	með	netklámi	
og	hvort	að	Me-Too	byltingin	hafi	haft	áhrif	á	kynfræðslu	í	skólum.		

Höfundur	vonast	til	að	ná	að	varpa	ljósi	á	mikilvægi	þess	að	hafa	góða	og	

viðeigandi	kynfræðslu	á	unglingastigi	grunnskóla.	Fjallað	er	almennt	um	kynfræðslu,	
kynheilbrigði	unglinga,	kennsluhætti,	námsefni	og	undirbúning	og	upplifun	kennara	
sem	annast	kynfræðslu.	Reynt	er	að	öðlast	innsýn	í	reynslu,	viðhorf	og	skilning	kennara	

á	mikilvægi	kynfræðslu,	hvernig	henni	verði	best	háttað	og	hverju	kennarar	telja	
mikilvægast	að	gefa	gaum	í	þessu	samhengi.	Tekin	eru	fimm	viðtöl	við	kennara	sem	
kenna	þennan	þátt	á	unglingastigi	í	tengslum	við	náttúrufræði,	lífsleikni	eða	aðrar	

greinar.	Að	auki	var	tekið	viðtal	við	verkefnastjóra	jafnréttismála	hjá	skóla-	og	

frístundasviði	Reykjavíkurborgar,	en	hjá	Reykjavíkurborg	er	að	fara	af	stað	
tilraunaverkefni	um	kynfræðslu	í	tveimur	grunnskólum.		

Ritgerðin	samanstendur	af	sex	köflum	auk	formála,	ágrips,	heimildarskrár	og	

viðauka.	Fyrsti	kaflinn	er	inngangur,	þar	sem	viðfangsefni	ritgerðarinnar	er	kynnt.	Í	
öðrum	kafla	er	fræðilegur	bakgrunnur	settur	fram	þar	sem	fjallað	er	um	kynfræðslu,	

kynheilbrigði	unglinga,	kennsluaðferðir	og	inntak	náms	í	kynfræðslu,	námsefni	og	

námsgögn,	undirbúning,	upplifun	og	viðhorf	kennara	og	kynheilbrigðismál	í	
samfélaginu.	Þriðji	kaflinn	fjallar	um	aðferð	höfundar	við	gagnaöflun	og	greiningu	

gagna.	Þar	er	gerð	grein	fyrir	rannsóknarsniði,	gerð	rannsóknar,	vali	á	þátttakendum,	

skráningu	og	úrvinnslu	gagna,	réttmæti	og	áreiðanleika	og	loks	fjallað	um	siðferðileg	
atriði	og	leyfi.	Í	fjórða	kafla	eru	niðurstöður	settar	fram.	Fimmti	kafli	inniheldur	

umræðu	um	niðurstöður	og	að	lokum	er	stuttur	kafli	með	lokaorðum.		
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2 Fræðilegur	bakgrunnur	

Kynfræðsla	hefur	tekið	talsverðum	breytingum	síðustu	ár	hvað	varðar	áherslur,	inntak,	

kennsluhætti	og	samhengi	við	annað	skipulag	skólastarfs.	Breytingarnar	má	án	efa	rekja	

til	þróunar	og	breytinga	í	samfélaginu	og	þar	með	einnig	breytinga	á	skólamenningu.	

Kynhegðun	og	kynlífsmenning	unglinga	hefur	einnig	tekið	breytingum	og	hafa	Netið	og	

samfélagsmiðlar	án	efa	átt	stóran	þátt	í	því.	Þegar	kemur	að	kynfræðslu	í	grunnskólum	

er	því	margt	sem	þarf	að	hafa	í	huga	og	þurfa	kennarar	að	vera	búnir	undir	að	sjá	um	
kynfræðslu	frá	mörgum	sjónarhornum	og	tala	um	ýmis	málefni	sem	við	koma	

kynheilbrigði.	Í	þessum	kafla	er	reynt	að	varpa	ljósi	á	þessi	málefni	með	hliðsjón	af	

rannsóknum	og	skrifum	um	efnið.	Fjallað	er	um	kynfræðslu,	kynheilbrigði	unglinga,	

kennsluaðferðir,	námsefni,	upplifun	kennara	og	umræðuna	um	kynheilbrigðismál	í	
samfélaginu.		

	

2.1.	Kynfræðsla	og	rök	fyrir	henni	
Varla	þarf	að	fara	mörgum	orðum	um	rök	fyrir	mikilvægi	kynfræðslu	meðal	unglinga.	

Samkvæmt	þeim	rannsóknum	og	öðrum	skrifum	sem	hér	er	vísað	til,	stendur	ungt	fólk	
nú	á	dögum	frammi	fyrir	alls	kyns	álitamálum	og	vandamálum	tengdum	kynhegðun,	

kynheilbrigði	og	eigin	sjálfsmynd	í	því	sambandi.	Það	snertir	jafnt	samskipti	gegnum	

Netið	sem	aðrar	leiðir.	Þar	koma	við	sögu	kynlíf	sem	tekur	á	sig	margvíslegar	myndir,	
klám	og	ýmislegt	annað	sem	reynir	á	persónulega	hæfni	unglingsins	til	að	takast	á	við	

lífið.		

Þetta	endurspeglast	meðal	annars	í	umfjöllun	ýmissa	stofnana	og	ráðgefandi	aðila	
um	kynfræðslu.	Leiðbeiningar	þessara	aðila	um	alhliða	kynfræðslu	geta	verið	með	ýmsu	

móti	en	eru	þó	samhljóða	í	flestum	meginatriðum.	Samkvæmt	leiðbeiningum	SIECUS	

(2004)	einkenna	til	dæmis	sex	meginþættir	alhliða	kynfræðslu.	Það	eru	mannlegur	
þroski,	sambönd,	persónuleg	færni,	kynhegðun,	kynlífsheilbrigði	og	samfélagið	og	

menning.	Í	athyglisverðri	grein,	The	State	of	Sex	Education	in	the	United	States,	fjalla	

höfundar	(Hall,	Sales	og	Komro,	2016)	meðal	annars	um	framtíðsýn	í	kynfræðslu	þar	í	
landi.	Nefndir	eru	sex	meginefnisþættir	alhliða	kynfræðslu	sem	huga	þyrfti	að:	líffæra-	

og	lífeðlisfræði,	sjálfsvitund,	þungun	og	barneign,	kynsjúkdómar	og	HIV,	heilbrigð	
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sambönd	og	persónulegt	öryggi.	Einnig	má	nefna	sjö	meginefnisþætti	alhliða	

kynfræðslu	samkvæmt	leiðbeiningum	alþjóðlegu	foreldrasamtakanna	IPPPF	(2010):	

kyn,	kynheilbrigði,	réttur	til	kynlífs,	ánægja,	ofbeldi,	fjölbreytileiki	og	sambönd.	

Í	yfirlitsriti	Ponzetti	(2016),	sem	byggir	á	fjölþjóðlegum	rannsóknum	á	kynfræðslu	í	

ólíkum	löndum	heims,	má	þó	greinilega	sjá	að	menn	eru	ekki	á	einu	máli	um	hverjar	

áherslurnar	skuli	vera	í	þessum	efnum	ef	helstu	menningarsvæði	heimsins	eru	tekin	inn	
í	myndina.	Þar	vegur	þjóðmálapólitík	einna	mest	(Ponzetti,	2016,	bls.	9).	Í	sama	riti	

bendir	Olsson	til	dæmis	á	að	innan	Evrópu	sjáist	mikill	munur	á	löndum	hvað	þetta	

varðar	(Olsson,	2016,	bls.	293).	Þar	megi	einkum	sjá	skýr	skil	milli	norður-	og	

vesturhluta	Evrópu	annars	vegar	og	suður-	og	austurhluta	Evrópu	hins	vegar.	Að	mati	

Olsson	liggur	skýringin	í	djúpstæðum	menningarlegum,	pólitískum	og	trúarlegum	

áhrifum	innan	ólíkra	samfélaga;	í	norður-	og	vesturhluta	Evrópu	sé	mun	meira	

frjálsræði	og	lengri	hefð	fyrir	slíkri	fræðslu,	sem	tengist	menningarfélagslegum	
einkennum	þeirra	samfélaga	sem	þar	um	ræðir.	Í	skólakerfinu	má	segja	að	slíkar	
áherslur	hafi	almennt	farið	vaxandi.	Þannig	má	gera	ráð	fyrir	að	sumir	unglingar	kunni,	

þekki	og	hafi	reynt	ýmislegt	tengt	félagslegum	og	menningarlegum	þáttum	
kynhegðunar	áður	en	formleg	kennsla	af	því	tagi	hefst	á	meðan	aðrir	eru	reynslulitlir	
eins	og	hver	önnur	börn.	Rannsóknir	og	kenningar,	t.d.	fræg	kenning	Lev	Vygotsky	um	

félagslegan	og	vitsmunalegan	þroska	(Daniels,	2008),	styðja	þessa	skoðun	og	einnig	
rannsóknir	á	forhugmyndum	eins	og	hugsmíðikenning	ber	vott	um	(Daniels,	2008).	

Hérlendis	virðist	tekið	á	málum	með	svipuðum	hætti	og	hjá	IPPPF.	Þannig	má	segja	

að	Leiðbeiningar	um	alhliða	kynfræðslu	í	skólum	(Heilsugæsla	höfuðborgarsvæðisins,	

2013)	séu	nokkuð	samhljóða	framangreindu.	Um	er	að	ræða	leiðbeiningar	um	
kynsfræðslu	í	grunn	og	framhaldsskólum.	Þeim	er	skipt	upp	í	sex	meginkafla	sem	bera	

þess	skýr	merki	hve	félagslegi	þátturinn	er	áberandi.	Kaflarnir	bera	heitin:	Lykilhugtak	

1:	Þroskaferli	mannsins,	Lykilhugtak	2:	Sambönd,	Lykilhugtak	3:	Persónuleg	færni,	
Lykilhugtak	4:	Kynhegðun,	Lykilhugtak	5:	Kynlífsheilbrigði	og	Lykilhugtak	6:	Menning	og	

samfélag.	

Allt	frá	því	að	fyrsta	heildstæða	námskráin	tók	gildi	hérlendis	árið	1960	hefur	
kynfræðsla	greinilega	verið	talin	mikilvæg.	Hins	vegar	er	athyglisvert	að	sjá	hvernig	

áherslan	á	kynfræðslu	hefur	tekið	breytingum	frá	einum	tíma	til	annars.	Í	námskránni	

1960	kemur	fram	í	náttúrufræðikaflanum	að	fræðsla	skuli	vera	höfð	um	kynþroskann.	
Sú	fræðsla	verði	að	fara	fram	í	tvennu	lagi	fyrir	sitthvort	kynið	og	æskilegra	sé	að	

kvenlæknir	eða	hjúkrunarfræðingur	sinni	fræðslunni	fyrir	stelpurnar	og	karllæknir	fyrir	

strákana	heldur	en	að	almennir	kennarar	taki	þessa	fræðslu	að	sér.	Samkvæmt	texta	
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námskrárinnar	er	þó	ekki	talin	þörf	á	að	eyða	mörgum	kennslustundum	í	þessa	fræðslu	

(Menntamálaráðuneytið,	1960).	Í	Aðalnámskrá	grunnskóla	1989	er	að	finna	sérstakan	

kafla	sem	ber	yfirskriftina	Kynfræðsla.	Þar	er	meðal	annars	vitnað	í	lög	sem	kveða	á	um	
að	skólinn	eigi	að	veita	fræðslu	um	kynlíf	og	siðferði	þess,	varnir	og	kynsjúkdóma.	

Samskipti	kynjanna	og	allt	sem	lýtur	að	kynferði	mannsins	fellur	þar	undir	kynfræðsluna	

og	er	hún	talin	mikilvæg	fyrir	alhliða	þroska	og	heilbrigði	nemenda.	Í	þessum	kafla	
kemur	fram	að	kynfræðslan	sé	félags-	og	siðferðislegs	eðlis	en	líka	líffræðileg.	Fram	

kemur	að	kynfræðslan	eigi	að	tengjast	á	eðlilegan	hátt	inn	í	sem	flestar	námsgreinar	

(Menntamálaráðuneytið,	1989).	Athyglisvert	er	að	sjá	að	í	aðalnámskrá	tíu	árum	síðar,	

árið	1999,	er	ekkert	um	kynfræðslu,	kynheilbrigði	eða	kynlíf,	hvorki	í	náttúrufræði-	né	

samfélagsfræðihlutanum.	Þess	í	stað	eru	þættir	um	kynheilbrigði	í	lífsleiknihlutanum.	

Þar	má	finna	hæfniviðmið	sem	kveða	á	um	að	nemendur	geri	sér	grein	fyrir	hugtökum	

eins	og	kyni,	kynferði	og	kynhlutverki	og	hvaða	hlutverki	þau	þjóna	í	kynímynd	og	
kynupplifun	einstaklinga.	Þar	er	einnig	talað	um	tilfinningar,	sjálfstraust,	samskipti	og	
áreiti.	Í	núgildandi	aðalnámskrá	grunnskóla	(2013,	bls.	23)	er	fjallað	um	heilbrigði	og	

velferð:	„Helstu	þættir	heilbrigðis	sem	leggja	þarf	áherslu	á	eru:	jákvæð	sjálfsmynd,	
hreyfing,	næring,	hvíld,	andleg	vellíðan,	góð	samskipti,	öryggi,	hreinlæti,	kynheilbrigði	
og	skilning	á	eigin	tilfinningum	og	annarra.”	Hæfniviðmið	aðalnámskrárinnar,	bæði	í	

náttúrufræði	og	samfélagsfræði,	koma	einnig	inn	á	þessi	mál.	Í	náttúrufræði	eiga	
nemendur	á	unglingastigi	að	geta	útskýrt	helstu	líffæri	og	líffærakerfi	mannsins	og	
útskýrt	hvernig	fóstur	verður	til	og	þroskast,	hvað	felst	í	ábyrgri	kynhegðun	og	rætt	

ábyrgð	á	líkamlegu	og	andlegu	heilbrigði,	bæði	sína	eigin	og	annarra.	Í	samfélagsfræði	

er	hæfniviðmið	fyrir	unglinga	þar	sem	nemendur	eiga	að	geta	beitt	hugtökunum	kyn,	
kynhneigð	og	kynhlutverk	og	útskýrt	hvaða	hlutverki	þau	þjóna	í	kyngervi	einstaklinga	

og	sjálfsmynd.	Af	þessu	má	ráða	að	kynfræðslan	virðist	vera	að	færast	frá	

náttúrufræðihluta	aðalnámskrár	yfir	á	önnur	námssvið.	Velta	má	fyrir	sér	undir	hvaða	
námsgrein	kynfræðslan	ætti	að	falla.	Sumt	hefur	færst	frá	náttúrufræði	yfir	í	

samfélagsfræði	og	lífsleikni.	Hins	vegar	er	ljóst	að	kynfræðsla	snertir	mörg	námssvið	og	

þetta	helst	allt	saman	í	hendur.		

Það	eru	ekki	aðeins	höfundar	aðalnámskráa	og	aðrir	sérfræðingar	í	menntamálum	

sem	láta	kynfræðslu	til	sín	taka.	Embætti	landlæknis	lætur	sig	óhjákvæmilega	varða	

kynheilbrigði	og	þar	með	kynfræðslu.	Á	vef	landlæknisembættisins	kemur	fram	að	
tryggja	þurfi	að	ungt	fólk	í	grunn-	og	framhaldsskólum	hljóti	vandaða	fræðslu	um	eigið	

kynheilbrigði,	sem	varðar	bæði	kynlífs-	og	frjósemisheilbrigði.	Á	vefnum	kemur	fram	að	

skólakerfið	sé	mikilvægt	í	því	sambandi,	þar	sem	hægt	sé	að	ná	til	allra	unglinga	út	frá	
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mismunandi	þroskastigum.	Unglingar	ættu	með	markvissri	fræðslu	í	skólum	að	verða	

meðvitaðri	um	eigin	líkama,	tilfinningar	og	samskipti.	Á	vef	landlæknisembættisins	er	

að	finna	greinina	Þurfa	börn	og	unglingar	að	fræðast	um	kynlíf?	Höfundar	greinarinnar	
(Dagbjört	Ásbjörnsdóttir,	Guðbjörg	Edda	Hermannsdóttir	og	Sigurlaug	Hauksdóttir,	

2006)	benda	á	að	kynfræðsla	sé	ekki	einungis	bundin	við	þá	fræðslu	sem	foreldrar	og	

skóli	standa	fyrir.	Fjölmiðlar	hafi	aukið	markaðssetningu	á	kynlífi	á	Netinu,	í	
tónlistarmyndböndum,	sjónvarpsþáttum	o.fl.	Þessi	þróun	leiði	til	þess	að	unglingar	geti	

fengið	margvísleg	skilaboð	um	kynlíf	sem	leitt	geti	til	ranghugmynda	um	hvað	teljist	

eðlilegt	kynlíf.	Síðast	en	ekki	síst	gerir	markviss	og	vönduð	kynfræðsla	unglingum	kleift	

að	taka	ákvarðanir	sem	að	stuðla	að	eigin	kynheilbrigði	sem	sé	mjög	mikilvægt	

(Dagbjört	Ásbjörnsdóttir,	Guðbjörg	Edda	Hermannsdóttir	og	Sigurlaug	Hauksdóttir,	

2006).	

Sigríður	Dögg	Arnardóttir	kynfræðingur,	þekkt	undir	nafninu	Sigga	Dögg,	hefur	látið	
mikið	að	sér	kveða	í	umræðu	um	kynlíf	og	kynfræðslu	á	Íslandi	undanfarin	ár.	Hún	
hefur	skrifað	mikið	um	kynfræðslu,	gefið	út	bók,	haldið	fyrirlestra,	farið	í	skóla	og	

heldur	einnig	úti	vefsíðu	sem	fjallar	um	kynheilbrigðismál.	Samkvæmt	Siggu	Dögg	
fæðumst	við	öll	sem	kynverur	en	lærum	um	kynlíf	og	sambönd	í	samfélaginu.	Hún	telur	
mikilvægt	að	unglingar	fái	trausta	og	góða	fræðslu	um	kynlíf	frá	fullorðnum	aðila,	hvort	

sem	það	er	foreldri	eða	kennari	(Sigríður	Dögg	Arnardóttir,	2014).	Sóley	S.	Bender	
(2006b)	er	á	sama	máli	og	telur	að	unglingar	fái	oft	misvísandi	skilaboð	um	kynlíf	og	
kynheilbrigði	á	Netinu.	Þar	sem	þessi	skilaboð	geta	verið	röng	t.d.	varðandi	ábyrga	

kynhegðun,	segir	Sóley	að	það	sé	mikilvægt	að	unglingar	fái	góða	og	vandaða	

kynfræðslu	þar	sem	hægt	er	að	ræða	um	og	vinna	með	hin	misvísandi	skilaboð.	

	

2.2.	Unglingar,	kynlíf	og	kynheilbrigði	
Kynlífsheilbrigði	felur	í	sér	frjálsa	og	ábyrga	tjáningu	kynferðislegra	tilfinninga	og	

samspil	milli	einstaklinga	sem	stuðlar	að	vellíðan	fólks.	Einnig	er	lögð	áhersla	á	

kynlífsrétt	einstaklinga.	Persónuleg	viðhorf	til	kynlífs	mega	ekki	brjóta	í	bága	við	
siðferðiskennd	kynlífsfélaga.	Í	kynlífi	gilda	ákveðnar	reglur	og	viss	siðferðismörk	sem	

hver	og	einn	setur	sér	og	aðrir	þurfa	að	virða	(Sóley	S.	Bender,	2006a).		

Kynlíf	er	þannig	hluti	af	persónuleika	hvers	einstaklings	og	er	ein	af	grunnþörfum	
mannsins	og	því	hluti	af	því	að	vera	manneskja.	Kynlíf	er	ekki	það	sama	og	kynmök	og	

snýst	ekki	einungis	um	að	fá	fullnægingu.	Kynmök	og	fullnæging	eru	hins	vegar	oft	hluti	

af	kynlífi	manna	en	kynlíf	er	miklu	meira	en	bara	það.	Kynlíf	getur	falist	í	því	að	
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einstaklingur	sé	næmur	fyrir	eigin	tilfinningum	og	kynferðislegum	tilfinningum	annarra.	

Það	að	hafa	þörf	fyrir	hlýju,	nánd	og	ást	hefur	áhrif	á	hugsanir,	tilfinningar,	gjörðir	og	

samskipti	sem	aftur	hefur	áhrif	á	andlega	og	líkamlega	líðan	(Sóley,	S.	Bender,	2006a).	

Eins	og	áréttað	er	fyrr	í	þessari	ritgerð	þá	má	segja	að	hugtakið	kynheilbrigði	sé	hér	

lykilatriði.	Alþjóðasamtök	um	kynheilbrigði	World	Association	for	Sexual	Health	
skilgreina	hugtakið	þannig:	

	

Nær	 yfir	 líkamlega,	 tilfinningalega,	 andlega	 og	 félagslega	 velferð	 í	

tengslum	við	kynverund;	það	snýst	ekki	eingöngu	um	það	að	vera	laus	við	

kynsjúkdóma,	 kynlífsvandamál	 eða	 heilsubrest.	 Kynheilbrigði	 krefst	

jákvæðs	 hugarfars	 og	 virðingar	 gagnvart	 kynverund	 og	 kynferðislegum	

samböndum,	 ásamt	 þeim	 möguleikum	 að	 geta	 átt	 ánægjuleg	 og	 örugg	

kynferðisleg	 samskipti,	 án	þvingana,	misréttis	og	ofbeldis.	Til	þess	að	ná	
fram	og	ná	að	viðhalda	kynheilbrigði	verður	að	virða,	vernda	og	uppfylla	
kynheilbrigði	 alls	mannfólks.	 (WAS,	 2013.	 Íslensk	 þýðing	 Kolbrún	 Hrund	

Sigurgeirsdóttir,	2015)	

	 	 	 	

Því	að	komast	á	kynþroskaskeiðið	fylgir	oft	að	verða	ástfanginn	og	að	byrja	í	sambandi.	

Unglingum	getur	þótt	spennandi	að	stunda	kynlíf	og	telja	sig	tilbúna	til	þess	að	eiga	
kærasta	eða	kærustu.	En	unglingar	hafa	yfirleitt	ekki	samfarir	sama	dag	og	þeir	byrja	að	
stunda	kynlíf.	Þá	eru	unglingar	oftast	búnir	að	taka	þátt	í	öðrum	kynlífsathöfnum,	t.d.	

kossum,	gælum	við	líkamann	eða	hafa	gælt	við	kynfæri	með	höndum	eða	munni.	Eftir	

það	fara	unglingar	að	stunda	samfarir.	Oft	er	talað	um	að	kelerí	og	gælur	sem	unglingar	
stunda	séu	ekkert	í	líkingu	við	alvöru	kynlíf.	Slík	viðhorf	lýsa	miklu	skilningsleysi	

gagnvart	kynferðisþroska	og	kynlífsreynslu	unglinga.	Oft	eru	þær	kynlífsathafnir	sem	

unglingar	stunda	áður	en	þeir	hafa	samfarir,	bundnar	miklum	tilfinningum	og	geta	haft	
margskonar	merkingu	(Jóna	Ingibjörg	Jónsdóttir,	2009).	Unglingar	sem	eru	ástfangnir	

finna	fyrir	spennu	og	verða	uppteknir	af	manneskjunni	sem	þeir	bera	þessar	tilfinningar	

til	og	vilja	fá	hlýju,	væntumþykju,	snertingu	og	athygli	til	baka	frá	henni.	Kynlíf	getur	
verið	ein	leið	til	þess	að	sýna	væntumþykju	og	að	njóta	snertingar	og	nándar	með	

öðrum	(Erla	Ragnarsdóttir	og	Þórhalla	Arnardóttir,	2006).	Þess	vegna	er	ekki	skrítið	að	

unglingar	sem	eiga	kærasta	eða	kærustu	séu	farnir	að	stunda	kynlíf	á	þessum	árum.	

Samkvæmt	rannsókn	Sigríðar	Daggar	Arnardóttur	(2014)	virðast	strákar	byrja	að	

stunda	sjálfsfróun	á	undan	stelpum	og	tala	þeir	oftar	opinberlega	um	sjálfsfróun	sína.	
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Stelpur	reynast	feimnari	við	að	ræða	um	sjálfsfróun	og	mun	færri	stelpur	en	strákar	

stunda	hana	ef	marka	má	niðurstöður.	Samkvæmt	sömu	rannsókn	finnst	unglingum	

ekki	mikilvægt	að	hafa	stundað	sjálfsfróun	áður	en	þeir	stunda	kynlíf	með	öðrum	aðila.	
Þetta	getur	verið	umhugsunarefni	fyrir	unglinga	vegna	þess	að	það	er	mikilvægt	að	

þekkja	líkama	sinn	og	vita	hvað	manni	þykir	gott	og	hvað	ekki.	Unglingar	virðast	ekki	

átta	sig	á	þessu	fyrr	en	þeir	hafa	stundað	kynlíf	með	öðrum.		

Árið	2010	var	framkvæmd	rannsókn	um	lífsánægju	samkynhneigðra	unglinga	í	10.	

bekk	(Sigrún	Sveinbjörnsdóttir,	Þóroddur	Bjarnason,	Ársæll	M.	Arnarsson	og	Andrea	

Hjálmarsdóttir,	2010).	Helmingur	allra	nemenda	í	10.	bekk,	alls	1984	einstaklingar,	

svöruðu	spurningakönnun	rannsakenda	um	heilsu	og	lífskjör	þar	sem	sérstaklega	var	

spurt	um	samkynhneigð.	Niðurstöður	sýndu	að	2%	bæði	stráka	og	stelpna	sögðust	hafa	

verið	skotin	í	einhverjum	af	sama	kyni	og	1%	stelpna	og	2%	stráka	höfðu	sofið	hjá	

einstaklingi	af	sama	kyni.	Þetta	bendir	til	þess	að	um	4%	unglinga	í	10.	bekk	séu	
mögulega	samkynhneigðir	og	því	þarf	að	huga	að	þessum	hópi	þegar	kemur	að	
kynfræðslu.	Í	áðurnefndri	rannsókn	kom	einnig	fram	að	stelpur	sem	sögðust	hafa	verið	

skotnar	í	stelpu	virtust	óánægðari	með	lífið	en	aðrir	hópar.	Einnig	komu	strákar	sem	
höfðu	sofið	hjá	strákum	og	stelpur	sem	höfðu	sofið	hjá	stelpum	verr	út	úr	
lífsánægjumælingunni.	Þetta	bendir	til	þess	að	samkynhneigðir	unglingar	meti	

lífsánægju	sína	lakari	en	gagnkynhneigðir	unglingar	og	einnig	kemur	fram	að	slíkt	kunni	
að	skýrast	að	einhverju	leyti	af	veikari	tengslum	við	foreldra,	skóla	og	besta	vin	(Sigrún	
Sveinbjörnsdóttir	o.fl.,	2010).	Kynfræðsla	ætti	að	geta	hjálpað	þessum	unglingum	ef	

það	er	skýrt	tekið	fram	að	það	sé	í	lagi	að	vera	samkynhneigður	og	ef	kynfræðslan	er	

ekki	alfarið	miðuð	við	gagnkynhneigð.	Oft	er	bara	talað	um	kynlíf	og	samfarir	
gagnkynhneigðra	para	en	svo	virðist	sem	víkka	þurfi	sjóndeildarhringinn	og	fjalla	um	

allar	hliðar	kynlífs.	

Kolbrún	Hrund	Sigurgeirsdóttir	(2015)	skoðaði	í	rannsókn	sinni,	upplifun	stúlkna	af	
kynlífsmenningu	ungs	fólks	á	framhaldsskólaaldri.	Tekin	voru	viðtöl	við	13	stúlkur.	Í	

niðurstöðum	kemur	fram	að	stúlkur	upplifi	mikinn	þrýsting	varðandi	útlit,	kynþokka	og	

kynlíf.	Þær	tala	um	þrýsting	frá	samfélaginu,	vinahópnum	og	ekki	síst	frá	strákum.	
Niðurstöðurnar	sýna	einnig	að	kynlífs-	og	klámvæðing	hafi	veruleg	áhrif	á	kynlíf	

unglinga	og	nefna	stelpurnar	að	strákar	greini	oft	ekki	muninn	á	klámi	og	kynlífi	og	vilji	

að	stelpan	sé	eins	og	í	klámmyndum.	Til	dæmis	vilja	strákar,	nánast	undantekningalaust	
að	þeirra	mati,	stunda	endaþarmsmök	og	er	það	athöfn	sem	er	algeng	í	klámmyndum.	

Einnig	er	nefnt	að	strákar	virðist	vilja	stunda	endaþarmsmök	til	þess	að	geta	sagst	hafa	

gert	það	og	kemur	fram	að	þetta	snúist	oft	meira	um	það	heldur	en	um	upplifunina,	
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bæði	hjá	strákum	og	stelpum.	Í	niðurstöðum	rannsóknar	Kolbrúnar	kemur	einnig	fram	

að	þátttakendur	telji	kyn-	og	jafnréttisfræðslu	of	litla	í	íslensku	skólakerfi.	Viðmælendur	

óskuðu	eftir	því	að	fræðslan	yrði	bætt	verulega	og	nefndu	að	það	ætti	að	tala	meira	um	
jákvæðar	hliðar	kynheilbrigðis.	Allar	stúlkurnar	sögðu	fræðsluna	snúast	of	mikið	um	

líkamann,	kynsjúkdóma	og	getnaðarvarnir	og	myndu	þær	vilja	að	fræðslan	færi	meira	

inn	á	tilfinningar	og	samskipti.	Stúlkurnar	nefndu	einnig	að	þeim	fyndist	vanta	í	
fræðsluna	hvatningu	til	stelpna	að	standa	með	sjálfum	sér	og	stunda	kynlíf	á	eigin	

forsendum.	Einnig	tala	þær	um	að	kennarinn	skipti	miklu	máli,	að	hann	sé	tilbúinn	til	

þess	að	vera	með	opnar	umræður	og	ætti	ekki	að	vera	feiminn	við	að	ræða	neitt	mál	

tengt	kynheilbrigði.	Fullorðnir	einstaklingar	ættu	að	geta	rætt	við	unglinga	um	að	kynlíf	

geti	verið	skemmtilegt,	jákvætt	og	gott	(Kolbrún	Hrund	Sigurgeirsdóttir,	2015).	

Samskonar	rannsókn	var	gerð	af	Kolbrúnu	Hrund	og	Þórði	Kristinssyni	(2018)	en	

hún	fjallaði	um	upplifun	ungra	karla	af	kynlífsmenningu	framhaldsskólanema.	Þar	var	
stuðst	við	sama	fræðilega	grunn	og	í	fyrri	rannsókn	Kolbrúnar	og	tekin	sams	konar	
viðtöl	við	drengina	enda	um	sama	rannsóknarefnið	að	ræða.	Niðurstöður	virðast	

svipaðar;	talað	er	um	það	að	segja	frá	hvað	hafi	gerst	í	kynlífinu	og	deila	sinni	reynslu	
með	öðrum.	Strákarnir	vilja	til	dæmis	stunda	endaþarmsmök	til	þess	að	geta	sagst	hafa	
prófað	það.	Strákunum	fannst	þrýstingur	vera	til	staðar	um	að	þeir	þyrftu	ávallt	að	vera	

tilbúnir	í	samfarir.	Þeir	eiga	alltaf	að	vera	graðir	og	eiga	að	hafa	endalausan	áhuga	á	
kynlífi.	Einnig	töluðu	þeir	um	frammistöðukvíða,	til	dæmis	að	fá	ekki	standpínu	og	valda	
þá	bólfélaganum	vonbrigðum	og	einnig	væri	það	skömm	fyrir	þá	sjálfa.	Hvað	varðar	

útlitskröfur	töluðu	þeir	um	skapahár	og	að	þau	þyrfti	að	vera	vel	snyrt,	bæði	hjá	

strákum	og	stelpum.	Þeir	telja	að	hugmyndin	um	að	það	væri	eðlilegast	að	láta	
kynfærahárin	fjúka	komi	úr	kláminu.	Þá	nefndu	þeir	einnig	að	munnmök	og	skapahár	

ættu	ekki	góða	samleið	og	tala	um	hár	sem	fara	upp	í	kok	og	festast	á	milli	tanna	

(Kolbrún	Hrund	Sigurgeirsdóttir	og	Þórður	Kristinsson,	2018).	Hvað	varðar	kynfræðslu	
voru	allir	viðmælendurnir	sammála	um	að	þeir	hefðu	ekki	fengið	nægilega	mikla	

kynfræðslu	í	grunn-	og	framhaldsskóla.	Þeir	voru	sammála	um	að	áherslan	hafi	verið	á	

líkamann	og	kynsjúkdóma	og	fannst	vanta	upp	á	almennar	samræður	um	kynlíf	og	
tilfinningar.	Til	dæmis	hefðu	þeir	viljað	tala	um	frammistöðukvíðann,	en	hann	er	aldrei	

ræddur	við	unglinga.	Einnig	kom	fram	að	umræður	um	samþykki	og	mörk	ættu	heima	í	

kynfræðslu	fyrir	unglinga.	Strákunum	fannst	einnig	mikilvægt	að	fá	fræðslu	um	klám,	
þar	sem	klám	hefur	mikil	áhrif	á	hugmyndir	stráka	um	kynlíf.	Það	þyrfti	að	ræða	

opinskátt	um	hversu	ólíkt	klám	er	raunverulegu	kynlífi.	Fram	kom	góð	ábending	um	að	

kynfræðsla	ætti	ekki	einungis	að	snúast	um	líkamann	og	kynfærin	heldur	ætti	hún	að	
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fjalla	um	manneskjurnar	sem	eiga	líkamann	og	tengslin	þeirra	á	milli.	Þá	töluðu	þeir	um	

hikandi	kennara	sem	væru	vandræðalegir	í	kynfræðslunni	og	þar	af	leiðandi	yrði	

fræðslan	ekki	góð.	Þeir	nefndu	einnig	að	kennarar	ræddu	ekki	nægilega	mikið	um	kynlíf	
við	nemendur	og	töldu	það	vera	vegna	þess	að	kennarar	hefðu	tilhneigingu	til	að	líta	á	

unglinga	sem	viðkvæmar	sálir	sem	að	væru	ekki	tilbúnir	fyrir	slíka	umræðu.		

Árið	2016	var	framkvæmd	rannsókn	á	íslenskum	framhaldsskólanemum	um	
klámnotkun.	Klám	er	skilgreint	sem	kynferðislega	opinskátt	efni	í	orðum	eða	myndum	

með	skýra	yfir-	og	undirskipun.	Oftast	hafa	karlar	yfirhöndina	í	klámi	á	meðan	konur	

eru	undirskipaðar	(Smidt,	2012).	Í	niðurstöðum	kom	fram	að	mikill	meirihluti	

þátttakenda	hafði	séð	klám	eða	98,8%	drengja	og	87,4%	stúlkna.	Strákar	voru	að	

jafnaði	tæplega	12	ára	þegar	þeir	horfðu	á	klám	í	fyrsta	skipti	og	stelpur	tveimur	árum	

eldri	eða	tæplega	14	ára.	Samkvæmt	niðurstöðum	kom	í	ljós	að	klám	var	fyrst	og	

fremst	skoðað	á	netinu	í	einrúmi	vegna	þess	að	það	er	kynferðislega	örvandi	efni	og	var	
horft	á	það	á	meðan	sjálfsfróun	var	stunduð.	Einnig	var	það	notað	sem	fyrirmynd	til	
kynlífs.	Strákar	eru	líklegri	en	stelpur	til	þess	að	skoða	klám	með	öðrum	og	70%	stráka	

sögðust	horfa	á	klám	nokkrum	sinnum	í	viku.	Niðurstöður	bentu	til	þess	að	strákar	
hefðu	áhuga	á	að	sjá	klám	með	endaþarmsmökum	og	munnmökum	en	mörgum	
stelpum	fannst	þannig	klám	vera	ógeðslegt.	Þeim	fannst	það	senda	skilaboð	um	að	

kynlíf	ætti	að	vera	ofbeldisfullt	(Guðbjörg	Hildur	Kolbeins,	2016).	 	 	

Í	rannsókn	Gavin,	Kulkarni	og	Mueller	frá	árinu	2008	kemur	fram	að	ef	unglingar	
hafa	fengið	formlega	kynfræðslu	áður	en	þeir	stunda	kynlíf	í	fyrsta	skipti	er	líklegra	að	

þeir	bíði	með	samfarir.	Einnig	séu	þeir	líklegri	til	þess	að	nota	getnaðarvarnir	þegar	að	

því	kemur.	Höfundar	bókarinnar	Sexuality	Education:	Theory	and	Practice,	Bruess	og	
Greenberg	(2009),	telja	að	ekki	hafi	verið	staðið	nógu	vel	að	því	að	útvega	ungu	fólki	

góða	og	vandaða	kynfræðslu.	Ungt	fólk	geti	að	vísu	lesið	sér	til	um	það	sem	það	vill	vita	

en	það	fái	í	raun	mest	af	upplýsingum	frá	jafnöldrum	sínum.	Það	gæti	hins	vegar	leitt	til	
fáfræði	á	meðal	ungs	fólks.	Mikilvægt	sé	þess	vegna	að	veita	ungu	fólki	betri	

upplýsingar	og	hjálpa	því	meðal	annars	að	átta	sig	á	því	að	erótískar	hugsanir	og	

fantasíur	séu	eðlilegar.	

Í	rannsókn	Guðbjargar	Hildar	(2016)	kom	í	ljós	að	annar	hver	framhaldsskólanemi	

hafði	sent	kynferðislega	mynd	af	sér	til	annars	aðila	og	er	þá	átt	við	myndir	af	brjóstum	

eða	kynfærum.	Þetta	er	oft	kallað	„sexting”	og	er	orðið	mun	algengara	hjá	ungu	fólki	en	
margir	gera	sér	grein	fyrir.	„Sexting”	er	áhættusöm	hegðun	að	mati	Kosenko,	Luurs	og	

Bender	(2017).	Hjá	þeim	kom	fram	að	af	þeim	1280	unglingum,	13-19	ára	og	ungu	fólki,	

20-26	ára	sem	að	tóku	þátt	í	rannsóknum,	höfðu	39%	unglinga	og	59%	ungs	fólks	sent	
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kynferðisleg	skilaboð	eða	fengið	senda	nektarmynd	á	meðan	20%	unglinga	og	33%	ungs	

fólks	hafði	sent	nektarmynd	af	sér	sjálfum.	Þátttakendur	í	þessum	rannsóknum	sögðu	

að	með	því	að	senda	nektarmyndir	af	sjálfum	sér	og	með	því	að	fá	nektarmyndir	frá	
öðrum,	ykjust	líkur	á	því	að	þau	færu	á	stefnumót	eða	færu	að	hittast	sem	gæti	svo	leitt	

til	sambands	(Kesenko,	Luurs	og	Bender,	2017).	

2.3.	Kennsluaðferðir	og	inntak	náms	í	kynfræðslu		

Inntak	náms	og	kennsluhættir	ættu	að	gefa	þokkalega	innsýn	í	áherslur	í	skólastarfi	og	
það	hvernig	þáttum	eins	og	kynfræðslu	er	háttað.	Í	bókinni	Kjaftað	um	kynlíf	fjallar	
Sigríður	Dögg	Arnardóttir	(2014)	um	það	hvernig	hún	telur	að	fullorðnir	ættu	að	ræða	

um	kynlíf	við	börn	og	unglinga.	Í	kaflanum	12-15	ára:	Grunnskóli	–	unglingastig	eru	
nefnd	atriði	sem	gott	að	er	ræða	þegar	talað	er	við	unglinga	um	kynlíf.	Það	má	meðal	

annars	nefna:	Líkamsímynd	og	þróun	sjálfsmyndar,	tilfinningar,	rafræn	samskipti,	

hinsegin,	fatlað	fólk	og	kynlíf,	líkamshárvöxt,	kynfæri,	kynlíf,	sjálfsfróun,	fyrsta	skiptið,	
getnaðarvarnir	og	klám,	óljós	mörk	og	kynlíf	í	fjölmiðlum.	Kynfræðsla	er	útskýrð	og	
reynt	að	gefa	mynd	af	því	hvað	þarf	til	að	kynfræða	ungling.	Þar	koma	fram	ábendingar	

sem	vert	er	að	hafa	í	huga	þegar	talað	er	við	unglinga	um	kynlíf.	Sem	dæmi	má	nefna	
eftirfarandi:	Ekki	gera	ráð	fyrir	neinni	þekkingu,	að	tala	um	kynlíf	hvetur	ekki	til	
kynhegðunar	svo	ekki	forðast	umræðuna,	haltu	umræðunni	einfaldri	og	skemmtilegri,	

notaðu	rétt	nöfn	yfir	kynfærin:	typpi	og	píka,	gott	er	að	nota	myndbönd	og	ljósmyndir,	
farðu	hægt	yfir	efnið	og	leyfðu	samræðum	að	myndast,	kenndu	um	réttinn	á	að	neita	

og	fræddu	um	sjálfsfróun	(Sigríður	Dögg	Arnardóttir,	2014).		

Í	bókinni,	Sexuality	Education:	Theory	and	Practice,	setja	Bruess	og	Greenberg	
(2009)	fram	fjölþættar	hugmyndir	um	kynfræðslu.	Í	kynfræðslu	á	til	dæmis	ekki	að	

segja	öðrum	hvernig	eigi	að	gera	hlutina.	Æskilegra	sé	að	fræða	um	allt	sem	tengist	

viðfangsefninu	hlutlaust,	fjalla	um	viðfangsefnið	á	raunhæfan	hátt	sama	á	hvaða	aldri	

nemendur	eru	og	fjalla	þá	frekar	um	efnið	sem	viðkemur	hverjum	aldri	fyrir	sig.	

Kynfræðslan	á	fyrst	og	fremst	að	byrja	hjá	foreldrum	og	líkamstjáning	og	svipir	í	andliti	
geta	skipt	jafn	miklu	máli	og	orðin	sem	eru	notuð	í	fræðslunni.	Í	bókinni	er	einnig	kafli	

með	ábendingum	til	kennara	sem	annast	kynfræðslu.	Þar	eru	nefnd	dæmi	um	að	

samskipti	kennara	og	nemenda	séu	mjög	mikilvæg,	kennari	þarf	að	hlusta	á	nemendur	
og	byggja	upp	traust.	Einnig	er	kafli	um	kennsluaðferðir	sem	hægt	er	að	nota	í	

kynfræðslu.	Þar	kemur	fram	að	áherslan	á	alltaf	að	vera	á	það	hvað	nemendur	eiga	að	

læra	og	hvað	þeir	eiga	að	geta	gert	eftir	að	kennslunni	lýkur.	Ef	kennari	vill	fá	
mælanlegar	niðurstöður	er	gott	fyrir	hann	að	spyrja	sig:		Hvað	getur	nemandi	útskýrt,	
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hvað	getur	hann	leyst,	hverju	getur	hann	svarað	eða	hvað	getur	hann	skrifað?	Erfiðara	

er	að	átta	sig	á	hvað	nemandi	veit	ef	að	maður	er	með	hæfniviðmið	á	borð	við:	Hvað	

veit	nemandi,	hvað	skilur	hann,	hverju	trúir	hann	eða	hverju	áttar	hann	sig	á?	Í	þessum	
kafla	eru	margar	hugmyndir	að	kennsluaðferðum	og	má	velta	fyrir	sér	hvort	svo	

fjölbreytt	kennsla	fari	fram	í	grunnskólum	hérlendis	þegar	kynfræðsla	er	annars	vegar.	

Bent	er	á	aðferðir	eins	og	dæmisöguaðferðina	þar	sem	búin	eru	til	atvik	sem	nemendur	
eiga	að	leysa	úr	og	taka	ákvörðun	um	eitthvað	ákveðið.	Þá	má	einnig	nefna	

hugarleikfimi	þar	sem	nemendur	eiga	að	hugsa	um	allt	sem	þeir	vita	eða	fá	hugmyndir	

og	deila	með	öðrum	í	bekknum,	hlutverkaleiki,	hópavinnu	þar	sem	unnið	er	í	

mismunandi	hópum	bæði	stórum	og	smáum	og	ýmsa	leiki.	Leikirnir	eru	oftast	gerðir	til	

þess	að	fá	alla	til	að	taka	þátt,	koma	með	hugmyndir	og	tala	um	málefnið	fyrir	framan	

aðra	(Bruess	og	Greenberg,	2009).		

Douglas	B.	Kirby	(2007)	hefur	skrifað	mikið	um	kynfræðslu	fyrir	unglinga.	Hann	
fjallar	um	hvernig	best	sé	að	hafa	kennsluna	og	hvaða	kennsluaðferðir	virka,	þá	nefnir	
hann	mikilvægi	þess	að	virkja	nemendur	í	æfingum	sem	geta	dregið	úr	áhættu	eða	

stuðlað	að	verndandi	þáttum.	Kirby	talar	einnig	um	að	kennslan	þurfi	að	vera	lengur	en	
í	nokkrar	klukkustundir	og	leggur	áherslu	á	að	kennarar	þurfi	að	hafa	góða	þekkingu	og	
þjálfun	en	séu	jafnframt	áhugasamir.	Dæmi	um	mikilvæg	atriði	sem	hann	leggur	til	

þegar	kemur	að	kynheilbrigðiskennslu	er	að	hafa	skýran	tilgang,	t.d.	að	fyrirbyggja	
ótímabærar	þunganir	og	að	byggja	á	kenningum	eða	hugmyndafræðilegum	forsendum.	
Einnig	bendir	hann	á	að	skoða	þarf	þá	þætti	og	aðstæður	sem	leiða	til	þeirrar	hegðunar	

sem	ætlunin	er	að	styrkja.	Rannsóknir	Kirby	og	félaga	hafa	sýnt	að	öll	kynfræðsla	hefur	

góð	áhrif	á	ungt	fólk	og	kynhegðun	þess	(Kirby,	Laris	og	Rolleri,	2007).	

Sóley	S.	Bender	(2006b)	telur	að	kynfræðsla	sé	gjarnan	of	vandamálamiðuð,	hún	

fjalli	oft	um	áhættuhegðun	unglinga	en	minni	áhersla	sé	lögð	á	að	styrkja	unglinga	og	

auka	færni	þeirra	á	sviði	kynlífs.	Kynfræðsla	hafi	oftast	tekið	mið	af	að	koma	í	veg	fyrir	
kynsjúkdóma	og	þunganir	meðal	unglinga.	Sóley	telur	að	fjalla	þyrfti	á	mun	víðtækari	

hátt	um	hvaða	leiðir	sé	hægt	að	fara	til	að	fyrirbyggja	kynsjúkdóma	og	þunganir	og	

leggja	áherslu	á	hvernig	ungt	fólk	geti	rætt	saman	um	kynlíf	og	notað	smokkinn	án	þess	
að	finnast	það	vandræðalegt.	Sóley	telur	mikilvægt	að	hópavinna	sé	notuð	í	kynfræðslu	

þar	sem	ungt	fólk	geti	unnið	saman	að	ýmsum	verkefnum,	eins	og	til	dæmis	að	vera	

gagnrýnið	á	skilaboð	um	kynlíf	og	öðlast	færni	í	að	takast	á	við	mismunandi	aðstæður	
sem	geta	komið	upp	í	kynferðislegum	samskiptum.		

Sacha	Mason	(2010)	rannsakaði	kynfræðslu	í	tveimur	enskum	skólum.	Skoðað	var	

hvað	væri	ólíkt	og	líkt	með	kennsluaðferðum	og	námsefni	og	rætt	var	bæði	við	kennara	
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og	nemendur.	Í	grein	um	þessa		rannsókn	er	alltaf	talað	um	„menntun	um	kynlíf	og	

sambönd“	(sex	and	relationship	education),	sem	gefur	til	kynna	að	fjallað	er	um	allar	

hliðar	kynlífs	og	um	sambönd.	Í	ljós	kom	að	í	öðrum	skólanum	voru	nemendur	betur	að	
sér	í	atriðum	sem	sneru	að	lífeðlisfræðinni,	hvað	varðaði	kynþroskann	og	líkamlega	

hlutann	en	skólarnir	komu	eins	út	hvað	varðaði	sambönd	og	samskipti	í	tengslum	við	

kynlíf	eftir	kennsluna.	Kennararnir	í	báðum	skólunum	töluðu	um	að	nemendur	spyrðu	
stundum	spurninga	til	þess	að	gera	kennarann	vandræðalegan,	t.d.	um	endaþarmsmök	

og	tott.	Kennararnir	sögðu	báðir	að	þeir	svöruðu	alltaf	slíkum	spurningum	en	færu	

mismunandi	djúpt	í	efnið	vegna	þess	að	þeir	vissu	að	sumir	spyrðu	slíkra	spurninga	

eingöngu	til	þess	að	gera	kennarana	vandræðalega.	

	

2.4.	Námsefni	og	námsgögn	í	kynfræðslu	

Hér	á	landi	er	fjölbreytilegt	námsefni	um	kynheilbrigði	á	boðstólum.	Sem	dæmi	má	
nefna	Kynfræðsla	–	lífsgildi	og	ákvarðanir	sem	er	þýtt	kennsluefni	frá	Bandaríkjunum.	
Það	var	gefið	út	vestan	hafs	árið	1985	en	þýtt	á	íslensku	árið	1991.	Markmið	þessa	

námsefnis	er	að	stuðla	að	ábyrgu	kynlífi	unglinga	og	koma	í	veg	fyrir	ótímabærar	
þunganir	og	kynsjúkdóma.	Með	þessu	námsefni	fylgir	kennarahandbók	og	
foreldrahandbók.	Námsefnið	Um	stelpur	og	stráka	var	gefið	út	árið	2006	af	

Námsgagnastofnun	og	er	eftir	Erlu	Ragnarsdóttur	og	Þórhöllu	Arnardóttur.	Bókinni	er	
skipt	í	fjóra	kafla;	Spennandi	tímar,	Ást	og	kynlíf,	Kynheilbrigði	og	Að	eignast	barn.	

Þetta	námsefni	getur	verið	grunnur	að	mjög	vandaðri	kynfræðslu	sem	kemur	inn	á	
ýmsa	þætti	kynheilbrigðis.	Sóley	S.	Bender	hefur	einnig	búið	til	námsefni	sem	ætlað	er	

nemendum	í	framhaldsskólum.	Námsefnið	heitir	Ungt	fólk	og	kynlíf	en	því	miður	hefur	

efnið	ekki	enn	verið	gefið	út.	Í	því	eru	góðar	hugmyndir	af	æfingum	fyrir	nemendur	og	

vel	væri	hægt	að	nýta	þetta	efni	í	efstu	bekki	grunnskóla.	Meðal	kennsluaðferða	sem	

notaðar	eru	í	þessu	námsefni	eru	hugarflæðisæfingar,	einstaklingsæfingar	og	

hópæfingar.		

Sóley	S.	Bender	og	Álfheiður	Freyja	Friðbjarnardóttir	gerðu	rannsókn	um	nýtt	

kynfræðslunámsefni	eftir	Sóleyju	sem	heitir	Kynveruleiki	í	ljósi	kynheilbrigðis.	Efnið	var	

kennt	í	átta	vikur	í	8.	bekk	í	einum	grunnskóla	í	Reykjavík.	Námsefnið	er	í	anda	
heilbrigðisáætlunar	þar	sem	stefnt	er	að	því	að	lækka	tíðni	lýðheilsuvandamála	eins	og	

þungana	unglingsstúlkna	og	kynsjúkdóma.	Tilgangur	rannsóknarinnar	var	að	skoða	

hvernig	gengi	að	kenna	námsefnið	og	skoða	kosti	þess	og	galla.	Einnig	var	skoðað	
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hvernig	kennslan	nýttist	nemendum	og	var	þekking	þeirra	könnuð	fyrir	og	eftir	

kennsluna.	Niðurstöður	bentu	til	þess	að	þekking	nemenda	hafi	aukist	töluvert	eftir	

þessar	átta	vikur	og	að	þeir	væru	tilbúnari	til	að	ræða	við	foreldra	sína	um	
kynheilbrigðismál	heldur	en	áður	(Sóley	S.	Bender	og	Álfheiður	Freyja	Friðbjarnardóttir,	

2015).	 	

Örugg	saman	er	kennsluefni	um	heilbrigð	samskipti	sem	Embætti	landlæknis	gaf	út	
í	lok	árs	2016.	Kennsluefnið	er	hugsað	sem	forvarnarefni	gegn	andlegu,	líkamlegu	og	

kynferðislegu	ofbeldi	í	samböndum	unglinga.	Örugg	saman	er	ætlað	til	kennslu	í	9.	og	
10.	bekk	grunnskóla	og	samanstendur	af	kennarahefti	og	nemendahefti.	Allar	

upplýsingar	og	það	sem	kennarinn	þarf	að	nota	er	í	kennarahefti	sem	fylgir	með.	

Forvarnarefnið	inniheldur	sex	kennslustundir	um	ofbeldi	í	samskiptum	og	samböndum,	

veggspjaldasamkeppni,	bréf	til	foreldra	og	verkefni	fyrir	nemendur.	Námsefnið	á	að	

vekja	athygli	nemenda	á	því	hvað	einkennir	heilbrigð	sambönd,	hvað	einkennir	skaðleg	
sambönd	og	á	ofbeldi	í	samskiptum	og	samböndum,	ástæðum	þess	og	afleiðingum.	
Einnig	er	því	ætlað	að	auka	færni	nemenda	og	benda	á	úrræði	til	að	hjálpa	þeim	og	

öðrum	sem	eru	í	ofbeldissamböndum.	Áhersla	er	einnig	á	að	hjálpa	nemendum	að	
mynda	góð	sambönd	með	því	að	kenna	samskiptafærni,	lausnarmiðaða	færni	og	
reiðstjórnun	(Embætti	landlæknis,	2016).		

Fræðslumyndir	eru	oft	notaðar	sem	námsefni	í	grunnskólum.	Árið	2013	kom	út	
stuttmynd	sem	heitir	Fáðu	já!	eftir	Brynhildi	Björnsdóttur,	Pál	Óskar	Hjálmtýsson	og	
Þórdísi	Elvu	Þorvaldsdóttur.	Myndin	er	bæði	notuð	í	grunnskólum	og	framhaldsskólum	

sem	kennsluefni.	Fáðu	já!	fjallar	um	mörkin	á	milli	ofbeldis	og	kynlífs,	sjálfsvirðingu	í	

samskiptum,	klám,	ranghugmyndir	og	útskýrir	áhrif	klámvæðingar	(Stjórnarráð	Íslands,	
e.d.).	Myndin	af	mér	er	ný	stuttmynd	úr	smiðju	þeirra	sem	gáfu	út	Fáðu	já!	Myndin	

kom	út	í	janúar	2018	og	hefur	verið	sýnd	í	grunnskólum	landsins.	Myndin	af	mér	er	
byggð	á	sönnum	frásögnum	af	því	þegar	nektarmyndir	eru	sendar	á	milli	og	fara	á	Netið	
og	áhrifin	sem	slíkt	hefur	á	líf	einstaklinga	sem	verða	fyrir	því.	Markmiðið	með	

myndinni	er	að	vekja	athygli	á	stafrænu	kynferðisofbeldi	sem	felst	í	því	að	sýna	eða	

dreifa	nektarmyndum	af	öðrum	í	leyfisleysi,	senda	óumbeðnar	nektarmyndir	eða	þrýsta	
á	aðra	að	senda	slíkar	myndir.	Einnig	að	skýra	mörkin	á	milli	kynlífs	og	ofbeldis	og	leggja	

áherslu	á	samþykki	og	samskipti	í	nánum	samböndum.	Myndin	af	mér	kemur	

mikilvægri	fræðslu	til	ungs	fólks	með	þeim	hætti	að	það	endurspeglar	raunveruleika	
þeirra.	Brynhildur	og	Þórdís	Elva	telja	að	með	tilkomu	snjallsíma	og	af	því	að	

kynferðisleg	samskipti	unglinga	hafa	aukist	með	aukinni	notkun	smáforrita	sé	

nauðsynlegt	að	fjalla	um	netsamskipti	í	kynfræðslu	barna	og	unglinga	(Brynhildur	
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Björnsdóttir	og	Þórdís	Elva	Þorvaldsdóttir,	2018).	Einnig	má	nefna	fræðslumynd	sem	

heitir	Allskyns	um	kynferðismál	eftir	Þórdísi	Elvu	Þorvaldsdóttur	sem	kom	út	árið	2016.	Í	

raun	eru	þetta	tvær	fræðslumyndir,	ein	fyrir	miðstig	og	önnur	fyrir	unglingastig	í	
grunnskólum.	Myndin	er	teiknuð	stuttmynd	sem	fjallar	um	ýmsar	hliðar	kynferðismála	

og	kemur	inn	á	mörg	hugtök	t.d.	kyn,	kynvitund,	kynhneigð	og	kynlíf.	

	

2.5.	Undirbúningur	og	upplifun	kennara	af	kynfræðslu	og	viðhorf	
Eins	og	fram	kom	hér	á	undan	er	engan	veginn	sjálfgefið	eða	algilt	hvernig	kynfræðslu	

skuli	háttað	í	skólum	og	hvert	skuli	vera	hlutverk	skóla	í	þessum	efnum	og	hvert	ekki.	
Spurningin	snýst	öllu	heldur	um	hversu	langt	kennarar	ættu	að	ganga	í	kennslu	sinni	

þegar	álitamálin	eru	orðin	eins	mörg	og	raun	ber	vitni	í	nútímasamfélagi.	Hér	á	undan	
kom	einnig	fram	að	lönd	í	norður-	og	vesturhluta	Evrópu	ættu	sér	lengri	sögu	í	þessum	

efnum	en	mörg	önnur	lönd	(Olsson,	2016),	sem	gildir	sannarlega	einnig	um	Ísland.	Til	

dæmis	var	nokkuð	tekist	á	um	þessi	mál	hérlendis	í	tengslum	við	gildistöku	nýrra	laga	

sem	kölluð	voru	„fóstureyðingalögin“	árið	1974	(Jón	Þorvarðarson,	1978).	Í	40	ára	
gamalli	ritgerð	Jóns,	Um	kynferðisfræðslu,	má	finna	athyglisverðan	lista	sem	kennari	

þarf	að	uppfylla	til	þess	að	geta	séð	um	kynferðisfræðslu	að	hans	mati.	Þessi	listi	

hljóðar	svona:		

1.	Að	hann	hafi	áhuga	fyrir	unglingum	og	kunni	vel	við	sig	á	meðal	þeirra.		

2.	Að	hann	hafi	yfir	að	ráða	yfirgripsmikilli	þekkingu	um	kynferðismál.		
3.	Að	hann	sé	fær	um	að	ræða	um	kynferðismál	á	opinskáan	hátt	(að	hann	finni	

ekki	fyrir	tilfinningalegu	óöryggi).		

4.	Að	hann	sé	fær	um	að	veita	hlutlæga	fræðslu.		

5.	Að	hann	sé	fær	um	að	örva	nemendur	til	umræðna.		

6.	Að	hann	geti	tekið	þátt	í	umræðum	án	þess	að	innræta	nemendum	ákveðin	
siðgæðisnorm.		

7.	Að	hann	sýni	umburðarlyndi	og	virðingu	fyrir	ólíkum	sjónarmiðum,	þótt	þau	

stangist	á	við	eigin	sjónarmið	(undantekning	þó	m.t.t.	til	grundvallargildismata,	
sbr.	umburðarlyndi,	tillitsemi,	jafnrétti	kynjanna	o.s.frv.	Skólinn	getur	ekki	

viðurkennt	sjónarmið	sem	stangast	á	við	slík	grundvallargildismöt).		

(Jón	Þorvarðarson,	1978,	bls.	94-95)	

Þrátt	fyrir	að	þessi	ritgerð	hafi	komið	út	árið	1978	virðist	þetta	vel	nothæfur	listi	miðað	
við	þær	kröfur	sem	nú	eru	gerðar	til	þeirra	sem	takast	á	við	að	fræða	um	kynferðismál.	
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Cohen	og	félagar	(Cohen,	Byers,	Sears	og	Weaver,	2004)	rannsökuðu	viðhorf	

kennara	til	kynfræðslu	(sexual	health	education)	í	skólum	í	Kanada.	Alls	tóku	336	

kennarar	þátt,	bæði	á	yngsta	stigi	(elementary	school)	og	miðstigi	(middle	school)	og	
svöruðu	þeir	spurningalista.	Í	niðurstöðum	þessarar	rannsóknar	kom	fram	að	kennarar	

voru	almennt	jákvæðir	varðandi	nauðsyn	kynfræðslu	og	töldu	mikilvægt	að	foreldrar	

tækju	líka	ábyrgð	og	deildu	ábyrgð	á	fræðslunni	með	kennurunum.	Meiri	hluti	
þátttakenda,	eða	78%,	taldi	að	fræðslan	ætti	að	byrja	snemma.	Kennararnir	áttu	flestir	

auðvelt	með	að	kenna	um	líffræðilega	þáttinn,	sjálfsmynd,	skírlífi	og	hreinlæti	og	þótti	

það	mikilvæg	málefni.	Þeim	þótti	erfiðara	að	fjalla	um	atriði	eins	og	fullnægingu,	vændi,	

klám,	sjálfsfróun,	samkynhneigð	og	vandamál	sem	gætu	tengst	kynlífi	(Cohen,	Byers,	

Sears	og	Weaver,	2004).	Þessi	viðfangsefni	sem	kennarar	reyndust	eiga	erfitt	með	að	

fjalla	um	geta	oft	verið	vandamál	sem	brenna	á	unglingum.	Gera	má	ráð	fyrir	að	

nemendur	fari	á	mis	við	fræðslu	um	þessa	mikilvægu	þætti	ef	kennarinn	treystir	sér	illa	
til	að	taka	þá	til	umræðu.		

Einnig	kom	fram	í	niðurstöðum	að	ákveðinn	munur	á	karl-	og	kvenkennurum.	

Karlkyns	kennurunum	fannst	t.d.	jafn	auðvelt	að	kenna	í	kynjaskiptum	hópum	eins	og	í	
blönduðum	hópum	á	meðan	kvenkennurunum	þótti	auðveldara	og	réttara	að	hafa	
kynfræðsluna	í	kynjaskiptum	hópum.	Kvenkennurum	fannst	þægilegra	að	kenna	um	

kynlíf	sem	hluta	af	ástarsambandi,	um	tíðarhringinn	og	persónulegt	öryggi	á	meðan	
körlunum	fannst	auðveldara	að	kenna	um	blauta	drauma	og	sjálfsfróun.	Ætla	má	að	
ástæðan	sé	sú	að	kennurum	þyki	auðveldara	og	geti	liðið	betur	með	að	kenna	um	

málefni	sem	eiga	meira	við	þá	eða	þeirra	kyn	(Cohen,	Byers,	Sears	og	Weaver,	2004).	

Á	Akureyri	var	framkvæmd	rannsókn	þar	sem	skoðað	var	viðhorf	kennara	og	
skólahjúkrunarfræðinga	til	kynfræðslu.	Tekin	voru	viðtöl	við	þrjá	kennara	sem	kenna	

náttúrufræði	og	þrjá	skólahjúkrunarfræðinga.	Í	niðurstöðum	kom	fram	að	kennarar	

töldu	mikilvægt	að	hafa	áhuga	á	efninu	til	þess	að	geta	komið	því	vel	til	skila.	Einnig	
kom	fram	að	mikilvægt	væri	að	fræða	nemendur	um	birtingarmyndir	kláms	og	að	leyfa	

þeim	að	hafa	orðið	og	fá	að	spyrja	spurninga	(Rakel	Óla	Sigmundsdóttir,	2014).	

Rannsókn	þar	sem	viðhorf	lífsleiknikennara	í	framhaldsskólum	til	kynfræðslu	var	
skoðuð	leiddi	í	ljós	að	kennararnir	töldu	sig	ekki	allir	vera	nógu	vel	undirbúna	til	þess	að	

sjá	um	slíka	fræðslu	(Anna	Rún	Jóhannsdóttir,	2014).		
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2.6.	Umræða	um	kynfræðslu	og	kynheilbrigðismál	í	samfélaginu	
Í	umfjöllun	um	kynfræðslu	og	kynheilbrigði	er	ekki	hægt	að	líta	fram	hjá	þeim	veruleika	
sem	birtist	í	fréttum	og	á	samfélagsmiðlum.	Viðtal	við	Þórólf	Guðnason	sóttvarnalækni	

um	aukningu	kynsjúkdóma	hérlendis	vakti	til	dæmis	athygli	í	fjölmiðlum	í	janúar	2018.	

Vitnað	var	í	grein	hans	í	Læknablaðinu	skömmu	áður.	Að	hans	mati	þarf	að	bregðast	

fljótt	við	aukningu	kynsjúkdóma	hér	á	landi,	sérstaklega	þar	sem	sumir	sjúkdómanna	
séu	hættulegir.	Tíðni	klamydíu	er	sérstaklega	há	hérlendis	að	sögn	Þórólfs	og	nefnir	

hann	að	frá	2016	til	2017	hafi	tíðni	lekanda	og	sárasóttar	hækkað	töluvert.	Þórólfur	

telur	að	fólk	sé	orðið	kærulausara	en	áður	gagnvart	kynlífi	og	noti	líklega	ekki	smokkinn	
í	þeim	mæli	sem	nauðsynlegt	er.	Hann	telur	brýnt	að	auka	fræðslu	og	leggja	áherslu	á	

betri	skimun.	Í	greininni	segir	meðal	annars:	

	

Með	 vaxandi	 útbreiðslu	 kynsjúkdóma	 hér	 á	 landi	 má	 búast	 við	 að	 sjá	

alvarlegar	 afleiðingar	 þessara	 sjúkdóma	 sem	 ekki	 hafa	 sést	 hér	 um	

árabil.	 Má	 þar	 fyrst	 nefna	 alvarlegar	 afleiðingar	 sárasóttar	 eins	 og	
meðfædda	sýkingu	og	meðfæddar	HIV-sýkingar.	Því	eru	læknar	og	aðrir	

heilbrigðisstarfmenn	 hvattir	 til	 að	 vera	 á	 varðbergi	 gagnvart	 þessum	

sjúkdómum	 í	 sínum	 daglegu	 störfum.	 Mikilvægt	 er	 að	 menn	 taki	
höndum	saman	um	að	snúa	þessari	þróun	við.	Nauðsynlegt	er	að	huga	

að	 mörgum	 þáttum	 í	 þessari	 baráttu	 eins	 og	 betri	 og	 meiri	
upplýsingagjöf	 um	 faraldsfræði	 þessara	 sjúkdóma,	 bættu	 aðgengi	 að	

greiningarprófum,	 meiri	 og	 skipulagðari	 skimun	 hjá	 áhættuhópum,	

aukinni	fræðslu	í	skólum	og	meðal	almennings	um	áhættuþætti	þessara	

sjúkdóma,	 og	 innleiðingu	 á	 skaðaminnkandi	 aðgerðum	 (Þórólfur	

Guðnason,	2017).	

	

Rannsókn	Kolbrúnar	Hrundar	Sigurgeirsdóttur	og	Þórðar	Kristinssonar	(2018)	vakti	ekki	

síður	athygli	í	fjölmiðlum.	Þar	kom	fram	að	ómarkviss	kynfræðsla	annars	vegar	og	
vaxandi	áhorf	á	klám	virtist	leiða	til	þess	að	unglingar	greindu	ekki	mörkin	milli	þess	

sem	telst	eðlilegt	í	kynlífi	og	hvað	ekki;	ungar	konur	fari	til	dæmis	yfir	mörk	sín	til	að	

þóknast	öðrum	og	ungir	menn	séu	með	frammistöðukvíða	eftir	klámáhorf.	Niðurstöður	

rannsóknarinnar	bentu	til	þess	að	börn	allt	niður	í	ellefu	ára	aldur	horfi	á	klám	og	
drengir	hérlendis	eigi	Norðurlandamet	í	iðjunni,	þar	vísa	þau	til	rannsóknar	Margrétar	

Lilju	Guðmundsdóttur,	Jóns	Sigfússonar,	Álfgeirs	Loga	Kristjánssonar,	Hrefnu	Pálsdóttur	
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og	Ingu	Dóru	Sigfúsdóttur,	(2010).	En	einnig	virðist	sem	kynfræðslan	í	skólum	snúist	

fyrst	og	fremst	um	kynsjúkdóma	og	ótímabærar	þunganir	en	klám	á	Netinu	sé	helsta	

raunverulega	kynlífsfræðslan	meðal	ungmenna.	

Sjúkást.is	er	ný	vefsíða	á	vegum	Stígamóta	sem	opnaði	í	byrjun	árs	2018.	Stígamót	

eru	samtök	sem	að	berjast	gegn	kynferðisofbeldi	og	bjóða	upp	á	þjónustu	fyrir	fólk	sem	

hefur	verið	beitt	kynferðisofbeldi,	til	að	hjálpa	því	að	vinna	úr	afleiðingum	þess	og	bæta	
lífsgæði	sín.	Á	vefsíðunni	er	að	finna	ákall	til	ráðherra	menntamála	um	bætta	

kynfræðslu	í	skólum	og	þeir	sem	koma	inn	á	vefinn	geta	skrifað	undir	til	að	krefjast	

betri	kynfræðslu.	Stígamót	skora	á	mennta-	og	menningarmálaráðherra	að	beita	sér	

fyrir	öflugri	kynfræðslu	á	öllum	skólastigum	og	leggur	áherslu	á	að	börn	og	ungmenni	

eigi	að	fá	fræðslu	um	samskipti,	mörk	og	ofbeldi.	Fram	kemur	að	kynfræðsla	ætti	að	

leggja	grunn	að	uppbyggilegum	og	heilbrigðum	samskiptum	meðal	ungmenna	og	að	

fjallað	sé	um	samskipti,	tilfinningar,	mörk,	sjálfsmynd,	kynverund,	kynhneigð	og	ofbeldi	
í	kynfræðslu.	Lagt	er	til	að	kynfræðsla	og	kynjafræði	verði	að	skyldufagi	í	
grunnmenntun	kennara	og	í	endurmenntun	starfandi	kennara.	Stígamót	telja	að	með	

bættri	kynfræðslu	sé	hægt	að	draga	úr	áhrifum	klámvæðingar	og	hjálpa	ungmennum	
að	setja	sér	eigin	mörk	í	kynlífi.	Á	heimasíðunni	eru	flokkar	sem	hægt	er	að	skoða	
ítarlega.	Þessir	flokkar	eru:	Heilbrigð	sambönd,	óheilbrigð	sambönd,	birtingarmynd	

ofbeldis,	kynlíf	og	klám,	jafnrétti	og	fáðu	hjálp.	Undir	hverjum	flokki	eru	undirflokkar	
sem	að	hægt	er	að	smella	á	og	lesa	sér	til	um.	Þessi	síða	er	gagnleg	fyrir	ungmenni	að	
skoða	til	þess	að	fá	upplýsingar	um	hin	ýmsu	mál	sem	geta	komið	upp	í	samböndum,	

kynlífi	og	um	kynheilbrigði	almennt.	Þetta	framtak	hjá	Stígamótum	er	lofsvert	og	á	vel	

við	í	nútímasamfélagi	þar	sem	umræða	um	kynferðismál	er	orðin	meiri	en	áður	fyrr.	

Loks	er	ástæða	til	að	nefna	MeToo	byltinguna,	sem	byrjaði	með	því	að	konur	fóru	

að	segja	frá	kynbundnu	ofbeldi	og	kynferðislegri	áreitni	sem	þær	hefðu	orðið	fyrir.	

Þessi	bylting	sem	var	í	hámarki	í	lok	ársins	2017	og	í	byrjun	árs	2018,	hefur	fengið	mikla	
umfjöllun	í	fjölmiðlum	bæði	hér	á	landi	og	erlendis.	Þetta	málefni	getur	skipt	miklu	fyrir	

unglinga	og	geta	þeir	tekið	virkan	þátt	í	umræðunni.	Kennarar	þurfa	að	vera	meðvitaðir	

um	umræðuna	í	samfélaginu	og	skilja	hvað	er	verið	að	fjalla	um	hverju	sinni	og	tengja	
það	inn	í	sína	kennslu.	Kynferðisleg	áreitni	er	og	verður	alltaf	til	staðar	á	einhvern	hátt.	

Með	MeToo	byltingunni	er	verið	að	reyna	að	skapa	umræðu	til	þess	að	láta	gerendur	

átta	sig	á	alvarleika	málsins.	Unglingar	ættu	svo	sannarlega	að	fá	góða	fræðslu	um	
áreitni,	ofbeldi,	læra	að	setja	sér	sín	eigin	mörk	og	að	virða	sjálfa	sig	og	aðra,	bæði	

líkamlega	og	andlega.		
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3 Aðferðafræði	

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	þá	er	það	meginmarkmið	þessarar	rannsóknar	að	öðlast	

innsýn	í	reynslu,	viðhorf	og	skilning	kennara	á	kynfræðslu,	hvernig	henni	er	háttað	og	

hvernig	þeir	telja	að	henni	ætti	að	vera	háttað.	Þannig	er	lögð	áhersla	á	að	grafast	fyrir	

um	áherslur	í	kynfræðslu	fyrir	unglinga	á	aldrinum	13-16	ára,	meðal	annars	

hæfniviðmið,	námsefni,	námsgögn,	kennsluhætti,	námsmat	og	síðast	en	ekki	síst	

upplifun	kennara	og	að	hvaða	marki	þeir	telja	hugsanlega	erfitt	að	sinna	slíkri	kennslu.	
Rannsóknarspurningin	sem	höfð	var	að	leiðarljósi	var	eftirfarandi:	

Hver	er	staða	kynfræðslu	á	unglingastigi	grunnskóla	séð	frá	sjónarhóli	

reyndra	kennara	sem	annast	slíka	kennslu?	Undirspurningar	voru:	

• Hverjar	telja	viðmælendur	vera	helstu	áherslur	í	kynfræðslu	
unglinga?	Hverjar	ættu	þær	að	vera	að	þeirra	mati?	

• Hvers	konar	námsefni,	hæfniviðmið	og	kennsluhættir	hugnast	
kennurum	helst?	

• Hvað	vita	kennarar	um	kynhegðun	unglinga	utan	skólatíma?	

• Að	hvaða	marki	ná	kennarar	að	fylgjast	með	efni	samfélagsmiðla	
og	Netsins	um	kynferðismál,	þar	með	netklámi?	

• Hefur	Me-Too	byltingin	haft	áhrif	á	kynfræðslu	í	skólum?	

3.1.	Rannsóknarsnið		
Í	þessari	rannsókn	var	stuðst	við	eigindlega	aðferðafræði	(e.	qualitative	research	

methods).	Samkvæmt	Lichtman	(2013)	byggist	eigindleg	aðferðafræði	að	miklu	leyti	á	

munnlegum	samskiptum	milli	fólks	til	að	svara	spurningum.	Bakgrunnur	og	reynsla	
rannsakanda	geta	skipt	máli	þegar	hann	túlkar	niðurstöður	í	eigindlegri	rannsókn.	

Rannsakandinn	er	greiningartækið	vegna	þess	að	hann	aflar	upplýsinga	frá	fólki	með	

því	að	nota	augu	og	eyru.	Eigindleg	aðferðafræði	hefur	ekki	þann	tilgang	að	alhæfa	um	
niðurstöður	eða	færa	yfir	á	aðra	hópa	og	meira	að	segja	ekki	sjálfgefið	að	rannsakandi	

sé	alfarið	hlutlaus.	Lichtman	(2013)	bendir	á	að	rannsakandi	geti	haft	skoðanir	á	

rannsóknarefninu	og	reynsla,	þekking	og	bakgrunnur	hans	geti	haft	áhrif	á	túlkun	
niðurstaðna.	Flestar	eigindlegar	rannsóknir	eiga	það	sameiginlegt	að	þær	reyna	að	

leitast	við	að	skilja	og	lýsa	mannlegum	fyrirbærum	og	hvers	eðlis	þau	eru.	Lögð	er	
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áhersla	á	að	skilja	eitthvað	í	staðinn	fyrir	að	spá	fyrir	um	eitthvað	(Sigríður	

Halldórsdóttir,	2013).	Eigindlegar	rannsóknaraðferðir	eru	margar	og	er	ein	af	þeim	

aðferðum	tilviksrannsókn.		

Í	þessari	rannsókninni	var	stuðst	við	rannsóknarsniðið	tilviksrannsókn	(e.	case	

study)	þar	sem	tilvikið	er	starfandi	kennari	í	grunnskóla	sem	annast	kynfræðslu	á	

unglingastigi.	Tilviksrannsóknir	eru	sveigjanlegar	og	treysta	á	hyggjuvit	rannsakenda	á	
vettvangi;	þess	vegna	eru	þær	hugsanlega	viðkvæmari	en	aðrar	rannsóknir.	Þessi	

rannsóknaraðferð	er	mjög	líkleg	til	að	gefa	rannsakandanum	upplýsingar	sem	fá	hann	

til	að	gerbreyta	hugmyndum	sínum	um	viðfangsefnið.	Tilviksrannsóknir	eru	nálgun	þar	

sem	farið	er	ítarlega	í	fremur	þröngt	viðfangsefni	(Rúnar	Helgi	Andrason	og	Ársæll	Már	

Arnarsson,	2013).	Lichtman	(2013)	segir	að	í	tilviksrannsóknum	sé	ekki	hægt	að	alhæfa	

um	niðurstöður	þeirra.	Rúnar	og	Ársæll	(2013)	segja	kostinn	við	tilviksrannsóknir	vera	

þann	að	hægt	sé	að	nota	margs	konar	aðferðir	til	þess	að	safna	gögnum.	Dæmi	um	
rannsóknaraðferðir	eru	viðtöl,	áhorfsathugun	og	spurningalistar.	Áður	en	rannsókn	
hefst	er	því	mikilvægt	að	rannsakandi	ákveði	hvaða	gögnum	eigi	að	safna	og	hvaða	

aðferð	eigi	að	nota	til	þess.	Þá	er	rannsakandinn	oft	í	flóknu	hlutverki	í	
tilviksrannsóknum	þar	sem	hann	er	mælingartækið.	Rannsakandinn	þarf	að	geta	spurt	
góðra	spurninga	og	þarf	einnig	að	geta	komið	með	spurningar	í	framhaldi	af	svörum	

viðmælendanna.	Rannsakandinn	þarf	því	að	túlka	svörin	jafn	óðum.	Hann	þarf	að	
hlusta	vel	og	forðast	að	láta	sínar	skoðanir	í	ljós	því	það	gæti	haft	áhrif	á	rannsóknina	
(Rúnar	Helgi	Andrason	og	Ársæll	Már	Arnarsson,	2013).	

	

3.2.	Framkvæmd	rannsóknar	
Rannsakandi	valdi	að	notast	við	rannsóknarviðtöl	þar	sem	samtölin	við	einstaklingana	

voru	hálfskipulögð.	Stuðst	var	við	spurningaramma	en	ekki	var	spurt	orðrétt	upp	úr	
honum.	Rannsóknin	sjálf	byggðist	á	því	að	tekin	voru	einstaklingsviðtöl	sem	

rannsakandi	framkvæmdi	á	vinnustöðum	þátttakenda	í	febrúar	og	mars	2018.	Tekin	

voru	viðtöl	við	fimm	kennara	í	jafn	mörgum	grunnskólum	og	eru	niðurstöður	settar	
fram	út	frá	þessum	tilvikum	en	ekki	er	hægt	að	alhæfa	niðurstöður	rannsóknarinnar	yfir	

á	aðra	hópa	eða	skóla.	Ákveðið	var	að	taka	viðtölin	þar	sem	þátttakendur	störfuðu,	því	

þannig	nálgaðist	rannsakandinn	þátttakendur	í	þeirra	umhverfi	sem	almennt	þykir	

heppilegra	með	tilliti	til	réttmætis.	Viðtölin	voru	hálf-stöðluð	(e.	semi-structured)	þar	
sem	þátttakendur	voru	spurðir	spurninga	út	frá	ákveðnum	viðtalsramma	en	

spurningum	bætt	við	eftir	hentugleika	til	að	dýpka	skilning	rannsakanda	á	svörum	eða	
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fá	nánari	útskýringar	og	ný	sjónarhorn.	Með	þessu	móti	áttu	viðmælendur	kost	á	að	

ráða	miklu	um	hvernig	viðtalið	þróaðist	(Lichtman,	2013).	Viðtöl	eru	ein	mikilvægasta	

leiðin	til	gagnaöflunar	ásamt	vettvangsathugunum	í	tilviksrannsóknum	(Rúnar	Helgi	
Andrason	og	Ársæll	Már	Arnarsson,	2013).	Í	þessari	rannsókn	var	sú	ákvörðun	tekin	að	

nota	viðtöl	sem	gagnasöfnunaraðferð	vegna	þess	að	sú	aðferð	var	talin	öflugasta	

rannsóknaraðferðin	til	þess	að	svara	rannsóknarspurningunni.	Í	flestum	eigindlegum	
rannsóknum	er	gengið	út	frá	því	að	þekkingin	sem	til	verður	við	rannsóknina	sé	

sameiginlegur	skilningur	sem	þróast	hafi	í	samskiptum	rannsakanda	og	þátttakenda.	Í	

eigindlegum	viðtölum	er	leitast	við	að	ná	góðum	skilningi	í	umfjöllun	um	viðfangsefnið	

sem	skoðað	er	frá	ólíkum	sjónarhornum	(Helga	Jónsdóttir,	2013).	

	 Helga	Jónsdóttir	(2013)	segir	að	viðtöl	henti	vel	sem	gagnasöfnunaraðferð	þegar	

skoðuð	er	reynsla	fólks	af	námi	og	starfi	og	þau	eigi	einnig	vel	við	þegar	rannsökuð	eru	

viðhorf,	þekking	og	væntingar.	Hún	segir	mikilvægt	að	hafa	góða	röðun	og	flæði	
spurninga	í	viðtali.	Spyrja	skal	skipulega	um	efnið,	eitt	í	einu	og	hvetja	viðmælanda	til	
að	svara	heiðarlega.	Byrja	skal	á	áhugahvetjandi	atriðum	og	sértækari	síðar	í	viðtalinu.	

Þegar	tekin	eru	eigindleg	viðtöl	er	grundvallaratriði	að	þátttakendur	geti	tjáð	sig	sem	
frjálsast	innan	þess	ramma	sem	rannsóknin	setur.	Rannsóknarviðtöl	hafa	skýran	tilgang	
og	vissan	ramma	þarf	að	setja	en	misjafnt	er	hversu	nákvæmur	hann	er	og	hversu	vel	

honum	er	fylgt	eftir	(Helga	Jónsdóttir,	2013).		

	

3.3.	Val	á	þátttakendum	
Þátttakendur	í	rannsókninni	voru	fimm	grunnskólakennarar	sem	sjá	um	kynfræðslu	á	

unglingastigi,	hver	í	sínum	skóla,	og	auk	þess	verkefnastjóri	hjá	Skóla-	og	frístundasviði	

Reykjavíkurborgar.	Við	val	á	þátttakendum	var	notast	við	markmiðsúrtak	(e.	purposive	

sampling).	Slíkt	úrtak	er	notað	þegar	rannsakandi	þarf	að	beita	dómgreind	sinni	til	þess	
að	velja	þátttakendur	sem	þykja	hæfa	hvað	best	markmiði	rannsóknarinnar.	

Markmiðsúrtak	er	þannig	valið	með	tilliti	til	þess	sem	rannsaka	á	(Þórólfur	Þórlindsson	

og	Þorlákur	Karlsson,	2013)	og	þátttakendur	valdir	vegna	þess	að	þeir	henta	best	
markmiðum	rannsóknarinnar.	Með	öðrum	orðum	þá	eru	valdir	einstaklingar	sem	hafa	

þekkingu	á	fyrirbærinu	sem	verið	er	að	skoða	(Katrín	Blöndal	og	Sigríður	Halldórsdóttir,	

2013).	Skilyrðið	var	að	þátttakendur	væru	starfandi	kennarar	og	sæju	um	kynfræðslu	

fyrir	13-16	ára	unglinga.	Ekki	skipti	máli	hvort	um	væri	að	ræða	náttúrufræðikennara,	
lífsleiknikennara	eða	samfélagsfræðikennara.	Ákveðið	var	að	ræða	einnig	við	

þátttakanda	sem	starfar	hjá	skólayfirvöldum	Reykjavíkurborgar	og	sér	um	
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tilraunaverkefni	á	vegum	skóla-	og	frístundasviðs	borgarinnar.	Þátttakendum	sem	eru	

starfandi	kennarar	voru	gefin	dulnefni	til	notkunar	í	niðurstöðukaflanum.	Starfsmaður	

Reykjavíkurborgar	kemur	fram	undir	eigin	nafni.		

3.3.1.	Þátttakendur	

Eins	og	áður	er	getið	voru	tekin	viðtöl	við	fimm	starfandi	kennara	auk	verkefnastjóra	

jafnréttismála	hjá	Skóla-	og	frístundasviði	Reykjavíkurborgar.	Ákveðið	var	að	taka	viðtal	

við	hann	vegna	þess	að	næsta	haust	fer	af	stað	tilraunaverkefni	á	sviði	kynfræðslu	í	
Reykjavík	sem	verkefnastjórinn	stýrir.	Rannsakandi	vildi	fá	innsýn	í	það	verkefni,	bæði	

um	hvað	það	fjallaði	og	hvernig	væri	staðið	að	því.	Þar	að	auki	stóð	verkefnastjórinn	að	

nýlegum	rannsóknum	meðal	unglinga	á	kynheilbrigði	og	kynhegðun.	Kennararnir,	sem	

kenndu	ýmist	náttúrufræði,	samfélagsfræði	eða	lífsleikni,	áttu	það	sameiginlegt	að	sjá	

um	kynfræðslu	í	grunnskólanum	sem	þeir	kenndu	við.	Eins	og	þegar	hefur	komið	fram	

voru	viðmælendur	valdir	af	rannsakanda	með	það	í	huga	að	þeir	hefðu	mikla	vitneskju	

um	rannsóknarefnið	og	vegna	þess	að	þeir	töldust	hafa	góða	og	markvissa	kynfræðslu	í	
sínum	skólum.	Rannsakanda	var	bent	á	þrjá	kennara	sem	standa	að	góðri	kynfræðslu	

en	hinir	tveir	viðmælendurnir	voru	valdir	af	rannsakanda	eftir	að	hann	skoðaði	

heimasíður	grunnskóla	og	hafði	samband	við	þá.	Því	miður	fengust	ekki	karlkennarar	til	

að	taka	þátt	í	rannsókninni	og	eru	viðmælendur	þess	vegna	allir	konur.	Tveir	
þátttakendur	voru	náttúrufræðikennarar	og	fengu	þeir	dulnefnin	Rut	og	Lovísa.	

Lífsleiknikennararnir	voru	einnig	tveir	og	fengu	þeir	dulnefnin	Hekla	og	Margrét	og	að	

lokum	var	einn	samfélagsfræðikennari	sem	fékk	dulnefnið	Þórunn	en	hjá	henni	er	
lífsleikni	kennd	inni	í	samfélagsfræðinni,	sem	rímar	vel	við	áherslur	í	gildandi	

aðalnámskrá.	Skólarnir	fengu	einnig	dulnefni;	skóli	Rutar	hlaut	nafnið	Hálsaskóli,	skóli	

Lovísu	Tunguskóli,	skóli	Heklu	Brattaskóli,	skóli	Margrétar	Hellisskóli	og	skóli	Þórunnar	
Skriðuskóli. 

	

3.4.	Skráning	og	úrvinnsla	gagna	
Rannsóknin	byggðist	á	einstaklingsviðtölum	við	fimm	kennara	og	starfsmann	Skóla-	og	

frístundasviðs	Reykjavíkurborgar.	Viðmælendum	voru	veittar	upplýsingar	um	tilgang	og	
eðli	rannsóknarinnar	áður	en	viðtölin	fóru	fram.	Viðtölin	voru	hljóðrituð	og	

þátttakendum	gefin	dulnefni	svo	ekki	væri	hægt	að	rekja	hverjir	áttu	í	hlut.	Strax	að	

viðtölum	loknum	voru	þau	afrituð	og	rannsakandi	hóf	greiningu	gagnanna	með	því	að	
lesa	hvert	og	eitt	afrit	rækilega	yfir,	skrá	minnispunkta	og	flokka	þau	í	þemu	áður	en	
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kom	að	samantekt	niðurstaðna.	Sérfræðingar	í	eigindlegum	aðferðum	af	því	tagi	sem	

hér	um	ræðir	(Sjá	t.d.	Lichtman,	2013)	mæla	jafnan	með	því	að	gagnagreining	fari	fram	

samhliða	gagnaöflun.	Höfundur	reyndi	að	fylgja	þeim	ábendingum	eins	og	kostur	var.	

Með	túlkandi	greiningu	er	hægt	að	rýna	í	niðurstöður	tilviksrannsókna	og	greina	

þemu	og	mynstur	sem	ná	að	lýsa	og	útskýra	hvað	er	verið	að	rannsaka.	Þá	er	hægt	að	

brjóta	gagnagrunninn	upp	í	merkingabærar	einingar	sem	geyma	ákveðnar	upplýsingar	
sem	geta	staðið	óháðar	öðrum	gögnum.	Næsta	skref	var	að	búa	til	yfirflokka	sem	náðu	

utan	um	gögnin	og	undir	hverjum	þeirra	undirflokka	sem	hjálpuðu	betur	til	við	að	

greina	gögnin.	Þegar	búið	var	að	vinna	gögnin	á	þennan	hátt	var	hægt	að	draga	

ályktanir	af	þeim	og	átta	sig	á	hugsanlegum	hugsmíðum	og	þemum	(Sbr.	Rúnar	Helgi	

Andrason	og	Ársæll	Már	Arnarsson,	2013).		

Gagnagreining	gekk	greiðlega	og	fékk	rannsakandi	mikið	út	úr	viðtölunum.	

Rannsakandi	gat	skipt	niðurstöðum	í	þemu	sem	voru	í	takt	við	rannsóknarspurningu	og	
undirspurningar.	Kosturinn	við	að	taka	viðtöl	við	fimm	einstaklinga	sem	höfðu	góða	
þekkingu	á	viðfangsefninu	var	sá	að	niðurstöður	voru	góðar	og	var	hægt	að	rýna	vel	í	

efnið.	Ef	til	vill	hefði	þó	verið	betra	að	hafa	fleiri	viðtöl	og	viðmælendur	af	báðum	
kynjum.		

	

3.5.	Réttmæti	og	áreiðanleiki	
Til	þess	að	rannsókn	sé	traustsins	verð	þurfa	gögnin	og	túlkun	þeirra	að	vera	réttmæt	

og	áreiðanleg.	Réttmæti	og	áreiðanleiki	eru	því	eins	konar	mælikvarði	á	gæði	og	því	
jafn	mikilvæg	í	eigindlegum	og	megindlegum	rannsóknum.	Eigindlegar	rannsóknir	

byggja	hins	vegar	á	annarri	fræðasýn	og	þekkingarfræðileg	undirstaða	er	önnur.	
Réttmæti	er	mæling	á	það	hvort	við	séum	í	raun	að	mæla	það	sem	við	teljum	okkur	

vera	að	mæla	og	hvort	við	túlkum	það	rétt	sem	gögnin	hafa	að	segja.	Áreiðanleiki	segir	

hins	vegar	til	um	stöðugleika	útkomunnar	og	nákvæmni	(Sigríður	Halldórsdóttir	og	
Sigurlína	Davíðsdóttir,	2013).	Rannsakendur	sem	að	nota	tilviksrannsókn	til	

gagnaöflunar	gera	sams	konar	kröfur	til	réttmætis	og	áreiðanleika	og	þeir	

rannsakendur	sem	nota	megindlegar	aðferðir.	Þegar	tilviksrannsóknir	eru	
framkvæmdar	er	hins	vegar	í	flestum	tilvikum	notast	við	þrenns	konar	kröfur	um	

réttmæti	og	eitt	viðmið	um	áreiðanleika.	Það	eru	hugtakaréttmæti,	sem	vísar	í	að	

aðgerðabinda	hugtök	sem	eru	notuð,	innra	réttmæti,	sem	felur	í	sér	að	sýna	fram	á	
orsakatengsl	með	því	að	útiloka	aðra	áhrifaþætti	og	ytra	réttmæti,	sem	lýsir	því	að	hvað	
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miklu	leyti	sé	hægt	að	alhæfa	um	niðurstöður.	Áreiðanleikaviðmiðið	sýnir	fram	á	að	hve	

miklu	leyti	aðrir	rannsakendur	gætu	komist	að	sömu	eða	svipaðri	niðurstöðu	ef	notaðar	

væru	sömu	rannsóknaraðferðir	(Rúnar	Helgi	Andrason	og	Ársæll	Már	Arnarsson,	2013).		

	

3.6.	Siðferðileg	atriði	og	leyfi		
Rannsókn	þarf	að	uppfylla	tilteknar	siðferðilegar	kröfur	ekki	síður	en	aðferðafræðilegar	

svo	hún	standi	undir	nafni	og	hægt	sé	að	taka	mark	á	henni.	Í	fyrsta	lagi	þarf	að	leita	

eftir	upplýstu	samþykki	allra	þátttakenda.	Það	er	gert	með	því	að	veita	þeim	

upplýsingar	um	rannsóknina,	hver	stendur	fyrir	henni,	í	hvaða	tilgangi,	í	hverju	

þátttakan	felst	og	hvað	verður	gert	með	niðurstöður.	Rannsakandi	tók	það	skýrt	fram	á	

upplýsingablaði	að	hver	þátttakandi	hefði	fullt	frelsi	til	þess	að	hætta	þátttöku	á	hvaða	
stigi	sem	væri,	hver	svo	sem	ástæðan	kynni	að	vera.	Hver	þátttakandi	ætti	einnig	rétt	á	

að	fá	munnlegar	útskýringar	og	væri	gefinn	raunhæfur	kostur	á	að	spyrja	spurninga	og	
fá	þeim	svarað	(Sbr.	Sigurður	Kristinsson,	2013).	Lichtman	(2013)	leggur	áherslu	á	að	
rannsakandi	myndi	tengsl	við	þátttakanda	þannig	að	honum	finnst	hann	vera	í	öruggu	

umhverfi	og	geti	sagt	persónulega	frá.	Rannsakandi	lagði	sig	fram	um	þetta	en	gætti	
þess	þó	að	tengslin	yrðu	ekki	of	mikil	til	að	fyrirbyggja	skekkjur	við	túlkun	niðurstaðna.	

Þá	bendir	Lichtman	einnig	á	að	þegar	rannsakandi	tekur	opin	viðtöl	geti	þau	oft	farið	út	
fyrir	efnið	og	þátttakandi	gæti	trúað	rannsakanda	fyrir	persónulegum	upplýsingum	sem	
ættu	ekki	við	í	umræddri	rannsókn.	Fyrir	kom	að	rannsakandi	þurfti	að	grípa	í	taumana	

þegar	þátttakandi	virtist	vera	að	fara	út	fyrir	efnið.	

Við	greiningu	gagna	lagði	rannsakandi	sig	fram	um	að	gæta	fyllsta	trúnaðar	þar	sem	

unnið	var	með	viðkvæm	gögn.	Rannsakandi	gerir	sér	fulla	grein	fyrir	því	að	kynfræðsla	

getur	verið	siðferðilega	viðkvæmt	málefni	og	getur	umræðuefni	viðtalanna	reynt	á	ýmis	

siðferðileg	atriði.	Kennurum	og	skólum,	sem	þátt	tóku	í	rannsókninni	voru	gefin	
dulnefni	svo	ekki	yrði	hægt	að	rekja	svör	til	einstaklinga	eða	skóla,	eins	og	þegar	hefur	

komið	fram.	Allir	þátttakendur	samþykktu	að	viðtölin	yrðu	tekin	upp	og	fengu	þeir	

upplýsingar	um	að	gögnum	yrði	eytt	að	lokinni	skráningu.		
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4 Niðurstöður	

Í	þessum	kafla	koma	helstu	niðurstöður	rannsóknarinnar	fram	og	eru	þær	flokkaðar	í	

þemu	sem	komu	í	ljós	við	gagnagreininguna.	Þemun	voru	valin	með	hliðsjón	af	

rannsóknarspurningunni	og	undirspurningum	sem	henni	fylgdu.	Niðurstöðurnar	byggja	

þannig	á	gögnum	sem	aflað	var	í	eigindlegum	viðtölum	við	fimm	grunnskólakennara	

ásamt	einu	viðtali	við	verkefnastjóra	jafnréttismála	hjá	Skóla-	og	frístundasviði	

Reykjavíkurborgar.	Kennararnir	sem	viðtöl	voru	tekin	við	höfðu	ólík	starfssvið	og	hafa	
unnið	mislengi	við	kennslu.	Kennarinn	sem	hafði	lengstan	starfsaldur	hafði	kennt	við	

skólann	í	19	ár	á	meðan	sú	sem	hafði	stystan	starfsaldur	hafði	kennt	í	sjö	ár	og	þar	af		

tvö	ár	við	viðkomandi	skóla.	Niðurstöðum	er	skipt	í	sjö	kafla	samkvæmt	þeim	þemum	

sem	fram	komu	í	greiningunni:	

• Tilraunaverkefni	Reykjavíkurborgar		

• Áherslur	í	kynfræðslu	

• Klám	og	kynhegðun	unglinga	

• Kennsluhættir	og	námsefni		

• Hæfniviðmið	og	námsmat	

• Undirbúningur	og	upplifun	kennara		

• Umræða	samfélagsins	og	MeToo	byltingin	

	

4.1	Tilraunaverkefni	Reykjavíkurborgar	
Viðtal	var	tekið	við	Kolbrúnu	Hrund	Sigurgeirsdóttur,	verkefnastjóra	jafnréttismála	hjá	
skóla-	og	frístundasviði	Reykjavíkurborgar	um	tilraunaverkefni	í	kynfræðslu	sem	fer	af	

stað	í	tveimur	skólum	í	Reykjavík	haustið	2018.	Tekið	skal	fram	að	þetta	er	

tilraunaverkefni	og	ekki	er	vitað	hverjar	niðurstöður	þess	verða.	Hugmyndin	að	

verkefninu	kom	frá	ungmennum	Reykjavíkurborgar	sem	lögðu	fram	tillögu	til	

borgarráðs	um	betri	kynfræðslu.	Stofnaður	var	starfshópur	sem	að	fékk	það	hlutverk	að	
skoða	hvað	er	verið	að	gera	í	kynfræðslu	í	borginni,	hvað	vantar	uppá	og	hvernig	er	

hægt	að	laga	það.	Kolbrún	Hrund	er	formaður	þessa	starfshóps	en	með	henni	er	annar	

sérfræðingur	af	skrifstofu	Reykjavíkurborgar	ásamt	frístundaráðgjafa,	kennara,	

skólahjúkrunarfræðingi	og	þrem	unglingum.	Hópurinn	vann	saman	í	þrjá	mánuði	og	var	



	

33	

þetta	tilraunaverkefni	niðurstaða	þeirrar	vinnu.	Valdir	voru	tveir	skólar	af	

höfuðborgarsvæðinu	til	þátttöku.	Voru	þeir	valdir	vegna	áhuga	starfsfólks	og	vegna	

þess	að	í	skólunum	er	starfsfólk	sem	er	vant	því	að	kenna	kynfræðslu.	Kolbrún	talar	um	
að	það	sé	mikilvægt	að	hafa	kennara	sem	að	treysta	sér	til	að	kenna	kynfræðslu	vegna	

þess	að	sú	fræðsla	sé	oft	vandmeðfarin	og	sumum	finnst	erfitt	og	óþægilegt	að	tala	um	

þessi	mál.		

Kolbrún	telur	að	kynfræðslu	sé	vel	sinnt	á	sumum	stöðum	en	minna	sinnt	annars	

staðar.	Þess	vegna	sé	misjafnt	hvernig	kynfræðslu	nemendur	fá	eftir	því	hvar	þeir	búa	

og	í	hvaða	skóla	þeir	ganga.	Henni	finnst	mikilvægt	að	bregðast	við	því,	þannig	allir	fái	

góða	kynfræðslu	hvar	sem	lögheimili	þeirra	er	í	borginni.	Markmiðið	með	verkefninu	er	

að	gera	kynfræðslu	markvissa	en	einblínt	verður	á	unglingana	fyrsta	árið.	Kolbrún	segir:	

	

Þetta	 er	 þriggja	 ára	 verkefni	 sem	byggir	 í	 rauninni	 á	 því	 að	 eftir	 þrjú	 ár	

verður	kynfræðslan	frá	fyrsta	bekk	upp	í	tíunda.	En	við	byrjum	í	haust	og	

þá	byrjum	við	bara	 í	unglingadeildinni,	 svo	á	ári	 tvö	þá	bætist	miðstigið	

við	og	á	ári	þrjú	er	allur	skólinn.		

	

Ástæðan	fyrir	því	að	farið	er	öfuga	leið,	það	er	að	byrja	á	elsta	nemendahópnum	er	sú	

að	mest	er	til	af	kennsluefni	fyrir	unglinga	og	starfsfólk	á	því	aldursstigi	hefur	mesta	
reynslu	af	kynfræðslu.	Það	þarf	því	meiri	undirbúning	fyrir	yngri	stigin	vegna	þess	að	
lítið	er	til	af	efni	fyrir	yngri	nemendur	og	reynslan	minni.		

Verkefnið	er	samvinna	milli	kennara,	hjúkrunarfræðinga	og	frístundaráðgjafa.	

Frístundaráðgjafinn	kemur	inn	í	skólann	vegna	þess	að	ekki	er	hægt	að	tryggja	að	allir	
nemendur	mæti	í	félagsmiðstöðina.	Skólahjúkrunarfræðingar	eiga	oft	mjög	gott	efni	

sem	hægt	er	að	nota	en	fá	oft	lítinn	tíma	til	þess	að	miðla	því	til	nemenda.	Með	þessu	

verkefni	er	verið	að	krefja	skólastjórnendur	um	meiri	tíma	til	kynfræðslunnar	og	fær	
hver	árgangur	12-15	tíma	yfir	veturinn	í	verkefnið.	Kolbrún	talar	um	að	samstarfið	sé	

mikilvægt	vegna	þess	að	þá	geta	umsjónaraðilar	kynfræðslunnar	rætt	saman	um	

kennsluna	og	deilt	á	milli	sín	atriðum	sem	þarf	að	ræða.	Einnig	er	mögulegt	að	skipta	
verkum,	til	dæmis	ef	einhver	aðili	vill	ekki	eða	getur	ekki	séð	um	tiltekin	atriði	getur	

annar	tekið	það	að	sér.	Þá	gefst	betri	tími	til	að	kafa	dýpra	ofan	í	efnið.	Kolbrún	talar	

um	að	viðfangsefni	fræðslunnar	sé	aldursmiðað	og	gefur	dæmi	um	að	ekki	sé	talað	um	
vændi	í	8.	bekk	heldur	sé	talað	um	það	í	10.	bekk	þegar	nemendur	hafa	meiri	þroska	

fyrir	þá	umræðu.		
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Áhersluatriðin	í	8.	bekk	eru	samskipti,	tilfinningar,	félagsfærni,	gildi,	unglingsárin,	

sjálfsmynd	og	hrifning.	Í	9.	bekk	eru	áhersluatriðin	kyngervi,	klám,	kynferðisofbeldi,	

klámvæðing,	kynhneigð	og	„sexting”.	Og	loks	eru	áhersluatriðin	í	10.	bekk	kynheilbrigði,	
kynlíf,	kynmök,	sjálfsfróun,	meðgöngurof,	kynvitund,	líkamsvitund,	getnaðarvarnir,	

barneignir	og	kynórar.	Kolbrún	leggur	þó	áherslu	á	að	þetta	séu	yfirflokkar	og	það	sé	

margt	sem	flokkast	undir	þessi	yfirhugtök.	Þetta	blandist	allt	saman	og	tekur	dæmi	um	
„sexting”.	Þá	er	talað	um	nektarmyndir	og	af	hverju	unglingar	senda	nektarmyndir	af	

sér	til	annarra	unglinga.	Hvort	það	sé	vegna	þrýstings	frá	öðrum	eða	hvort	unglingar	

geri	það	af	því	að	þeim	langar	til	þess,	hverjar	eru	hætturnar	sem	fylgja	því	og	hvað	á	

að	gera	ef	að	myndin	lendir	inn	á	vefsíðu	á	Netinu.	Reynt	er	að	fara	djúpt	í	hvert	atriði	

og	mynda	umræður	til	þess	að	ná	sem	bestum	skilningi.	Rannsakandi	telur	þá	þætti	

sem	taka	á	fyrir	í	fræðslunni	vel	ígrundaða	og	í	samræmi	við	rannsóknir	en	veltir	fyrir	

sér	hvað	hafi	ráðið	því	hvaða	þætti	eigi	að	taka	fyrir	í	hverjum	árgangi.	Ætla	má	að	þar	
ráði	mat	skipuleggjenda	verkefnis	á	því	hvað	henti	hverjum	aldri	og	þroska.	

Starfsfólki	sem	tekur	þátt	í	verkefninu	er	boðið	að	taka	þátt	í	vinnustofu	eða	

námskeiði	til	að	æfa	sig	í	að	tala	um	efni	tengt	kynfræðslu	fyrir	komandi	verkefni.	
Kolbrún	gerir	ráð	fyrir	því	að	í	framhaldinu	verði	boðið	upp	á	samskonar	námskeið	fyrir	
almenna	kennara	um	hvernig	eigi	að	kenna	kynfræðslu,	með	áherslu	á	hvað	eigi	að	

kenna	og	hvernig	eigi	að	tala	við	nemendur	um	efnið.	Á	námskeiðinu	eru	kennarar	að	
æfa	sig	að	tala	um	hlutina	og	að	auka	sjálfstraust	sitt	fyrir	umræður.	Kolbrúnu	finnst	
mikilvægt	að	kennarar	æfi	sig	að	tala	um	málefnið	án	þess	að	finnast	það	vandræðalegt	

og	segir:	

	

Sumir	eru	ótrúlega	opnir	og	til	í	þetta	strax,	sumir	þurfa	bara	að	æfa	sig,	

þurfa	bara	að	æfa	sig	að	segja	orð,	bara	typpi	og	píka	og	klám.	Við	erum	

alveg	með	kennara	sem	eru	alveg	ennþá	…	byrja	að	titra	þegar	þeir	segja	
píka,	þeim	finnst	það	svo	ógeðslegt.		

	

Kolbrún	segir	að	það	þurfi	að	bera	virðingu	fyrir	þessu	og	kennarar	þurfi	að	fá	að	æfa	

sig.	Einnig	verður	lögð	áhersla	á	að	allir	kennarar	séu	á	sömu	blaðsíðu	og	fjalli	á	sama	

hátt	um	ýmis	málefni	við	nemendur.			

Starfshópurinn	gaf	sér	þrjú	ár	í	verkefnið	til	þess	að	gera	þetta	raunhæft.	Tekin	
verða	viðtöl	bæði	við	starfsfólk	og	nemendur	um	verkefnið	til	þess	að	mæla	hvað	er	að	

virka	og	hvað	ekki,	hvað	vantar	og	hvort	of	mikið	sé	af	einhverju.	Strax	í	haust	verður	
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svo	byrjað	á	því	að	finna	út	hvaða	efni	hentar	best,	hvernig	er	best	að	haga	kennslunni	

og	útbúinn	verður	leiðarvísir	um	verkefnið.	Markmiðið	er	að	geta	sent	leiðarvísinn	

áfram	til	skóla	og	frístundamiðstöðva	þar	sem	kennarar	og	starfsmenn	geta	kynnt	sér	
hvernig	rétt	sé	að	standa	að	kynfræðslu.	Kolbrún	segir	að	auðvitað	verði	í	framhaldinu	

að	fylgja	því	eftir	hvort	skólar	nýti	sér	leiðarvísinn	og	starf	hennar	sé	hvetja	skóla	til	að	

taka	þátt.			

4.2.	Áherslur	í	kynfræðslu	
Kolbrúnu	Hrund	finnst	mikilvægt	að	ekki	sé	talað	um	kynlíf	eins	og	eitthvað	„tabú“	

heldur	þurfi	líka	að	tala	um	það	jákvæða,	að	kynlíf	sé	æðislegt,	eðlilegt	og	partur	af	
lífinu.		

	

Jú,	jú	það		hafa	ekkert	allir	áhuga	á	kynlífi,	sumir	hafa	mjög	mikinn,	sumir	
hafa	 lítinn,	 sumir	 hafa	 engan	 og	 það	 er	 bara	 allt	 í	 lagi.	 En	 svona	 fyrir	
langflesta	 þá	 er	 þetta	 bara	 partur	 af	 lífinu	 og	 þetta	 á	 að	 vera	 jákvæður	

partur	 af	 lífinu	 og	 við	 eigum	 að	 leggja	 þetta	 fram	 fyrir	 börnin.	 Þú	 veist	
þetta	er	æðislegt,	en	þú	átt	ekki	að	gera	þetta	fyrir	neinn	annan	en	sjálfan	
þig.		

	

Henni	þykir	samskipti	mikilvæg	í	þessu	samhengi	og	telur	þörf	á	því	að	fá	nemendur	til	

þess	að	ræða	saman	til	þess	að	æfa	samskiptin.	Allir	viðmælendurnir	voru	sammála	um	
það	að	samskipti	skipta	miklu	máli	þegar	kemur	að	kynfræðslu.	Áherslan	er	mikil	á	

félagslega	þáttinn	þar	sem	komið	er	inn	á	sjálfsmynd,	samskipti	og	sambönd.	

Lovísa	sem	er	náttúrufræðikennari	í	Tunguskóla	kennir	kynfræðslu	í	9.	bekk	í	

mánuð.	Þá	fer	hún	í	allt	sem	tengist	kynlífi	og	talar	um	líf	manneskjunnar	sem	kynveru.	

Lovísa	talar	um	mikilvægi	þess	að	undirstrika	að	kynlíf	séu	ekki	bara	samfarir.	Kynlíf	er	
svo	miklu	meira	og	leggur	hún	alltaf	áherslu	á	samskipti,	samþykki,	trú	og	jafnrétti	í	

sambandi	við	kynlíf.	Einnig	nefnir	hún	að	hún	blandi	þessari	umræðu	oft	saman	við	

umfjöllun	um	áfengi	og	vímuefni	og	segir:	

	

Ég	einhvern	veginn	vil	að	þau	séu	sterkar	sem	manneskjur	og	átti	sig	á	

því	að	sumt	er	í	lagi	en	um	leið	og	þér	finnst	eitthvað	gengið	á	þá	er	það	
ekki	 í	 lagi.	 Og	 þá	 er	 líka	 farið	 út	 í	 að	 við	 leyfum	 ýmislegt	 sem	 að	 við	
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myndum	 ekki	 annars	 gera	 ef	 við	 erum	 undir	 áhrifum	 áfengis	 eða	

vímuefna.		

	

Þórunn,	lífsleiknikennari	í	Skriðuskóla	talar	einnig	um	þetta	og	segir	að	sumir	nemendur	

telji	að	kynlíf	séu	bara	samfarir	og	að	einhverjir	þeirra	trúi	því	að	þeir	hafi	ekki	stundað	

kynlíf	þrátt	fyrir	að	hafa	tottað	strák.	Þá	telur	hún	að	unglingar	geti	farið	yfir	einhver	
ákveðin	mörk	sem	þeim	finnst	ekki	þægileg,	í	þeirri	trú	að	þau	séu	í	rauninni	ekki	að	

stunda	kynlíf.	Hekla,	lífsleiknikennari	í	Brattaskóla	talar	einnig	um	þetta	og	segir	að	það	

sé	svo	auðvelt	að	stunda	kynlíf	án	þess	að	stunda	samfarir	og	það	þurfi	að	ræða	það	við	

unglingana:		

	

Ég	náttúrulega	fer	vel	í	það	að	kynlíf	er	náttúrulega	ekki	bara	typpi	í	píku	

og	hvað	eru	næm	svæði	og	það	er	svo	auðvelt	að	stunda	kynlíf	án	þess	að	
hafa	samfarir.	Og	ég	held	að	það	sé	af	því	að	kynlíf	okkar	gagnkynhneigða	
er	svo	ólíkt	þá	geri	ég	bara	ráð	fyrir	því	að	kynlíf	samkynhneigðra	sé	það	

líka,	að	þetta	sé	bara	allskonar.			

	

	Með	þessu	á	hún	við	að	hægt	er	að	stunda	kynlíf	á	svo	marga	vegu	án	þess	að	stunda	

samfarir	til	dæmis	með	því	að	örva	kynfæri	með	höndum	og	að	stunda	munnmök	svo	
eitthvað	sé	nefnt.		

Rut,	náttúrufræðikennari	í	Hálsaskóla	skipuleggur	kynfræðsluna	á	markvissan	hátt	

og	fer	hún	fram	í	öllum	árgöngum	á	unglingadeild.	Í	8.	bekk	er	lögð	áhersla	á	kynfærin	

sjálf,	breytingar	á	líkamanum	og	sjálfsfróun.	Þá	er	fjallað	um	að	strákar	fái	blauta	

drauma	og	að	það	sé	eðlilegt	og	að	maður	þurfi	að	þekkja	sjálfan	sig	til	þess	að	vita	

hvað	manni	finnst	gott.	Einnig	telur	hún	mikilvægt	að	alltaf	sé	talað	um	kynhneigðir	á	

hverju	ári.	Hjúkrunarfræðingur	skólans	kemur	einnig	og	talar	við	nemendurna	um	6	H	
heilsunnar,	líkamsímynd	og	hópþrýsting.	Í	9.	bekk	er	aftur	talað	um	kynfærin,	samfarir,	

getnaðarvarnir	og	kynsjúkdóma.	Hún	segir	að	í	10.	bekk	sé	fjallað	um	ást,	kynlíf,	

kynhneigð,	ofbeldi	og	eigin	heilsu	í	samfélagsfræði.	Rut	segir	að	passað	sé	upp	á	að	
hafa	einhverja	kynfræðslu	öll	unglingsárin.	Samt	sé	ekki	verið	að	tala	um	það	sama	

aftur	og	aftur	heldur	sé	farið	dýpra	og	dýpra	í	efnið	eftir	því	sem	nemendurnir	verða	

eldri.	Margrét,	lífsleiknikennari	í	Hellisskóla	leggur	mikla	áherslu	á	9.	bekkinn	en	þar	fer	

mest	öll	kynfræðslan	og	jafnréttisfræðslan	fram.	Í	Hellisskóla	er	kynfræðslan	samþætt	
náttúrufræði	og	lífsleikni.	Hjúkrunarfræðingurinn	kemur	einnig	inn	í	fræðsluna	og	
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stendur	þessi	kennsla	yfir	í	um	það	bil	6	vikur.	Í	lífsleikninni	tekur	hún	fyrir	mannlegu	og	

tilfinningalegu	hliðina,	þá	leggur	hún	áhersluna	á	mörk	og	hvenær	maður	er	tilbúinn,	

hvað	er	heilbrigt	og	hvað	ekki.	Þetta	er	allt	fléttað	saman	við	sjálfsmyndina	og	
mikilvægi	þess	að	mynda	sér	skoðanir	og	að	velta	hlutunum	fyrir	sér.	Henni	finnst	

stærsti	þátturinn	og	það	sem	skiptir	hvað	mestu	máli	vera	samskiptin.		 	 	

Hekla	í	Brattaskóla	er	einnig	með	áhersluna	á	kynfræðslu	í	9.	bekk.	Þó	er	farið	inn	á	

sjálfsmyndina	í	8.	bekk	sem	tengist	inn	á	samskiptin	sem	síðan	eru	tekin	fyrir	í	9.	bekk.	
Hekla	leggur	mikla	áherslu	á	samskipti	í	sinni	kennslu	en	er	einnig	sammála	Lovísu	og	

Þórunni	um	að	kynlíf	geti	verið	allskonar.	Og	Hekla	segir:	

	

Ég	 segi	 þeim	 samt	 að	 A	 og	 B	 sem	 að	 stunda	 kynlíf	 fara	 í	 þessar	

stellingar	 og	 þau	 finni	 út	 að	 það	 henti	 þeim	 en	 svo	 fer	 A	 í	 annað	
samband	þá	er	ekki	þar	með	sagt	að	það	séu	sömu	stellingar	notaðar	

þar,	af	því	við	erum	með	svo	ólík	leggöng	og	ólíka	limi	og	sníp.	Sumar	

konur	vilja	 láta	snerta	á	sé	brjóstin	og	aðrar	vilja	ekki	 láta	snerta	þau.	

Þannig	er	þetta	bara	og	þess	vegna	er	svo	mikilvægt	að	tala	saman	og	
spyrja.		

	

Hekla	 telur	einnig	mikilvægt	að	nemendur	þekki	 sig	 sjálf	og	geti	 tjáð	 sig	um	
kynlíf	 svo	 þau	 geti	 átt	 góð	 samskipti	 við	 þann	 sem	 kynlíf	 er	 stundað	 með.	

Hekla	 segir	 líkt	 og	 Rut	 að	mikilvægt	 sé	 að	 tala	 alltaf	 um	 kynhneigðir.	 Hekla	
hefur	sýnt	þætti	sem	að	fjalla	samkynhneigð	og	transgender.	Hún	segir	að	oft	

finnst	henni	eins	og	hún	sé	að	læra	með	nemendum	vegna	þess	að	það	komi	

alltaf	upp	ný	og	ný	hugtök	sem	vinna	þarf	með.	„Þetta	er	alveg	jafn	nýtt	fyrir	

mér	og	fyrir	nemendunum”	segir	hún.		

Þórunn	er	samfélagsfræðikennari	og	er	lífsleikni	hluti	af	kennslu	hennar	í	greininni.	
Hún	telur	kynfræðsluna	ekki	vera	nógu	markvissa	eins	og	hún	er	núna.	Líffræðilegi	

hlutinn	er	tekinn	fyrir	í	9.	bekk	í	náttúrufræði	en	sjálf	tekur	hún	í	10.	bekk	fyrir	kaflann	

Gaman	saman	í	samfélagsfræðibókinni	Á	ferð	um	samfélagið	sem	fjallar	um	margt	
tengt	kynheilbrigði.	Eins	og	hinir	viðmælendurnir	leggur	Þórunn	mikla	áherslu	á	

samskipti	og	segir	„eins	og	þetta	með	að	tala	um	samskiptin	það	snýr	líka	að	

sjálfstrausti,	hvernig	vil	ég	láta	koma	fram	við	mig,	hvernig	vil	ég	koma	fram	við	aðra”.	
Einnig	fjallar	hún	um	ást,	hvað	sé	að	vera	ástfanginn	sem	og	ástarsorg.	Þórunn	notar	

kaflann	í	Gaman	saman	sér	til	hliðsjónar	og	notar	margt	úr	honum	í	umræður	og	
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kennslu.	Þar	er	farið	inn	á	margt	t.d.	kynheilbrigði,	kossa,	ást,	kynlíf,	hjónabönd	og	

klámvæðingu.		

Staðalímyndir	hafa	líka	verið	áhersluatriði	hjá	öllum	kennurunum	og	talar	Lovísa	

um	að	mikilvægt	sé	að	ræða	við	nemendur	um	þau	áhrif	sem	staðalímyndir	hafa	á	þau	

og	hvaða	áhrif	það	hefur	á	manneskjuna	sem	kynveru.	Þórunn	talar	einnig	við	

nemendur	sína	um	staðalímyndir	og	hefur	til	dæmis	sýnt	þeim	tónlistarmyndbönd	þar	

sem	konur	eru	sýndar	mjög	fáklæddar.	Hún	segir	að	þetta	sé	orðið	mjög	nálægt	því	að	
vera	klám.	Hún	reyndi	að	finna	tónlistarmyndbönd	þar	sem	karlmenn	sáust	svona	

fáklæddir	og	það	reyndist	frekar	erfitt.	Þórunn	ræðir	við	nemendur	sína	um	hvernig	

kynhlutverkin	birtast	í	tónlistarmyndböndum	og	hvort	það	hafi	breyst	með	tímanum.		

Eins	og	sjá	má	af	framansögðu	leggja	kennararnir	áherslur	á	að	kynlíf	geti	verið	

allskonar	og	að	kynlíf	sé	hægt	að	stunda	hvort	sem	er	með	manneskju	af	gagnstæðu	

kyni	og	af	sama	kyni.	Einnig	ræða	kennarar	við	nemendur	sína	um	sjálfsfróun.	Rut	
segist	ræða	við	nemendur	sína	um	mikilvægi	þess	að	þekkja	líkama	sinn.	Lovísa	spyr	
nemendur	sína	alltaf	af	því	hvort	að	það	sé	hægt	að	stunda	kynlíf	með	sjálfum	sér.	

Sumir	nemendur	svara	með	því	að	segja	sjálfsfróun	meðan	að	aðrir	eru	ekki	alveg	vissir.	
Lovísa	segir	þeim	að	það	sé	mikilvægt	að	þekka	eigin	kynfæri,	og	hvetur	stelpurnar	til	
þess	að	nota	spegil	til	að	skoða	á	sér	píkuna.	Hún	segir	mikilvægt	að	bæði	stelpur	og	

strákar	þekki	kynfærin	á	sér	og	viti	hvernig	þau	líta	út	við	eðlilegar	aðstæður.	Þá	geta	
þau	betur	áttað	sig	á	að	ef	breytingar	verða	á	kynfærunum	er	mögulega	eitthvað	að	
sem	bregðast	þarf	við.	Einnig	talar	hún	um	að	það	sé	mikilvægt	að	vita	hvað	manni	

finnst	gott	og	þá	sé	mikilvægt	að	kanna	það	með	sjálfsfróun.	Hekla	er	á	sama	máli,	en	

hún	talar	einnig	við	nemendur	sína	um	sjálfsfróun.	Hún	leggur	áherslu	á	að	það	sé	
rosalega	mikilvægt	að	þekkja	sjálfan	sig	og	þá	þurfi	maður	að	fróa	sér.	Hún	segir	að	

stelpur	séu	farnar	að	tala	meira	um	sjálfsfróun	svo	það	eru	ekki	bara	strákarnir	sem	að	

stunda	sjálfsfróun	á	þessum	aldri.	Hekla	segir	líka	að	það	komi	fram	á	Fáðu	já!	
myndinni	að	það	fái	ekki	allir	fullnægingu	og	að	það	sé	allt	í	lagi,	hún	leggi	þó	áherslu	á	

að	gefast	aldrei	upp	því	það	getur	tekið	langan	tíma	fyrir	marga.		

	

4.3.	Klám	og	kynhegðun	unglinga		
Í	viðtölunum	fengu	viðmælendur	spurningarnar:	Telur	þú	þig	hafa	innsýn	í	klámáhorf	
unglinga?	Finnst	þér	það	hafa	áhrif	á	hvernig	kynfræðslan	er?	Hvað	þau	spyrja	um	eða	

hvernig	umræðan	er?		
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Margrét	tekur	umræðuna	um	klám	með	nemendum	sínum	og	gerir	mikið	úr	

spurningunni:	Hvað	er	klám	í	samanburði	við	kynlíf?	Hún	segist	fara	í	ofbeldistengdu	

hliðina	á	klámi	og	talar	mikið	um	jafnrétti	og	kynjafræði	á	sama	tíma.	Margrét	telur	að	
það	þurfi	að	ræða	miklu	fyrr	við	nemendur	um	klámáhorf.	Í	9.	bekk	fá	nemendur	fyrst	

að	heyra	um	klám	í	skólanum	en	þá	eru	allir	löngu	farnir	að	horfa	á	klám	að	hennar	

sögn.	Að	hennar	mati	mætti	vera	meiri	lífsleikninálgun	í	kynfræðslunni	sem	fer	fram	í	6.	
bekk	þegar	nemendur	læra	um	mannslíkamann.	Hekla	í	Brattaskóla	segist	finna	það	í	

gegnum	umræðuna	að	strákar	horfi	mikið	á	klám.	Hún	segir	að	strákar	spyrji	oft	um	

skrítna	hluti	sem	líklegt	sé	að	komi	úr	klámi.	Einnig	hefur	hún	sagt	nemendum	frá	

rannsóknum	sem	sýna	hvenær	strákar	byrji	að	horfa	á	klám	og	hversu	mikið	þeir	horfi	á	

klám.	Hún	segir	að	hún	geti	þá	áttað	sig	á	því	hverjir	horfi	á	klám	og	hverjir	ekki	út	frá	

viðbrögðum	þeirra.	Hekla	leggur	einnig	áherslu	á	að	margt	af	því	sem	er	á	klámsíðunum	

er	ofbeldi	en	ekki	kynlíf	og	hefur	áhyggjur	af	því	að	11	ára	strákar	sem	langar	bara	að	
sjá	bert	hold	og	hvernig	kynlíf	fer	fram,	sjái	eitthvað	allt	annað	og	verra.	Einnig	talar	
hún	um	að	í	myndinni	Fáðu	já!	komi	vel	fram	munurinn	á	alvöru	kynlífi	og	klámi.	Þar	er	

gefið	dæmi	um	að	Andrés	önd	og	venjuleg	önd	eiga	ekki	mikið	sameiginlegt	og	það	sé	
alveg	eins	með	klám	og	kynlíf.	Hekla	segist	ræða	þetta	mjög	opinskátt	við	nemendur	
sína.		

Þórunn	ræðir	einnig	um	klám	og	væntingar	unglinga	til	kynlífs	við	nemendur	sína.	
Þar	segir	hún	að	það	skipti	rosalega	miklu	máli	að	geta	talað	saman	áður	en	farið	sé	að	

stunda	kynlíf.	Hún	segir	að	strákar	horfi	hlutfallslega	meira	á	klám	en	stelpur	og	að	
þeirra	upplifun	er	miklu	meira	úr	klámi	en	hjá	stelpum	sem	að	horfa	meira	á	

rómantískar	gamanmyndir	og	fái	hugmyndir	þaðan.	Hún	segir:	

	

Og	dæmið	sem	ég	tek	alltaf	og	þeim	finnst	ég	kannski	vera	aðeins	of	

opinská	þegar	ég	segi,	svo	erum	við	með	strák	og	stelpu	og	strákurinn	
er	 með	 sínar	 hugmyndir	 úr	 kláminu	 og	 stelpan	 er	 með	 sínar	

hugmyndir	úr	rómantísku	bíómyndinni	og	stelpan	gerir	sig	tilbúna	og	

hún	er	að	fara	að	 leggjast	á	rósablöðin	við	rómantíska	tónlist	og	allt	
verður	ljúft	og	dásamlegt	og	hann	er	bara	að	fara	að	brunda	framan	í	

hana	eins	og	er	gert	í	annarri	hverri	klámmynd.		

	

Höfundur	veltir	fyrir	sér	hvert	markmiðið	hjá	Þórunni	sé	með	þessu	atriði.	Hún	er	

greinilega	að	leggja	áherslu	á	að	væntingar	til	kynlífsins	geti	verið	mjög	mismunandi	en	
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er	hún	líka	að	reyna	að	láta	strákana	endurskoða	klámáhorf	sitt	og	fá	stelpurnar	til	að	

horfa	raunsærri	augum	á	fyrstu	kynlífsreynsluna.		

Þórunn	bætir	við	að	þarna	verði	árekstur	og	þess	vegna	þurfi	að	tala	saman	svo	að	

þau	viti	hvaða	væntingar	þau	hafa	til	kynlífsins.	Einnig	þykir	henni	mikilvægt	að	

nemendur	geti	tjáð	sig	á	eftir	hvað	þeim	fannst	um	kynlífið,	hvað	var	gott	og	hvernig	

þeim	líður.	Samskiptin	skipta	miklu	máli	og	sérstaklega	til	þess	að	geta	sagt	nei	ef	það	

er	farið	yfir	ákveðin	mörk.	„Ef	að	maður	treystir	sér	ekki	til	að	tala	um	kynlíf	við	
einhverja	manneskju	er	maður	þá	tilbúinn	að	vera	nakinn	og	sofa	hjá	henni?”	bætir	

Þórunn	við.	Höfundi	finnst	þetta	mjög	gott	dæmi	hjá	Þórunni	og	telur	mikilvægt	að	

unglingar	átti	sig	á	þessu.	Hvað	varðar	klámáhorf	unglinga	segist	Þórunn	vera	mjög	
meðvituð	um	tölfræðina	og	gerir	ráð	fyrir	því	að	allir	strákarnir	og	megnið	af	stelpunum	

séu	búin	að	horfa	á	klám.		

Rut	segir	það	sama	og	hinir	viðmælendurnir,	að	hún	sjái	á	umræðunni	að	

nemendur	horfi	á	klám	og	hún	taki	alltaf	þessa	umræðu	fyrir.	Hún	segir	þeim	að	
bíómynd	sé	ekki	raunveruleg	eins	og	líf	þeirra	og	það	sé	alveg	eins	með	klámmynd	og	

kynlíf.	Hún	fer	ítarlega	í	þessa	umræðu	með	nemendum	og	segir	þeim	að	til	dæmis	séu	
konur	í	klámmyndum	deyfðar	að	neðan	til	þess	að	endast	í	lengri	tíma	og	reynir	að	gera	
þeim	grein	fyrir	því	að	þetta	sé	ekki	eins	og	í	raunveruleikanum.	Lovísa	talar	eins	um	

þetta	og	Rut	og	segir	nemendum	að	það	séu	fleiri	á	bakvið	klámið	en	þeir	sem	eru	á	
skjánum	og	oft	hafa	verið	gerðar	líkamsbreytingar	á	fólkinu.	Hún	nefnir	að	stelpur	tali	
aldrei	um	klám	eða	spyrji	út	í	það	hjá	henni	en	strákarnir	spyrja	stundum	og	segja	þá	að	

vinur	þeirra	hafi	séð	eitthvað	en	ekki	þeir	sjálfir.	Þetta	gæti	verið	vegna	þess	að	þeir	

þora	ekki	að	viðurkenna	að	þeir	séu	að	horfa.	Lovísa	talar	einnig	um	ofbeldisklám,	að	
unglingar	sækist	alltaf	í	meira	og	meira	„þeir	horfa	kannski	á	eitthvað	saklaust	fyrst	en	

þurfa	svo	að	örvast	meira	og	á	endanum	eru	þeir	komnir	út	í	harðara	efni”	segir	hún.	

Og	alveg	eins	og	Hekla,	þá	nefnir	Lovísa	þetta	með	að	fá	sáðlát	yfir	andlitið	á	stelpum	
sem	sést	mikið	í	klámmyndum.	Lovísa	segir	þó	ekki	líklegt	að	það	séu	ekki	margar	

stelpur	sem	vilji	þetta	svo	að	strákarnir	geti	ekki	gert	ráð	fyrir	því	þótt	að	þeir	sjái	það	í	

klámmyndum.	

Í	viðtalinu	við	Kolbrúnu	kom	hún	einnig	inn	á	klámáhorf	unglinga.	Hún	segir	að	

strákar	sem	horfa	á	klám	geri	sér	oft	grein	fyrir	því	að	þeir	séu	að	horfa	á	ofbeldisklám.	

„Þá	vita	þeir	að	það	er	eitthvað	rangt	við	þetta	en	eru	samt	að	rúnka	sér	yfir	þessu,	þú	

veist	þetta	er	gott	en	vont	og	þeir	fá	einhvern	móral”.	Kolbrún	meinar	með	þessu	að	
strákarnir	eru	að	takast	á	við	blendnar	tilfinningar	og	að	það	sé	mikilvægt	að	þeir	fái	

tækifæri	til	þess	að	ræða	um	þessar	tilfinningar	og	hvernig	þeim	líður.	Höfundur	veltir	
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fyrir	sér	hvort	það	þurfi	að	ræða	um	siðfræði	við	nemendur	í	sambandi	við	klám.	Í	

þessu	tilviki	fá	strákarnir	samviskubit	en	halda	samt	áfram	að	horfa	á	þetta	þó	þeir	viti	

að	það	gæti	verið	siðferðilega	rangt.	

Kynhegðun	unglinga	hefur	að	líkindum	breyst	síðustu	ár	og	má	sumt	af	því	

vafalaust	rekja	til	tilkomu	samfélagsmiðla.	Viðmælendurnir	virðast	gera	sér	grein	fyrir	

að	unglingar	sendi	á	milli	sín	nektarmyndir.	Hekla	nefnir	dæmi	þar	sem	nemendur	

senda	myndir	af	sér	sjálfviljug	á	forritinu	Snapchat,	þar	sem	þau	eru	fáklædd	eða	nakin.	
Hún	segir	unglingana	gera	þetta	til	þess	að	fá	athygli	frá	þeim	aðila	sem	þau	senda	

myndina	á.	Hún	telur	að	unglingar	átti	sig	hins	vegar	ekki	alltaf	á	hvaða	afleiðingar	

þetta	getur	haft.	Þórunn	talar	einnig	um	forritið	Snapchat.	Hún	segir	að	
stefnumótamenningin	hjá	unglingum	fari	fyrst	og	fremst	í	gegnum	forritið.	Þar	kynnast	

unglingar	og	tala	saman	og	telja	þeir	sig	þekkja	manneskjuna	af	samskiptunum	á	

Snapchat	þó	að	þeir	hafi	ekki	hitt	hana.	Þórunn	telur	að	það	komi	upp	óöryggi	hjá	
unglingum	þegar	þeir	verða	skotnir	og	þess	vegna	vilja	þeir	sýna	líkama	sinn	svo	að	

aðilinn	sem	að	þeir	eru	skotnir	í	vilji	hitta	þá.	Þórunn	vill	líka	koma	á	framfæri	að	það	

séu	ekki	einungis	strákar	sem	að	biðja	stelpur	um	nektarmyndir	heldur	sé	það	líka	
öfugt,	en	það	er	kannski	minna	í	umræðunni.	Rut	hefur	rætt	við	sína	nemendur	um	

nektarmyndir	og	segir	að	þeim	finnist	þetta	allt	í	lagi.	Hún	segir	að	Myndin	af	mér	hafi	
komið	sér	vel	í	þeirri	umræðu.	Nemendur	hafi	áttað	sig	á	því,	eftir	að	hafa	horft	á	hana	
að	þetta	atferli	getur	haft	margar	slæmar	afleiðingar.	Rut	segir	að	unglingar	geri	sér	

ekki	alltaf	grein	fyrir	muninum	á	raunveruleikanum	og	sýndarveruleikanum,	raunheimi	
og	tölvuheimi.	Lovísa	talar	um	að	fullorðna	fólkið	kunni	kannski	ekki	alveg	að	taka	á	

þessum	nektarmyndum	vegna	þess	að	það	er	ekki	vant	því.	Þetta	er	hins	vegar	

raunveruleikinn	hjá	unglingum	í	dag	og	það	eina	sem	kennarar	geta	gert	að	hennar	

mati	er	að	segja	þeim	að	traust	skipti	miklu	máli	og	að	ef	nektarmynd	er	send	í	gegnum	

samfélagsmiðil	þá	á	sá	miðill	alltaf	myndina.	Hún	segir	að	mikilvægt	sé	að	fá	nemendur	
til	að	vera	meðvitaðir	um	hvað	þeir	eru	að	gera.	Alveg	eins	og	að	nemendur	hafi	val	um	

að	segja	já	eða	nei	við	kynlífi	þá	mega	þeir	líka	segja	já	eða	nei	við	því	að	senda	

nektarmyndir.		

Samfélagsmiðlar	hafa	einnig	mikil	áhrif	á	sjálfsmynd	unglinga	og	tala	allir	

viðmælendur	um	mikilvægi	þess	að	fjalla	um	sjálfsmynd	í	kynfræðslunni.	Rut	segir	að	

það	að	vera	sjálfstæður	og	að	geta	tekið	sjálfstæða	ákvörðun	sé	mjög	áríðandi	og	að	
það	sé	mikilvægt	fyrir	unglingana	að	átta	sig	á	því.		
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4.4.	Kennsluhættir	og	námsefni		
Kolbrún	Hrund	segir	að	ungmennin	í	starfshópnum	hennar	hafi	allir	talað	um	að	fá	
meiri	samræður	inn	í	kennsluna	og	fá	að	ræða	um	tilfinningar	og	hvernig	þeim	líður.	

Kennararnir	töluðu	allir	um	umræður	þegar	spurt	var	um	kennsluhætti.	Þeim	finnst	

gott	að	hafa	einhverja	kveikju	t.d.	fræðslumynd	eða	sjónvarpsþátt	og	síðan	umræður	út	

frá	því.	Misjafnt	er	hvernig	kennslunni	er	háttað	hjá	viðmælendunum	og	fer	það	líka	
eftir	hvort	um	sé	að	ræða	náttúrufræðikennara	eða	lífsleiknikennara.	

Náttúrufræðikennararnir	og	samfélagsfræðikennarinn	styðjast	að	hluta	við	

kennslubækur	í	sinni	kynfræðslu	og	nemendur	vinna	verkefni,	bæði	úr	kennslubókinni	
og	verkefni	sem	kennararnir	búa	til.	Lífsleiknikennararnir	tala	meira	um	umræður,	

fyrirlestra	og	myndbönd	en	það	er	einnig	gert	hjá	hinum.	Hópverkefni	eru	notuð	á	

nokkrum	stöðum,	til	dæmis	er	unnið	smokkaverkefni	í	Skriðuskóla	þar	sem	nemendur	
búa	til	veggspjald	með	auglýsingu	um	smokkanotkun.	Margrét,	lífsleiknikennari	í	

Hellisskóla	talar	þó	um	að	hún	láti	nemendur	taka	niður	glósur	og	safna	öllum	sínum	

gögnum	úr	kynfræðslunni	í	möppu.	Kynfræðsla	virðist	skera	sig	úr	varðandi	aðrar	
námsgreinar	hvað	varðar	kennsluhætti	og	námsefni	að	mati	höfundar.	Hefðbundið	

námsefni	virðist	notað	í	minna	mæli	en	í	mörgum	öðrum	námsgreinum.	Í	stað	þess	er	

Netið	mikið	notað,	myndbönd,	fræðslumyndir,	youtube-rásin	og	annað	efni.	
Kennslustundir	fara	oftast	fram	munnlega	í	stað	þess	að	lögð	séu	fyrir	skrifleg	verkefni.	

Þórunn	og	Rut	tala	báðar	um	að	gott	sé	að	gefa	nemendum	kost	á	að	skila	

nafnlausum	miðum	með	spurningum	um	allt	sem	að	tengist	þeim	málefnum	sem	koma	
fyrir	í	kynfræðslu.	Þær	hafa	þó	sitt	hvorn	háttinn	á	hvernig	þetta	er	framkvæmt.	Rut	
lætur	sína	nemendur	skrifa	spurningu	á	miða	og	setja	í	box	hjá	sér,	hún	blandar	saman	

miðum	úr	báðum	hópunum	sem	hún	kennir	og	síðan	svarar	hún	spurningunum	á	blað	

og	hengir	upp	í	stofunni.	Hún	vill	ekki	standa	upp	og	svara	spurningunum	heldur	finnst	
henni	reynast	betur	að	nemendur	geti	skoðað	spurningarnar	og	svörin	sjálf.	Þá	þarf	

enginn	að	fara	hjá	sér	eða	pæla	í	því	hver	spurði	hvaða	spurningar	heldur	er	þetta	bara	

hengt	upp	svo	allir	geti	skoðað.	Þórunn	hefur	unnið	þetta	öðruvísi	og	hefur	til	dæmis	
látið	nemendur	spyrja	nafnlausra	spurninga	eftir	að	hafa	horft	á	myndina	Fáðu	já!.	Þá	

lætur	hún	alla	nemendur	skrifa	eitthvað	á	blaðið	og	ef	þeir	vilja	ekki	skrifa	spurningu	

skrifa	þeir	bara	hvað	þeim	fannst	um	myndina.	Hún	gerir	þetta	svo	að	allir	skrifi	á	miða	
svo	síður	komist	upp	hver	spurði	hvaða	spurningar.	Síðan	les	hún	upp	spurningarnar	og	

svarar	þeim	jafn	óðum.		

Margrét	talar	um	að	hún	láti	nemendur	sína	oft	vinna	í	hópum	og	að	úrvinnslan	úr	

hópavinnunni	sé	að	kynna	efnið.	Hún	notar	einnig	umræður	og	vinnur	verkefni	út	frá	
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umræðum	í	hópvinnunni.	Klípusögur	eru	einnig	góð	nálgun	á	efnið	sem	vekur	góðar	

umræður	að	hennar	mati.	Hennar	reynsla,	eftir	að	hafa	unnið	lengi	með	unglingum,	er	

sú	að	upprifjun	og	endurtekning	sé	aðferð	sem	að	virkar	mjög	vel	og	hún	segir:		

	

Það	er	bara	mín	reynsla	að	vinna	með	unglingum	að	ég	endurtek	mikið.	

Þú	veist,	ég	byrja	bara	næsta	tíma	á	að	fara	yfir	það	sem	við	vorum	að	
gera	síðast	sko.	Það	er	bara	aðferð	sem	að	ég	hef	bara	trú	á.	Ég	held	að	

við	þurfum	alltaf	að	rifja	upp	og	alltaf	að	vera	að	fá	þau	til	að	endursegja	

þannig	að	þau	muni.		

	

Þórunn	kemur	með	góðan	punkt	um	kennsluhætti,	en	það	er	að	kennarar	þurfi	líka	að	

tala	um	það	jákvæða	og	góða	í	kynfræðslunni.	Hún	tekur	dæmi	um	að	nemendur	hjá	

henni	hafi	kallað	kynfræðslu	„kynhræðslu“.	Hún	segir	að	nemendum	finnist	mikil	
áhersla	lögð	á	fræðslu	um	ótímabærar	þunganir	og	kynsjúkdóma	en	að	þau	fái	ekki	
fræðslu	um	það	góða	sem	tengist	kynlífi.	Þórunn	segir	að	einn	nemandi	hjá	sér	í	10.	

bekk	hafi	spurt	hana	um	sambönd.	Hann	sagði	að	það	væri	búið	að	ræða	hvernig	
sambönd	ættu	ekki	að	vera,	hvernig	ætti	ekki	að	láta	koma	fram	við	sig	og	hvernig	
slæm	tilfinning	væri.	En	hann	vildi	fá	fræðslu	um	hvernig	þetta	ætti	að	vera.	Þórunn	

segir	að	mikilvægt	sé	að	fræða	um	hvernig	heilbrigð	sambönd	eru	en	ekki	einungis	
óheilbrigð.			

Í	Tunguskóla	hefur	kennslunni	verið	þannig	háttað	að	nemendum	er	skipt	eftir	kyni	

þegar	farið	er	í	kynfræðslu.	Aðrir	viðmælendur	gera	þetta	ekki	og	telja	mikilvægt	að	

láta	nemendur	vinna	saman	svo	þau	læri	um	líkama	hvors	annars	og	hægt	sé	að	ræða	

samskipti	og	æfa	þau.	Lovísa	í	Tunguskóla	hefur	þó	fengið	athugasemd	um	

kynjaskiptinguna	frá	nemendum	sínum	og	hyggst	breyta	þessu	á	næsta	skólaári	og	hafa	

kynin	saman	í	kennslunni.	Höfundur	veltir	þó	fyrir	sér	að	mögulega	hafi	Lovísa	haft	góð	
rök	fyrir	því	að	skipta	nemendum	eftir	kyni	í	kynfræðslu.	Ef	til	vill	er	heppilegt	að	

kynjaskipta	nemendahópnum	í	einhverjum	tilfellum	t.d.	þegar	verið	er	að	ræða	við	

stelpur	um	hreinlæti	í	sambandi	við	blæðingar,	þó	að	það	þurfi	einnig	að	leyfa	
nemendum	að	vera	öllum	saman	í	þessum	kennslustundum.	Hekla	hefur	í	fáeinum	

tilfellum	sent	strákana	fram	og	hefur	þá	rætt	við	stelpurnar	einslega.	Hún	segir	að	í	

sumum	tilfellum	finnst	henni	gott	að	geta	rætt	við	stelpurnar	sér	t.d.	þegar	talað	er	um	

tíðarhringinn,	þá	finnst	henni	stelpurnar	opnari	og	spyrja	meira	um	þessi	stelpumál	
þegar	strákarnir	eru	frammi.	Hún	nýtti	einnig	tækifærið	þegar	hún	sýndi	þáttinn	um	
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tilfinningar	stráka	að	ræða	við	þá	án	stelpnanna.	Þá	fékk	hún	umræður	með	strákunum	

einum	og	sér	um	þáttinn	og	reyndist	það	að	hennar	mati	vel.		

Hvað	varðar	námsefni	voru	allir	viðmælendur	sammála	því	að	oft	væri	notað	efni	
sem	er	til	á	internetinu,	sjónvarpsþættir,	fréttir	og	fleira	en	ekki	unnið	eftir	einhverju	

ákveðnu	útgefnu	námsefni.	Kennararnir	eru	þó	alltaf	með	námsbækur	sér	til	hliðsjónar	

og	verkefni	sem	hægt	er	að	nota	en	leggja	allar	áherslur	á	umræður	í	kennslunni.	
Námsefnið	Örugg	saman	er	notað	í	þrem	skólum	af	fimm,	sem	er	ánægjulegt	þar	sem	

þetta	er	nýtt	námsefni	frá	Embætti	landlæknis.	Margrét	kennir	það	í	9.	bekk	og	finnst	

það	koma	vel	út	sem	framhald	af	allri	kynfræðslunni.	Hún	segir	að	þar	sé	farið	inn	á	

andlega	heilsu,	heilbrigði	og	heilbrigð	samskipti	í	samböndum,	ekki	endilega	

ástarsamböndum	heldur	bara	öllum	samskiptum.	Þórunn	hefur	verið	að	nota	búta	úr	

Örugg	saman	og	er	ekki	endilega	sammála	því	að	það	þurfi	að	kenna	efnið	í	heilu	lagi.	

Hún	hefur	líka	prófað	námsefnið	á	þann	hátt	að	nemendur	vinni	í	því	einu	sinni	í	viku	en	
henni	fannst	það	þreyta	nemendur.	Henni	finnst	betra	að	nota	þetta	efni	við	og	við	og	
nýtir	þá	efni	sem	tengist	því	sem	verið	er	að	vinna	hverju	sinni.	Rut,	

náttúrufræðikennari	í	Hálsaskóla	hefur	ákveðið	að	kenna	námsefnið	Örugg	saman	
samhliða	Mannslíkamanum	í	9.	bekk	næsta	haust.	Rut	er	einnig	eini	viðmælandinn	sem	
nefndi	fræðslumynd	sem	er	frá	námsgagnastofnum	sem	heitir	Alls	kyns:	um	

kynferðismál	og	segist	hún	nota	hana	í	sinni	kennslu.	Aðrar	fræðslumyndir	sem	að	allir	
viðmælendur	nefndu	voru	myndirnar	Fáðu	já!	og	Myndin	af	mér.	Fræðslumyndin	
Myndin	af	mér	er	ný	og	var	sýnd	öllum	nemendur	á	unglingastigi	í	þeim	skólum	sem	

tóku	þátt	í	rannsókninni.	Margrét	segir	að	þessi	mynd	sé	frábært	tól	sem	gott	sé	að	

nota	sem	kennsluefni.	Henni	finnst	mikilvægt	að	gefið	sé	út	svona	efni	sem	skólar	geti	
nýtt	sér	í	kennslu.	Þórunn	segir	að	hún	muni	sýna	Myndin	af	mér	í	8.	bekk	og	Fáðu	já!	í	

9.	bekk	en	Rut	gerir	ráð	fyrir	því	að	sýna	Myndin	af	mér	í	9.	bekk.	Hún	sýnir	einnig	alltaf	
myndina	Fáðu	já!	og	hefur	hana	á	móti	fræðslu	um	netöryggi.		

Allir	viðmælendur	tala	um	að	hafa	fengið	utanaðkomandi	fræðslu	inn	í	skólann.	Hjá	

Rut	hefur	fræðslan	Tölum	saman-samskipti	foreldra	og	unglinga	um	kynlíf	komið	í	8.	

bekk	og	einnig	fræðsla	frá	HIV	Ísland	og	Samtökunum	78.	Lovísa	hefur	fengið	fyrirlestur	
frá	skóla-	og	frístundasviði	Reykjavíkur	þar	sem	talað	var	um	staðalímyndir	og	hvaða	

áhrif	þær	hafa	á	okkur	sem	kynverur.		
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4.5.	Hæfniviðmið	og	námsmat	
Þegar	spurt	var	um	hæfniviðmið	og	námsmat	svöruðu	viðmælendur	þannig	að	formlegt	
námsmat	væri	ekki	mikið	í	kynfræðslu.	Þær	eru	allar	sammála	því	að	erfitt	sé	að	meta	

þetta	vegna	þess	að	sumir	vilja	tjá	sig	um	þessi	mál	en	aðrir	ekki.	Þórunn	segir:		

	

Sko	að	mínu	mati	þá	er	þetta	bara	þannig	efni	að	þau	eru	mis	opinská,	

þau	eru	bara	mis	tilbúin	að	tjá	sig	um	þetta	og	það	er	þá	eiginlega	ekki	

hægt	að	meta.	Sumir	vilja	bara	sitja	og	hlusta	og	eru	að	 læra	af	því	að	

hlusta	og	finnst	það	gott,	eða	vilja	skrifa	nafnlaust	og	þá	auðvitað	getur	
maður	ekki	metið	það.		

	

Hún	telur	mikilvægara	að	það	sé	verið	að	tala	um	hlutina	og	koma	þessu	málefni	upp	á	
yfirborðið	heldur	en	að	huga	að	námsmati.	Lovísa	hefur	þó	alltaf	látið	sína	nemendur	

halda	utan	um	dagbók	á	meðan	kynfræðslunni	stendur.	Þá	skrifa	nemendur	

dagbókarfærslu	eftir	hverja	viku.	Nemendur	skrifa	þar	hvað	þau	eru	að	hugsa	eftir	
kennslustundirnar,	upplifun	sína	og	vangaveltur.	Einnig	lætur	hún	þá	fjalla	um	ákveðin	

hugtök	tengd	kynlífi	og	lætur	þá	einnig	skrifa	um	af	hverju	það	skiptir	máli	að	huga	að	

samþykki.	Lovísu	finnst	þetta	fyrirkomulag	gott	þar	sem	henni	finnst	ekki	hægt	að	prófa	
úr	þessu	efni.	Lífsleiknikennararnir	telja	að	það	geti	verið	erfitt	að	meta	vinnuna	sem	

fram	fer	í	kynfræðslunni	því	mestmegnis	eru	þetta	fyrirlestrar	og	umræður.	Hins	vegar	
hafa	Hekla	og	Þórunn	verið	með	hópverkefni	þar	sem	þær	meta	samvinnu	og	þátttöku	í	

verkefnum.	Rut	sem	er	náttúrufræðikennari	vinnur	eftir	kaflanum	Mannslíkaminn	í	9.	

bekk	og	lætur	nemendur	merkja	inn	á	kynfæramyndir	og	vinna	verkefni	úr	gamalli	

danskri	vinnubók.	Einnig	hefur	hún	búið	til	verkefni	um	kyn,	kynvitund	og	kynhneigð	

sem	nemendur	vinna	saman	í	hópum.	Þar	þurfa	nemendur	meðal	annars	að	útskýra	
hugtökin	kyn,	trans,	eikynhneigð,	samkynhneigð,	kynvitund,	kynleiðrétting,	

pankynhneigð,	tvíkynhneigð	og	sískynhneigð.	Svo	þarf	hópurinn	að	velja	eitt	hugtak	og	

skrifa	ítarlegra	um	það.	Nemendur	fá	einkunn	fyrir	þetta	verkefni	en	umræður	og	
þátttaka	í	tímum	gilda	einnig	á	móti.	Rut	segir	að	hæfniviðmiðin	sem	farið	er	eftir	séu	

meira	lykilhæfni,	hvort	nemendur	getur	tjáð	sig	til	dæmis.	Einnig	eru	hæfniviðmið	í	

aðalnámskrá	sem	Rut	fer	eftir,	til	dæmis	eiga	nemendur	að	geta	útskýrt	hvernig	barn	

verður	til	og	tekið	ábyrgð	á	eigin	heilsu.	Hjá	Margréti	í	Hellisskóla	gera	nemendur	
einstaklingsritgerð	í	lok	kynfræðslunnar	þar	sem	nemendur	þurfa	að	búa	sér	til	

rannsóknarspurningu	sem	að	tengist	á	einhver	hátt	kynþroska,	kynlífi	eða	kynheilbrigði.	
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Einnig	lætur	hún	nemendur	halda	utan	um	allt	efnið	sem	fram	fer	í	lífsleikninni	í	möppu	

og	skoðar	hún	möppurnar	hjá	nemendum	reglulega.		

	

4.6.	Undirbúningur	og	upplifun	kennara	
Viðmælendur	telja	að	við	undirbúning	fyrir	kennslu	í	kynfræðslu	sé	mikilvægast	að	huga	
að	nemendum.	Rut	nefndi	dæmi	um	að	þegar	hún	sýnir	myndina	Fáðu	já!	stilli	hún	sér	

þannig	upp	að	hún	horfi	út	í	bekkinn.	Þannig	getur	hún	séð	viðbrögð	nemenda	og	getur	

þá	ef	til	vill	áttað	sig	á	því	ef	að	nemandi	hefur	lent	í	einhverju	og	þá	er	hægt	að	láta	

námsráðgjafa	vita.	Höfundi	finnst	þetta	athyglisverður	punktur	sem	er	vert	að	hafa	í	
huga	og	telur	að	það	hafi	líkast	til	ekki	verið	að	ástæðulausu	að	David	Ausubel	gerði	

eftirfarandi	að	einkunnarorðum	bókar	sinnar,	Educational	Psychology	–	A	Cognitive	

Wiew:		

	

Ef	 ég	 þyrfti	 að	 draga	 alla	 þekkingu	 í	 námssálarfræði	 saman	 í	 eitt	

grundvallarlögmál	 segði	 ég	 þetta:	 Það	 sem	 hefur	 mest	 áhrif	 á	
námsárangur	er	það	sem	nemandinn	veit	fyrir.	Sannreyndu	hvað	það	er	
og	kenndu	honum	í	samræmi	við	það.	

	

Þórunn	talar	einnig	um	nemendur	þegar	hún	undirbýr	kennsluna.	Hún	telur	að	

mikilvægt	sé	að	þekkja	sögur	nemendanna	og	segir:		

	

Maður	hefur	alveg	vitað	mögulega	eitthvað	um	nemendur	og	þá	kannski	

stýrir	maður	umræðunni	 öðruvísi	 eða	 ræðir	 við	 viðkomandi	 nemendur	

fyrir	fram,	þú	veist	nú	ætlum	við	að	fara	að	ræða	þetta,	treystir	þú	þér	til	

að	vera.	Ég	held	að	kennarar	þurfi	soldið	að	huga	að	því.		

	

Hekla	segist	vera	með	tvo	nemendur	sem	höndla	ekki	að	taka	þátt	í	kynfræðslunni,	

annar	nemandinn	labbar	út	og	vill	alls	ekki	taka	þátt,	á	meðan	hinn	situr	í	tímum	en	
tekur	ekki	þátt	í	umræðum	og	horfir	ekki	á	fræðslumyndir	eða	myndbönd	sem	eru	

sýnd.	Hekla	segir	að	þessum	nemendum	líði	illa	og	það	þurfi	að	bera	virðingu	fyrir	því	

og	leyfa	þeim	að	sitja	hjá.	Einnig	segist	Hekla	vera	þakklát	fyrir	þá	nemendur	sem	eru	
áhugasamir	og	segir	þá	oft	halda	uppi	samræðum.	Lovísa	talar	um	að	það	sé	

nauðsynlegt	að	nemendur	treysti	kennaranum	svo	að	hægt	sé	að	ræða	þetta	á	
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opinskáan	hátt.	Hún	segir	að	nemendum	gæti	þótt	erfitt	að	spyrja	spurninga	ef	að	það	

kemur	aðili	í	einn	til	tvo	tíma	og	ætli	að	tala	um	kynlíf	við	þá.	Þess	vegna	finnst	henni	

gott	að	hafa	kynfræðslu	í	9.	bekk	en	ekki	8.	bekk	því	þá	er	hún	búin	að	kynnast	þeim	
nógu	vel	og	þau	treysta	henni.		

Margrét	kemur	með	mjög	góðan	punkt	um	nemendasamskipti,	hún	segir:		

	

Ef	ég	væri	að	leiðbeina	kennurum	sem	eru	að	byrja	á	þessu	þá	myndi	

ég	…	það	er	að	gefa	réttan	tón	í	byrjun,	að	þau	finni	að	þau	séu	örugg	

og	finni	bara	hvernig	þetta	samtal	á	að	fara	fram	þannig	að	öllum	líði	

vel	með	það.	

	

Að	skapa	rétta	andrúmsloftið	getur	skipt	miklu	máli,	að	nemendum	líði	vel	með	að	tala	

saman	og	leggur	Margrét	áherslu	á	að	kynin	ættu	að	vera	saman	í	kennslustundum.	

Höfundur	veltir	fyrir	sér	að	líklega	skýrist	þessi	afstaða	hennar	af	því	að	hún	er	

lífsleiknikennari	sem	leggur	aðallega	áherslu	á	að	tala	um	félagslega	þáttinn.	Í	

náttúrufræði	er	áherslan	á	líkamlega	þáttinn,	t.d.	blæðingar	og	þroska	kynfæranna	og	
þá	er	kannski	algengara	að	skipta	nemendum	eftir	kyni.	Margrét	telur	að	nemendur	

hafi	gott	af	því	að	hlusta	á	hvort	annað	og	ræða	saman	um	þetta	og	einnig	koma	oft	

góðar	spurningar	upp	í	umræðunni	sem	getur	verið	gott	fyrir	hina	að	hlusta	á.	Í	
sambandi	við	undirbúning	talar	Þórunn	um	skipulag	og	tímastjórnun.	Til	dæmis	þegar	

hún	lætur	nemendur	skrifa	spurningar	á	miða	þá	kappkostar	hún	að	vera	með	allt	
tilbúið	fyrir	tímann	og	gætir	þess	einnig	að	vera	með	nægan	tíma	eftir	af	

kennslustundinni	til	að	ná	að	lesa	alla	miðana	fyrir	lok	tímans.	Þá	talar	hún	um	að	vera	

með	umræður	og	spurningar	sem	henta	í	viðkomandi	augnabliki	eða	kennslustund.	

Hún	segir	að	stundum	gangi	umræður	vel,	til	dæmis	eftir	ákveðna	fræðslumynd	en	það	

er	ekki	endilega	hægt	að	vekja	þá	umræðu	upp	næst	þegar	hún	hittir	hópinn,	tíminn	
skiptir	miklu	máli	að	hennar	mati.	

Kolbrún	Hrund	talar	um	að	tilraunaverkefnið	hjá	Reykjavíkurborg	eigi	að	kenna	

nemendum	að	víkka	hugsun	sína	þegar	kemur	að	kynfræðslu.	Hún	segir	að	sumir	
nemendur	telji	það	vera	lífsleikni	en	ekki	kynfræðslu	þegar	til	dæmis	er	fjallað	um	

samskipti.	Hún	segir	að	það	þurfi	að	láta	nemendur	átta	sig	á	því	að	kynfræðsla	snúist	

ekki	bara	um	kyn	eða	kynlíf	heldur	einnig	samskipti,	kynferðisleg	samskipti	og	margt	
fleira.	Afstaða	kennaranna	sem	viðtöl	voru	tekin	við	voru	svipuð.	Upplifun	þeirra	var	sú	

að	nemendur	átti	sig	ekki	alltaf	á	því	að	þeir	séu	að	fá	góða	kynfræðslu.	Þeim	finnst	

mikilvægt	að	nemendur	viti	að	kynfræðslan	snúist	ekki	bara	um	kynlíf.	Margir	
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nemendur	átta	sig	ekki	á	því	að	þau	séu	í	kynfræðslu	þegar	fjallað	er	um	efni	sem	að	

tengist	ekki	beint	kynlífi	og	telja	sig	kannski	ekki	hafa	fengið	neina.	Þórunn	nefnir	dæmi	

þar	sem	hjúkrunarfræðingur	var	með	10	kennslustundir	fyrir	nemendur	í	kynfræðslu	en	
samt	sem	áður	sögðust	nemendur	aðspurðir	ekki	hafa	fengið	neina	kynfræðslu.	Hún	

segir	að	almennt	þurfi	að	leggja	áherslu	á	að	kynfræðsla	sé	ekki	einungis	um	kynlíf	og	

að	nemendur	þurfi	að	átta	sig	á	því.	Hekla	segir	einnig	að	nemendur	tengi	ekki	alltaf	við	
það	að	þau	séu	í	kynfræðslu	ef	það	er	ekki	fjallað	um	typpi	og	píku	í	kennslustundinni.	

Hún	segir	að	það	þurfi	að	ræða	hlutina	aftur	og	aftur	svo	að	þeir	fari	ekki	inn	um	annað	

eyrað	og	út	um	hitt.	Rut	spyr	nemendur	sína	í	9.	bekk	alltaf	hvað	þeir	lærðu	árið	áður	

og	nemendur	geta	oft	ekki	svarað	og	sumir	segjast	ekki	hafa	farið	í	neina	kynfræðslu.	

Þegar	hún	spyr	nánar	út	í	það,	t.d.	hvaða	fyrirlesari	kom	eða	hvaða	verkefni	voru	unnin	

fari	að	rifjast	upp	fyrir	nemendum	hvað	þau	höfðu	lært	árinu	áður.	Rut	segir	að	það	

þurfi	að	láta	þau	rifja	upp	svo	þau	muni	hvað	þau	hafi	lært	og	að	það	sé	oft	þessi	
hugsunarháttur	hjá	unglingum	að	ef	það	gerðist	ekki	í	dag	þá	gerðist	það	aldrei.	Hún	
segir	einnig	að	einstaka	nemendur	haldi	að	þeir	fái	enga	kynfræðslu	en	þeir	taki	bara	

ekki	eftir	því	sem	fer	fram	í	tímum.		

Kolbrún	Hrund	talar	um	að	ef	að	kennarar	eða	skólahjúkrunarfræðingar	eru	

vandræðalegir	eða	finnst	óþægilegt	að	annast	kynfræðslu	þá	sé	fræðslan	ekki	að	fara	

að	skila	neinu.	Hún	segir	mjög	vont	ef	nemendur	finni	fyrir	því	ef	kennarar	vilji	í	raun	
ekki	kenna	efnið.	Enginn	af	viðmælendunum	upplifði	óþægindi	við	að	kenna	kynfræðslu	

eða	fannst	eitthvað	vandræðalegt	í	kennslunni	sinni.	Þær	nefndu	þó	að	nemendur	
reyndu	stundum	að	gera	þær	vandræðalegar.	Höfundur	veltir	fyrir	sér	hvort	að	það	sé	á	

ábyrgð	skólans	að	ræða	allt	við	nemendur	sem	við	kemur	kynheilbrigði	t.d.	ef	

kennurum	finnst	það	óþægilegt	eða	vandræðalegt.	Þá	er	spurning	um	ábyrgð	foreldra	í	

þessu	sambandi	en	auðvitað	eru	þeir	líka	misvel	í	stakk	búnir	að	taka	umræðu	um	þessi	

mál	við	börnin	sín.		

Viðmælendurnir	hafa	sinnt	kynfræðslu	mis	lengi	en	allar	hafa	þær	samt	jákvæða	

reynslu	af	því	að	kenna	hana	og	finnst	hún	mjög	nauðsynleg	í	námi	unglinga.	Ástæðan	

fyrir	því	að	þeim	finnst	auðvelt	að	taka	þessa	umræðu	með	nemendum	er	líklega	sú	að	
þær	hafa	áhuga	á	þessu	og	finnst	þetta	mikilvægt	málefni.	Margrét	segir	að	mikilvægt	

sé	að	tala	við	nemendur	um	hvernig	á	að	nálgast	svona	efni	og	segir	„það	er	gott	að	við	

séum	opin	og	förum	að	tala	en	þú	veist	ég	legg	rosa	mikla	áherslu	á	að	þau	átti	sig	á	að	
þau	geti	ekki	spurt	mig	persónulegra	spurninga”.	Og	hún	leggur	mikla	áherslu	á	hvernig	

nemendur	bera	sig	að	þegar	þau	eru	í	forvarnarfræðslu	til	dæmis	í	sambandi	við	

virðingu.		
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Hekla	talar	um	jákvæða	reynslu	af	að	kenna	kynfræðslu	og	segir:	

	

Mér	 finnst	 þetta	 ekkert	 pínlegt,	 ég	 hef	 aldrei	 upplifað	 neitt	
vandræðalegt.	Mér	finnst	þetta	æðislegt.	Af	því	að	mér	finnst	svo	gaman	

að	 kenna	og	 ræða	 við	 þau	um	hluti	 sem	að	þú	 veist,	 þeim	 finnst,	 þau	

finna	að	þetta	skiptir	máli.		

	

Höfundur	telur	að	vissulega	sé	þetta	málefni	spennandi	og	áhugavert	fyrir	unglinga.	

Það	sé	þá	auðvitað	skemmtilegra	að	kenna	það	vegna	þess	að	það	hittir	beint	í	mark	

hjá	nemendum	frekar	en	efni	sem	að	nemendur	hafa	enginn	áhuga	á	eða	finnst	erfitt	

t.d.	bylgjur	í	eðlisfræði.	Hekla	segir	nemendur	einnig	koma	til	sín	og	opna	sig	við	hana	

um	ýmis	mál	og	henni	finnst	frábært	að	nemendur	sýni	henni	traust.	Rut	segir	það	

sama	og	Hekla,	talar	um	jákvæða	reynslu	af	kennslunni	og	nefnir	dæmi	um	nemanda	
sem	þakkaði	henni	sérstaklega	fyrir	að	tala	um	samkynhneigð	þar	sem	hann	var	
samkynhneigður	sjálfur.	Hún	segist	einungis	hafa	jákvæða	reynslu	af	því	að	kenna	

kynfræðslu	og	sé	tilbúin	að	ræða	um	allt	við	nemendur	sína	án	þess	að	finnast	það	
vandræðalegt.	Rut	telur	sig	ekki	sleppa	neinu	sem	taka	á	fyrir	og	einnig	ná	að	fjalla	um	
allt	sem	nemendur	vilja	ræða.		

Bæði	Lovísa	og	Þórunn	tala	um	foreldrasamskipti	og	að	það	sé	einnig	í	höndum	
foreldra	að	fræða	börn	um	kynheilbrigði.	Lovísa	sendir	til	dæmis	póst	heim	til	foreldra	

og	segir	frá	því	að	flestir	nemendur	hennar	hafi	sent	nektarmynd	af	sér	eða	þekki	til	
nemenda	í	skólanum	sem	hafa	gert	það.	Hún	hvetur	foreldra	til	að	taka	samtalið	við	

börnin	sín	og	opna	á	umræðuna	heima	t.d.	um	klám.	Einnig	telur	hún	mikilvægt	fyrir	

nemendur	að	geta	spurt	heima	fyrir	um	margt	sem	tengist	kynheilbrigði	og	tekur	

getnaðarvarnir	sem	dæmi.	Þórunn	segir	að	þegar	hún	sýnir	myndina	Fáðu	já!	sendi	hún	

alltaf	tölvupóst	heim	þar	sem	hún	hvetur	foreldra	til	þess	að	horfa	líka	á	myndina.	
Þórunn	spyr	nemendur	sína	hvort	þeir	tali	um	kynheilbrigðismál	við	foreldra	sína	og	

flestir	segja	nei,	mörgum	finnst	vandræðalegt	að	ræða	þetta	við	foreldra	sína.	Mörgum	

foreldrum	finnst	einnig	óþægilegt	að	tala	um	þessi	mál	við	barnið	sitt.	Þórunn	segir	frá	
því	að	hún	sé	stundum	með	smokkaauglýsingarnar	sem	nemendurnir	gera	hjá	henni	

uppi	á	vegg	þegar	hún	tekur	foreldraviðtöl.	Sumir	foreldra	sýna	þessu	mikinn	áhuga	á	

meðan	aðrir	gjóa	einungis	augunum	á	verkefnin	en	vilja	helst	ekkert	ræða	þau.	Rut	

segir	frá	því	að	sumir	foreldrar	vilji	ekki	að	börnin	þeirra	mæti	í	kynfræðslu.	Þau	vilja	
vita	nákvæmlega	hvenær	kynfræðslan	sé	kennd	og	þá	mæta	börnin	þeirra	ekki	í	
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náttúrufræði.	Hún	telur	þetta	vera	trúarlegs	eðlis	en	að	svona	viðhorf	sé	ekki	

börnunum	til	góðs.		

Kennararnir	voru	spurðir	hvort	þeir	myndu	vilja	breyta	kynfræðslunni	í	skólanum	

eða	hvort	hún	væri	í	lagi	eins	og	hún	er	í	dag.	Hekla	segist	ekki	vilja	ræða	við	nemendur	

í	8.	bekk	um	kynlíf,	telur	þá	of	unga	og	ekki	tilbúna	en	henni	finnst	gott	að	áherslan	sé	í	

9.	bekk.	Henni	finnst	þó	eins	og	það	væri	hægt	að	halda	áfram	með	kynfræðsluna	í	10.	

bekk.	Rut	segir	að	hjá	henni	sé	kynfræðslan	komin	í	svolítið	góðan	farveg	en	alltaf	sé	
hægt	að	fínpússa	og	finna	út	hvar	er	hægt	að	leggja	meiri	áherslur	og	alltaf	sé	hægt	að	

bæta	við	nýju	námsefni.	Lovísa	er	með	kynfræðsluna	einungis	í	9.	bekk	en	væri	til	í	að	

hún	væri	einnig	í	8.	og	10.	bekk	af	því	að	nemendur	spá	mikið	í	þessi	mál	og	taka	þetta	
til	sín	á	mismunandi	tímum.	Hún	segir	að	sumir	þyrftu	að	fá	fræðsluna	í	8.	bekk	á	

meðan	aðrir	væru	ekki	tilbúnir	í	það	fyrr	en	í	10.	bekk.	Að	hennar	mati	væri	því	hægt	að	

hafa	einhverja	kynfræðslu	á	hverju	ári.		

	

4.7.	Umræða	samfélagsins	og	MeToo	byltingin	
Eins	og	kom	fram	hér	á	undan	töluðu	allir	viðmælendurnir	um	mikilvægi	þess	að	grípa	

umræðuna	sem	væri	í	gangi	í	samfélaginu	og	nota	hana	í	kennslunni.	Hekla	talaði	um	

að	á	undanförnu	hefði	mikið	verið	í	gangi	og	nefnir	bæði	MeToo	byltinguna	og	
herferðina	Sjúk	ást.	Hún	segir:		

	

Fyrir	 jól	 vorum	við	að	 ræða	um	hvað	væri	mikilvægt	að	 setja	mörk	og	

hvar	mörkin	liggja	og	að	maður	megi	alltaf	hætta	við	þó	maður	sé	til	og	

eitthvað	svona	en	svo	þegar	það	kom	þessi	Sjúka	ást	í	Kastljósinu	að	þá	
fór	ég	aftur	að	ræða	þetta.		

	

Þarna	leggur	hún	áherslu	á	að	nota	það	sem	verið	er	að	fjalla	um	í	fréttum	og	það	sem	

er	talað	um	í	samfélaginu	hverju	sinni.	Hún	segir	að	öll	svona	umfjöllun	hafi	áhrif	á	

kennsluna	hennar	og	að	hún	noti	hana	mikið	í	kennslunni.	Þá	tekur	hún	annað	dæmi	
um	þáttinn	Hæpið,	en	þar	var	fjallað	um	tilfinningar	stráka	og	þá	tók	hún	þá	umræðu	

með	nemendum	sínum.	Hekla	tengdi	þessa	umræðu	við	ofbeldi	sem	að	konur	verða	

fyrir	út	um	allan	heim.	Það	að	karlmenn	eigi	erfitt	með	tjá	tilfinningar	sínar	og	geti	ekki	

talað	við	neinn	um	þær,	getur	valdið	því	að	þegar	þeir	verða	pirraðir	þá	brýst	það	út	í	
andlegu	og	líkamlegu	ofbeldi.	Hún	segir	að	það	sé	búið	að	vera	mikið	fjallað	um	svona	
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mál	í	allan	vetur	og	það	sé	mjög	auðvelt	að	grípa	þá	umræðu	og	nota	með	nemendum.	

Margrét	talar	um	það	sama,	að	hún	grípi	umræðu	líðandi	stundar	og	noti	hana	í	

lífsleiknikennslunni,	ekki	einungis	í	9.	bekk	þegar	kynfræðslan	er	kennd,	heldur	tekur	
hún	umræðuna	við	alla	nemendur	ef	það	á	við	í	lífsleiknitímum.		

Lovísa	reynir	að	skoða	hvað	er	búið	að	vera	í	umræðunni	þegar	hún	undirbýr	

kennsluna	og	grípur	þá	tækifærið	til	að	ræða	það	við	nemendur	sína.	Hún	nefnir	sem	

dæmi	myllumerkið	MeToo	og	sagði	að	nemendur	hefðu	spurt	út	í	það.	Þá	tók	hún	fyrir	
umræðuna	um	kynferðislega	áreitni	og	kynferðislegt	ofbeldi.	Hún	lagði	áherslu	á	að	fólk	

upplifir	hluti	á	mismunandi	hátt	og	að	unglingar	þurfi	að	læra	að	segja	nei	þegar	farið	er	

yfir	þeirra	mörk.	Umskurður	drengja	hefur	einnig	verið	mikið	í	fréttum	upp	á	síðkastið	
og	sagðist	Lovísa	hafa	gripið	þá	umræðu	og	rætt	með	nemendum	sínum.	Hún	segist	

ræða	um	hvernig	trúarbrögð	hafa	áhrif	á	kynlíf	og	kynheilbrigði	og	tekur	oft	dæmi	um	

barnabrúðkaup	í	tengslum	við	þá	umræðu.	Hún	segir	nemendur	pæla	mikið	í	þessu	og	
að	hún	fari	mjög	djúpt	í	þessar	umræður	með	þeim.	Einnig	talar	Lovísa	um	

fræðslumyndina	Myndin	af	mér.	Um	leið	og	sú	mynd	var	gefin	út	ákvað	hún	að	horfa	á	

hana	og	sýna	í	skólanum.	Hekla	segir	að	Myndin	af	mér	hafi	komið	sterk	inn	og	hafi	
verið	gott	að	sýna	hana	þegar	umræðan	um	hrelliklám	var	í	gangi.	Rut	vonast	til	þess	að	

námsefnið	Örugg	saman	taki	á	þeim	málum	sem	að	MeToo	byltingin	fjallar	um	og	segir	

að	það	námefni	komi	í	framhaldi	af	fræðslumyndunum	Myndin	af	mér	og	Fáðu	já!.	Rut	
segir	að	kynfræðslan	breytist	einnig	með	tímanum	og	um	leið	og	samfélagsmiðlar	urðu	

vinsælli	voru	þeir	og	samskiptin	sem	fara	fram	á	þeim	teknir	til	umfjöllunar	í	
kynfræðslunni.	Lovísa	tekur	sem	dæmi	að	íslensk	15	ára	Snapchat	stjarna	hafi	orðið	

ólétt	og	ákveðið	að	eignast	barnið.	Margir	af	hennar	nemendum	fylgdust	með	þessari	

stelpu	á	samfélagsmiðlinum	og	tóku	umræðu	um	þetta	við	Lovísu	í	kennslustund.	

Nemendur	spurðu	til	dæmis	um	hvernig	svona	ungur	einstaklingur	gæti	tekið	þá	

ákvörðun	að	eignast	barn.	Lovísa	greip	þessa	umræðu	strax	og	náði	að	ræða	um	þetta	
málefni	við	nemendur	sína.		

Kolbrún	Hrund	talar	einnig	um	MeToo	byltinguna	og	segir	að	það	sé	eitthvað	að	

varðandi	menninguna	okkar	sem	þarf	að	vinna	betur	með.		

	

											Þú	veist	það	snýst	ekki	um	að	benda	á	fullt	af	vondum	körlum	skilurðu,	

heldur	 það	 er	 eitthvað	 að	 menningunni	 okkar.	 Það	 er	 eitthvað	 sem	
segir	okkur	að	þetta	sé	í	 lagi	en	við	erum	núna	að	átta	okkur	á	því	að	

það	 er	 ekki	 í	 lagi	 en	 hvað	ætlum	 við	 þá	 að	 gera.	 Ég	meina	 þá	 hlýtur	

fræðsla	 að	 vera	 svarið	 og	 ef	 við	 byrjum	 að	 vinna	 með	 þau	 nógu	



52	

snemma,	til	dæmis	að	taka	í	burtu	þetta	svakalega	tabú,	þetta	að	kynlíf	

sé	eitthvað	þú	veist,	að	stelpur	eigi	bara	að	passa	sig	og	eitthvað	svona.	

	

Að	hennar	sögn	þarf	að	tala	um	þetta	við	nemendur	nógu	snemma	til	þess	að	þau	átti	

sig	á	því	hvað	er	í	lagi	og	hvað	ekki.	Hekla	er	á	sama	máli	og	Kolbrún	og	segir	að	það	

hafi	endalaust	verið	horft	upp	á	blindfullar	konur	og	karla	að	haga	sér	ömurlega	en	
samt	sé	aldrei	neitt	gert.	Hún	segir	mikilvægt	að	byrja	strax	á	þessari	umræðu	við	

unglinga	svo	að	þau	láti	ekki	bjóða	sér	hvað	sem	er.	Hún	segir	frábært	að	MeToo	

byltingin	hafi	komið	og	að	það	sé	gott	að	geta	gripið	þá	umræðu	og	nota	í	kennslunni.		
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5	 Umræða	

Í	þessum	kafla	er	reynt	að	greina	og	túlka	niðurstöður	rannsóknarinnar	í	þeim	tilgangi	

að	svara	rannsóknarspurningunni	ásamt	undirspurningum.	Um	leið	leitast	höfundur	við	

að	túlka	niðurstöður	með	hliðsjón	af	þeim	fræðilegu	heimildum	sem	vísað	hefur	verið	

til	fyrr	í	ritgerðinni.	Eins	og	þegar	hefur	verið	lýst	var	markmiðið	að	öðlast	innsýn	í	

reynslu,	viðhorf	og	skilning	kennara	á	mikilvægi	kynfræðslu	og	hvernig	henni	er	háttað	

á	unglingastigi.	Rannsóknarspurningin	sem	lögð	var	til	grundvallar	í	rannsókninni	var:		

• Hver	er	staða	kynfræðslu	á	unglingastigi	grunnskóla	séð	frá	sjónarhóli	reyndra	
kennara	sem	annast	slíka	kennslu?	

Viðmælendur	voru	spurðir	um	helstu	áherslur	í	kynfræðslu	unglinga	og	

hverjar	þeir	teldu	að	þær	ættu	að	vera.	Jafnframt	voru	þeir	spurðir	um	námsefni,	
hæfniviðmið	og	kennsluhætti,	hvað	þeir	vissu	um	kynhegðun	unglinga	utan	
skólatíma,	hversu	vel	þeir	fylgdust	með	efni	samfélagsmiðla	og	Netsins	um	

kynferðismál	og	að	hvaða	marki	hin	svokallaða	Me-Too	bylting	hafi	haft	áhrif	á	
kennslu	þeirra	um	kynheilbrigði	og	kynhegðun	unglinga.	

Tekin	voru	viðtöl	við	sex	einstaklinga	til	að	fá	innsýn	í	stöðu	kynfræðslu	á	

unglingastigi	í	grunnskólum.	Fimm	viðtöl	voru	tekin	við	grunnskólakennara	og	eitt	
viðtal	við	fagaðila	sem	hefur	umsjón	með	tilraunaverkefni	um	kynfræðslu	hjá	
Reykjarvíkurborg.	Við	gagnaöflun	kom	í	ljós	að	viðmælendur	höfðu	mikið	að	segja	

um	kynfræðsluna,	nemendurna,	kennsluhætti	og	námsefnið.	Kennararnir	fimm	
reyndust	allir	hafa	mikinn	áhuga	á	að	fræða	nemendur	um	kynheilbrigði	og	

virðist	það	skipta	miklu	máli	um	hvernig	til	tekst	með	kynfræðsluna.		

	

5.1	Staða	kynfræðslu	og	áherslur	á	unglingastigi	grunnskóla	
Ljóst	er	að	meginbreytingin	sem	orðið	hefur	á	kynfræðslu	í	skólum	felst	í	því	að	

áherslan	á	náttúrufræðiþáttinn	eða	öllu	heldur	líffræðiþáttinn,	hefur	vikið	talsvert	fyrir	
áherslum	á	samskipti,	lífsleikni	og	samfélagslega	þætti.	Kennarar	og	aðrir	sérfræðingar	

sem	annast	kynfræðslu	nú	á	dögum	er	til	dæmis	sjaldnast	náttúrufræðikennarar.	Þetta	

má	einnig	sjá	á	ákvæðum	í	aðalnámskrám.	Árið	1960	tilheyrði	kynfræðsla	einungis	
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náttúrufræðihluta	aðalnámskrár	þar	sem	fræða	skyldi	unglinga	um	kynþroskann	og	

hafa	kynin	aðskilin	við	slíka	fræðslu.	Árið	1989	var	sérstakur	kafli	sem	bar	yfirskriftina	

Kynfræðsla.	Þá	var	aðeins	komið	inn	á	félagsleg	samskipti	þótt	líffræðilegi	þátturinn	
hefði	yfirhöndina.	Áratug	síðar	kom	út	ný	og	endurskoðuð	aðalnámskrá,	gjörólík	þeirri	

sem	áður	var	í	gildi.	Þar	var	ekkert	um	kynfræðslu	í	náttúrufræðihluta	námskrárinnar,	

reyndar	lítið	fjallað	um	kynfræðslu	almennt,	en	þó	eitthvað	í	lífsleiknihluta	
aðalnámskrárinnar	(Menntamálaráðuneytið,	1999).	Samkvæmt	þeirri	aðalnámskrá	sem	

er	í	gildi	nú	er	lögð	áhersla	á	heilbrigði	og	velferð	og	er	hæfniviðmið	að	finna	

samkvæmt	því	bæði	í	náttúrufræðikafla	og	samfélagsfræðikafla	sem	lífsleikni	fellur	

undir.	

Sömu	þróun	má	sjá	í	umfjöllun	stofnana	og	annarra	aðila	sem	láta	sig	varða	

kynheilbrigði.	Í	leiðbeiningum	alþjóðlegu	foreldrasamtakanna	IPPPF	(2010)	eru	til	

dæmis	tilgreindir	sjö	meginþættir	alhliða	kynfræðslu	eins	og	áður	hefur	komið	fram.	
Þeir	eru	kyn,	kynheilbrigði,	réttur	til	kynlífs,	ánægja,	ofbeldi,	fjölbreytileiki	og	sambönd.	
Ekki	fer	milli	mála	hverjar	áherslur	ættu	að	vera	samkvæmt	þessu.	Hér	á	landi	eru	

hliðstæð	samtök	sem	gefa	út	svipaðar	leiðbeiningar	um	alhliða	kynfræðslu	í	skólum.	
Áherslunum	er	skipt	í	sex	kafla:	þroskaferli	mannsins,	sambönd,	persónuleg	færni,	
kynhegðun,	kynlífsheilbrigði	og	menning	og	samfélag	(Heilsugæsla	

höfuðborgarsvæðisins,	2013).	Félagslegi	þátturinn	er	með	öðrum	orðum	áberandi	í	
báðum	tilvikum	og	því	ljóst	að	mikill	hluti	kynfræðslunnar	er	að	færast	úr	náttúrufræði	
yfir	í	lífsleikni	eða	samfélagsfræði.	Líklega	má	skýra	þessa	þróun	þannig	að	kynfræðslan	

er	ekki	lengur	einungis	með	áhersluna	á	líkamlega	þáttinn	heldur	virðast	andlega	og	

félagslega	hliðin	skipta	miklu	máli	að	mati	sérfræðinga.	

Við	sama	tón	kveður	í	niðurstöðum	þessarar	rannsóknar.	Viðmælendur	virðast	í	

meginatriðum	sammála	þessari	þróun	og	telja	að	áherslan	í	kynfræðslu	skuli	ekki	vera	

einungis	á	kynþroska,	kynfæri	og	líkamann	sjálfan,	heldur	séu	samskipti	það	sem	skipti	
mestu	máli	þegar	kemur	að	góðu	kynheilbrigði	unglinga.	Það	er	sammerkt	

þátttakendum	þessarar	rannsóknar	að	þeir	leggja	áherslu	á	að	nemendur	séu	í	góðum	

samskiptum	við	skólafélaga	þegar	umræða	um	kynlíf	er	annars	vegar	og	nái	
sameiginlegum	skilningi	á	hvernig	maður	setur	sér	mörk	og	fer	eftir	þeim.	Það	var	til	

dæmis	athyglisvert	hvernig	Þórunn	tjáði	sig	um	samskipti	er	snéru	að	sjálfstrausti	og	að	

hver	einstaklingur	þyrfti	að	koma	fram	við	aðra	eins	og	hann	vildi	láta	koma	fram	við	
sig.	Hún	bendir	meðal	annars	á	að	sumir	unglingar	telji	að	kynlíf	snúist	einungis	um	

samfarir	milli	stráks	og	stelpu,	á	meðan	það	birtist	í	raun	með	ýmsum	öðrum	hætti:		
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Ég	hef	lent	í	rökræðum	um	að	það	sé	bara	typpi	í	píku	sem	að	er	kynlíf,	

til	 dæmis	 að	 munnmök	 séu	 ekki	 kynlíf.	 Og	 þá	 fer	 maður	 bara	 út	 í	

umræðuna	 hvað	 eru	 kynfæri.	 Typpi	 og	 píka	 eru	 kynfæri	 og	 hvort	 sem	
þau	 lenda	 saman	 eða	munnurinn	 lendi	 við	 þau	 eða	 hendur	 eða	 hvað	

sem	er,	að	þegar	við	erum	á	kynfærum	þá	auðvitað	hlýtur	það	að	teljast	

til	kynlífs.		

	

Samkvæmt	þessu	virðist	því	vera	mikilvægt	að	nemendur	fái	fræðslu	um	að	kynlíf	geti	

verið	með	ýmsum	hætti,	með	einstaklingum	af	gagnstæðu	kyni,	sama	kyni	eða	með	

sjálfum	sér	og	að	það	sé	hægt	að	stunda	kynlíf	án	þess	að	stunda	samfarir.	Í	viðtalinu	

við	Kolbrúnu	segir	hún	að	það	sé	mikilvægt	að	nemendur	átti	sig	á	að	kynlíf	sé	eðlilegur	

hluti	af	lífinu	og	eigi	að	vera	jákvæður	partur	af	lífinu.	Það	getur	þess	vegna	verið	

mikilvægt	að	ræða	við	unglinga	á	opinskáan	og	jákvæðan	hátt	um	kynlíf.	Þórunn	talar	
um	að	nemendur	hennar	upplifi	„kynhræðslu“	í	staðinn	fyrir	„kynfræðslu“	og	segir:		

	

Þau	tala	líka	soldið	um	það	að	það	sé	mikið	eins	og	þau	kalla	kynhræðsla	
í	gangi	frekar	en	fræðsla.	Að	það	sé	svo	miklu	meiri	áhersla	lögð	á	það	
að	passa	upp	á	ótímabærar	þunganir	og	kynsjúkdóma	og	þetta	og	hitt.	

Þú	stingur	typpi	inn	í	píku	án	þess	að	vera	með	smokk	og	þú	bara	deyrð.		

	

Hún	telur	að	unglingar	vilji	fá	fræðslu	þar	sem	er	rætt	um	þá	jákvæðu	þætti	sem	

tengjast	kynheilbrigði	og	kynlífi.	Þar	sem	kynlíf	er	ein	af	grunnþörfum	mannsins	og	hluti	

af	persónuleika	hvers	og	eins,	er	því	eflaust	rökrétt	að	verða	við	þeirri	ósk	nemenda	að	
tala	á	jákvæðan	hátt	um	kynlíf,	samfarir	og	fullnægingu.	Samt	sem	áður	má	ekki	horfa	

fram	hjá	þáttum	eins	og	kynsjúkdómum	og	ótímabærum	þungunum	eins	og	rannsóknir	

sýna.	Það	er	ljóst	að	kynsjúkdómar	fara	vaxandi	hér	á	landi	(Þórólfur	Guðnason,	2017).	
Þess	vegna	verða	kennarar	líka	að	huga	að	forvörnum	í	kynfræðslunni,	hvernig	sem	það	

er	gert.	Samkvæmt	viðmælendum	kemur	það	oft	í	hlut	hjúkrunarfræðings	að	fræða	um	

þessi	mál.	Velta	má	fyrir	sér	hvort	nemendur	þyrftu	ekki	sjálfir	að	vinna	meira	með	
þennan	þátt	kynfræðslunnar	til	að	skilja	hann	betur.	

Á	sama	hátt	er	hægt	að	tala	um	sjálfsfróun	og	kosti	þess	að	stunda	hana,	til	dæmis	

er	hægt	að	tala	um	vellíðan	sem	fylgir	henni	og	leggja	áherslu	á	að	þekkja	líkama	sinn	
og	þarfir.	Samkvæmt	rannsóknum	stunda	færri	stelpur	sjálfsfróun	en	strákar	og	byrja	
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strákar	einnig	yngri	að	stunda	hana	(Kolbrún	Hrund	Sigurgeirsdóttir,	2015).	Tala	þyrfti	á	

opinskáan	hátt	um	sjálfsfróun	kvenna	og	um	jákvæðar	hliðar	þess	að	stunda	hana.	Það	

gæti	orðið	til	þess	að	fleiri	stelpur	prófuðu	sig	áfram	og	byrjuðu	að	stunda	kynlíf	með	
sjálfum	sér	áður	en	þær	fara	að	stunda	kynlíf	með	öðrum.	

Kynverund,	kyngervi,	kyneinkenni,	kynhneigð	og	kynvitund	eru	meðal	hugtaka	sem	

nú	er	fjallað	um	í	kynfræðslu	í	grunnskólum.	Ýmis	ný	hugtök	eru	komin	fram	þessu	til	
viðbótar	sem	sáust	ekki	fyrir	nokkrum	árum.	Til	dæmis	er	nú	rætt	um	margar	

kynhneigðir,	ekki	einungis	gagnkynhneigð	og	samkynhneigð	heldur	líka	tvíkynhneigð,	

pankynhneigð	og	eikynhneigð.	Ekki	er	lengur	einungis	talað	um	tvö	kyn,	karl	og	konu,	

sem	sagt	sískarl	og	sískonu,	heldur	er	hægt	að	vera	flæðigerva,	hán	og	dulkynja	og	svo	

geta	einstaklingar	líka	verið	trans	og	intersex.	Hekla	í	Brattaskóla	talaði	um	þessi	nýju	

hugtök	og	sagði	að	þetta	væri	alveg	jafn	nýtt	fyrir	henni	og	fyrir	nemendunum,	hún	

væri	þá	oft	að	læra	á	sama	tíma	og	nemendurnir.	Ekki	er	hægt	að	ætlast	til	að	kennarar	
viti	allt	og	geti	tekið	fyrir	öll	málefni	en	í	síbreytilegu	samfélagi	er	nauðsynlegt	að	
kennarar	geri	sér	grein	fyrir	tilvist	slíkra	hugtaka	og	hugmynda.	Þar	er	að	finna	margt	

nýtt	og	breytilegt	sem	þarf	að	fjalla	um	með	nemendum.	Og	það	er	mest	um	vert	að	
kennarar	fjalli	um	slíka	hluti	á	hlutlausan	hátt.	Ef	marka	má	viðhorf	og	ummæli	
þátttakenda	þessarar	rannsóknar	hlýtur	það	að	vera	alvarlegt	umhugsunarefni	að	

kennarar	og	aðrir	uppfræðendur	átti	sig	á	hvar	þurfi	að	draga	mörkin	þegar	kynfræðsla	
er	annars	vegar.	Við	þetta	má	bæta	spurningunni	um	það	hvað	er	skólans	að	fjalla	um	
og	hvað	er	annarra	aðila,	t.d.	forráðamanna	nemenda.	

	

5.2	Námsefni,	hæfniviðmið	og	kennsluhættir	
Fjölbreytni	í	námsefnisútgáfu	endurspeglar	það	sama	og	sagt	var	hér	á	undan	um	þróun	

kynfræðslu.	Þó	benda	niðurstöður	til	þess	að	margt	af	því	námsefni	sem	ætlað	er	til	
kynfræðslu	hér	á	landi	sé	ekki	mikið	notað.	Kynfræðsla	virðist	að	miklu	leyti	miðast	við	

að	nemendur	vinni	saman	í	hópum,	taki	þátt	í	umræðum	og	vinni	verkefni.	

Þátttakendur	í	rannsókninni	nota	yfirleitt	ekki	eitthvað	ákveðið	námsefni,	heldur	byggja	
þeir	kynfræðsluna	að	stórum	hluta	á	sínum	eigin	hugmyndum	og	umræðum.	Notast	er	

við	fræðslumyndir	eins	og	myndirnar	Fáðu	já!	og	Myndin	af	mér	og	segja	kennararnir	

að	gott	sé	að	nota	til	dæmis	fræðsluþætti,	fréttir	og	fréttatengda	þætti	eða	annað	slíkt	

sem	nemendur	geta	horft	á.	Náttúrufræðikennararnir	nota	kafla	úr	bókinni	
Mannslíkaminn	sér	til	hliðsjónar	en	telja	að	ekki	sé	nægilega	vel	farið	í	ákveðna	þætti	

þar.	Kveikja	og	umræður	í	kjölfarið,	hvort	sem	er	með	kennara	eða	á	milli	nemenda,	
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virðist	algengasta	sniðið	á	kennsluháttum	samkvæmt	þessari	rannsókn.	Nemendur	vilja	

hafa	meiri	samræður	í	kynfræðslunni,	þar	sem	þeir	geta	jöfnum	höndum	tjáð	sig	um	

sínar	tilfinningar,	spurt	spurninga	og	fengið	góð	svör.	Kennarar	virðast	einnig	leggja	
áherslu	á	umræður	í	kynfræðslunni.	Viðmælendurnir	tala	um	að	dæmigerð	kveikja	geti	

verið	fræðslumynd	eða	sjónvarpsþáttur	og	segja	misjafnt	hvort	nemendur	kjósi	að	tjá	

sig	eða	ekki	og	fari	það	mikið	eftir	þroska	nemendanna.	Vegna	þess	að	það	er	mikill	
munur	á	einstaklingum	hvernig	þeir	tjá	sig	um	viðfangsefnið	finnst	viðmælendunum	

erfitt	að	vera	með	ákveðin	hæfniviðmið.	Hekla	í	Brattaskóla	sagði	til	dæmis:		

	

Sumir	 ganga	 út	 og	 eru	 ekki	 tilbúnir	 í	 þetta.	 Þetta	 er	 bara	 eins	 og	 vera	

með	próf	og	það	er	 tré	 (sbr.	 vísun	 í	þekkta	dæmisögu)	og	allir	 eiga	að	

klifra	upp	í	tré	og	ég	er	með	seli	og	selir	klifra	ekkert	upp	í	tré.	Þetta	er	

soldið	þannig	hugsun.		

	

Námsmat	er	þó	í	einhverjum	mæli	hjá	kennurunum	þar	sem	nemendur	vinna	til	dæmis	

í	hópum,	búa	til	kynningar	og	vinna	verkefni	sem	einkunn	er	gefin	fyrir.	Þá	er	oft	lagt	
mat	á	hvort	þau	geti	tjáð	sig	og	hvernig	þau	vinna	saman	í	hóp.	Í	niðurstöðum	komu	
hins	vegar	fram	hugmyndir	um	gott	námsmat	t.d.	þar	sem	nemendur	héldu	dagbók	á	

meðan	á	kynfræðslunni	stóð.	Nemendur	geta	lært	mikið	af	þessu	þar	sem	þeir	þurfa	að	
koma	sínum	eigin	hugsunum	á	blað	og	einnig	er	gott	fyrir	kennarann	að	sjá	hverju	
nemendur	eru	að	velta	fyrir	sér	varðandi	námsefnið.	Ein	af	meginbreytingum	í	íslensku	

skólastarfi	á	síðustu	árum	er	sú	að	námsmat	og	hæfniviðmið	snúast	meira	um	víðtæka	

hæfni,	gagnrýna	hugsun	og	samfélagstenginu	en	minni	áhersla	er	lögð	á	sundurgreind	
minnisatriði	og	miðlun	þekkingar.	Það	má	því	segja	að	þessi	ummæli	viðmælendanna	

um	hæfniviðmið	og	námsmat	séu	í	samræmi	við	það.		

	

5.3	Viðhorf	og	reynsla	kennara	
Viðhorf	kennara	og	skapandi	hugsun	virðast	skipta	miklu	máli	þegar	kemur	að	
kynfræðslu.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýna	að	kennararnir	sem	rætt	var	við	hafa	

áhuga	á	efninu	og	finnst	fræðslan	mikilvæg.	Þessi	afstaða	virðist	leiða	til	þess	að	þeir	

standa	að	markvissri	og	góðri	kynfræðslu.	Kolbrún	Hrund	telur	að	kynfræðsla	þar	sem	

kennaranum	finnst	efnið	vandræðalegt	eða	óþægilegt	skili	engum	árangri.	Nemendur	
finna	fyrir	því	ef	kennari	er	ófús	að	kenna	það	sem	hann	er	að	kenna	eða	ef	kennari	



58	

sýnir	efninu	lítinn	áhuga.	Kynfræðslukennarar	þurfa	að	vera	tilbúnir	að	taka	umræðu	

um	ýmis	mál	tengd	kynheilbrigði	á	viðeigandi	hátt	án	þess	að	það	verði	vandræðalegt	

eða	óþægilegt.	Þó	má	ekki	horfa	fram	hjá	því	að	slíkt	krefst	þekkingar	á	þessu	
margslungna	samhengi	sem	einkennir	kynhegðun	og	kynheilbrigði	ungs	fólks	nú	á	

dögum.	

Einungis	voru	tekin	viðtöl	við	fimm	kennara	sem	annast	kynfræðslu	á	unglingastigi	
en	viðhorf	þeirra	allra	til	kynfræðslu	var	jákvætt	í	þeim	skilningi	að	allir	sýndu	áhuga	á	

efninu	og	fannst	skipta	máli	að	það	væri	góð	og	markviss	kynfræðsla	á	unglingastigi	

grunnskóla.	Rannsóknin	tók	mið	af	því	að	finna	skóla	þar	sem	væri	góð	kynfræðsla	og	

voru	þátttakendur	valdir	með	það	í	huga	að	þeir	höfðu	orð	á	sér	fyrir	að	annast	

markvissa	kynfræðslu	á	unglingastigi.	Niðurstöður	benda	þess	vegna	sterklega	til	þess	

að	viðhorf	þeirra	skipti	miklu	máli	þegar	kemur	að	fræðslunni.	Allir	þátttakendurnir	

sögðust	hafa	gaman	af	því	að	annast	kynheilbrigðiskennslu	og	hún	skipti	miklu	máli	og	
gátu	þeir	sagt	frá	jákvæðri	upplifun	sinni	af	kennslunni.	Þátttakendur	sögðust	jafnframt	
allir	hafa	áhuga	á	kynfræðslu	og	vilja	halda	því	áfram.	Mögulega	hefðu	niðurstöður	

orðið	á	annan	veg	ef	tekin	hefðu	verið	viðtöl	við	fleiri	þátttakendur	eða	ef	þátttakendur	
hefðu	verið	valdir	á	annan	hátt.	

Rétt	er	að	taka	fram	að	allir	viðmælendur	rannsóknarinnar	voru	konur.	

Niðurstöður	um	viðhorf	og	reynslu	hefðu	ef	til	vill	orðið	á	annan	veg	ef	um	karlkyns	
kennara	hefði	verið	að	ræða.	Körlum	þykir	hugsanlega	óþægilegt	að	tala	við	ungar	
stúlkur	um	kynlíf	t.d.	vegna	þess	að	einhverjum	gæti	þótt	það	óviðeigandi.	Höfundur	

telur	hins	vegar	að	það	sé	þó	engan	veginn	víst,	þar	sem	kvenkennararnir	sem	rætt	var	

við,	tali	um	kynlíf	við	unga	stráka	án	þess	að	finnast	það	óþægilegt	eins	og	fram	hefur	
komið.	Kosturinn	við	að	tala	við	fimm	kennara	sem	hafa	helgað	sig	kynfræðslu	er	sá	að	

þá	fást	markvissar	upplýsingar	um	hvernig	æskilegt	væri	að	haga	kynfræðslu	á	

markvissan	og	viðeigandi	hátt.	Þessar	niðurstöður	geta	þess	vegna	verið	hagnýtar	fyrir	
aðra	kennara	eða	stjórnendur	um	hvernig	skuli	haga	kynfræðslu	á	unglingastigi.	

Í	niðurstöðukaflanum	kom	fram	að	viðmælendur	teldu	að	unglingar	átti	sig	ekki	

alltaf	á	því	hvenær	þeir	eru	í	kynfræðslu	eða	hvort	þeir	fái	góða	kynfræðslu.	Þess	vegna	
má	ætla	að	hugsanlega	sé	góð	kynfræðsla	í	ýmsum	grunnskólum	þó	að	nemendur	segi	

annað.	Kennararnir	töluðu	um	að	nemendum	fyndist	kynfræðsla	eingöngu	vera	þegar	

kynlíf	eða	kynfæri	væru	rædd.	Nemendur	gera	sér	þá	ekki	grein	fyrir	að	jafnrétti,	
samskipti,	sjálfsmynd,	kynhneigð,	kynvitund,	sjúkdómar	og	margt	fleira	eru	málefni	

sem	tilheyra	dagskrá	kynfræðslunnar.	Einnig	getur	skýringin	verið	sú	að	unglingar	

virðist	gleyma	því	efni	sem	farið	er	yfir	í	grunnskólanum,	jafnt	í	kynfræðslu	og	í	öðrum	
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greinum.	Það	er	því	erfitt	að	alhæfa	um	neitt	í	þessum	efnum.	Höfundur	telur	að	jafnvel	

þurfi	að	breyta	heiti	kynfræðslunnar	og	leggur	til	að	hugtakið	kynheilbrigðiskennsla	

verði	notað	líkt	og	Kirby	(2007)	talar	um.	Þessi	rannsókn	bendir	sterklega	til	þess	að	góð	
og	markviss	kynfræðsla	sé	til	staðar	í	einhverjum	grunnskólum	á	Íslandi.	Þar	sem	um	

eigindlega	rannsókn	er	að	ræða	er	þó	ekki	hægt	að	alhæfa	um	að	svo	sé	í	öllum	skólum.	

Þessar	niðurstöður	gefa	þó	til	kynna	að	margt	gott	sé	gert	í	kynfræðslu	á	unglingastigi	í	
einhverjum	skólum,	en	jafnframt	gefa	þær	skýrt	til	kynna	að	þetta	svið	er	orðið	flókið	

og	margs	að	gæta	þegar	kemur	að	ákvörðunum	kennara	um	hvernig	skuli	útfæra	nám	

og	kennslu.		

Viðmælendur	töldu	það	mikilvægan	þátt	í	undirbúningi	sínum	fyrir	kennsluna	að	

huga	að	nemendum	og	þörfum	þeirra	áður	en	hafist	væri	handa	við	kennsluna.	Viðbúið	

er	að	sumir	unglingar	kunni,	þekki	og	hafi	reynt	ýmislegt	tengt	kynhegðun	á	meðan	

aðrir	eru	reynslulausir	eins	og	hver	önnur	börn.	Samkvæmt	hugsmíðikenningu,	einkum	
félagslegri	hugsmíðikenningu,	hafa	félagsleg	samskipti	áhrif	á	vitsmunaþroska	
einstaklinga	og	forhugmyndir.	Samkvæmt	kenningu	Lev	Vygotsky	(Daniels,	2008)	skipta	

samskipti	og	samtal	við	jafningja	hér	miklu.	Forhugmyndir,	þ.e.	þekking	og	skilningur	
nemanda	áður	en	nám	hefst,	skipta	hér	líka	máli.	Fræg	orð	David	Ausubel	(1968)	eiga	
vel	við	þegar	kemur	að	kynfræðslu,	það	er	að	kynna	sér	nemendahópinn	vel,	spyrja	sig	

að	því	hvað	þau	vita,	hafa	upplifað	o.s.frv.	og	fara	svo	að	kenna	þeim.	Eins	og	Þórunn	í	
Skriðuskóla	nefndi,	gæti	nemandi	hafa	upplifað	eitthvað	viðkvæmt	sem	tengist	
viðfangsefni	tímans,	þá	er	mikilvægt	að	kennari	þekki	sögu	nemandans	og	geti	rætt	við	

hann	sérstaklega	fyrir	tímann.	Rut	í	Hálsaskóla	sagðist	fylgjast	með	nemendum	þegar	

verið	væri	að	sýna	fræðslumynd,	því	viðbrögð	nemenda	gætu	gefið	til	kynna	ef	þeim	
fyndist	eitthvað	óþægilegt	eða	ef	þeir	hefðu	lent	í	einhverju	sem	kæmi	fram	í	myndinni.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	þess	að	mikilvægt	sé	að	tengjast	

nemendahópnum	svo	að	hægt	sé	að	átta	sig	á	ef	nemandi	þarf	aðstoð	frá	fagaðila	eða	
ef	nálgast	þarf	efnið	á	annan	hátt	gagnvart	tilteknum	nemendum.	

	

5.4.	Kynhegðun	og	kynheilbrigði	unglinga	
Rætt	var	við	einn	sérfræðing	í	rannsókninni	og	telja	má	að	það	hjálpi	töluvert	við	að	fá	

áreiðanlegri	niðurstöður.	Kolbrún	Hrund,	verkefnastjóri	jafnréttismála	hjá	skóla-	og	

frístundasviði	Reykjavíkurborgar,	hefur	bæði	gert	rannsókn	á	stelpum	og	strákum	um	
kynlífsmenningu	þeirra.	Hún	hefur	því	góða	innsýn	í	kynheilbrigðismál	ungs	fólks	og	er	

stjórnandi	tilraunaverkefnis	um	kynfræðslu	sem	fer	af	stað	hjá	Reykjavíkurborg	haustið	
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2018.	Fram	kom	bæði	í	rannsókn	Kolbrúnar	(2015)	um	upplifun	stúlkna	af	

kynlífsmenningu	og	rannsókn	Kolbrúnar	og	Þórðar	(2018)	um	upplifun	stráka	af	

kynlífsmenningu	að	klám	getur	haft	mikil	áhrif	á	upplifun	þeirra	af	kynlífi.	Erfitt	getur	
verið	fyrir	ungt	fólk	að	átta	sig	á	muninum	á	milli	raunverulegs	kynlífs	og	þess	sem	

birtist	í	klámmyndum	og	getur	það	valdið	því	að	samskipti	í	kynlífi	verði	erfið.	Bruess	og	

Greenberg	(2009)	telja	hins	vegar	að	mikilvægt	sé	að	hjálpa	ungu	fólki	að	átta	sig	á	því	
að	erótískar	hugsanir	séu	eðlilegar	og	að	það	sé	ekki	slæmt	fólk	þó	að	það	hugsi	þannig.	

Í	niðurstöðum	rannsóknar	um	klámnotkun	íslenskra	framhaldsskólanema	(2016)	kom	

fram	að	mikill	meiri	hluti	þátttakanda	hafði	horft	á	klám.	Klámáhorf	unglinga	virðist	því	

vera	mikið	og	ætla	má	að	ástæður	þess	megi	rekja	til	Netsins	og	þess	að	það	er	auðvelt	

fyrir	börn	og	unglinga	að	nálgast	klámefni	í	gegnum	tölvur	og	snjallsíma.		

Af	ummælum	þátttakenda	má	ráða	að	þeir	gera	sér	grein	fyrir	klámáhorfi	unglinga	

og	telja	að	það	hafi	áhrif	á	hugmyndir	þeirra	um	hvernig	kynlíf	eigi	að	vera.	Hekla	í	
Brattaskóla	segir:	

	

Ég	 segi	 við	 þau	 að	 ég	 hafi	 farið	 á	 klámfyrirlestur	 og	 segi	 þeim	 hvað	
rannsóknir	sýna,	hvenær	strákar	byrja	að	horfa	á	klám	og	hvað	þeir	horfa	
á	 það	 oft,	 kannski	 oft	 á	 dag	 og	 um	 hvað	 það	 fjallar.	 Þá	 sé	 ég	 svipinn	 á	

sumum	strákunum,	þegar	þeir	fara	að	hlæja,	þá	veit	ég	alveg	að	þetta	eru	
strákarnir	 sem	 eru	 búnir	 að	 sjá	 þetta.	 Því	 á	 klámsíðum	 er	 þetta	 bara	
ofbeldi,	þetta	er	ekki	kynlíf.		

	

Viðmælendur	leggja	áherslu	á	að	tala	um	klám	og	kynlíf	og	útskýra	fyrir	nemendum	að	
ekki	sé	hægt	að	bera	þessa	tvo	hluti	saman.	Margrét	talar	um	að	nemendur	fái	fyrst	

fræðslu	um	klám	í	9.	bekk	en	þá	séu	flestir	ef	ekki	allir,	búnir	að	horfa	á	klám	einhvern	

tíma	um	ævina.	Þórunn	segir	einnig:	„það	sem	11	ára	strákar	vilja	sjá	er	bara	bert	hold	
og	hvernig	kynlíf	fer	fram	en	þeir	sjá	eitthvað	allt	annað”.	Þórunn	á	við	að	þessir	ungu	

strákar	verði	jafnvel	vitni	að	mjög	grófu	ofbeldisklámi	í	stað	þess	sem	þeir	eru	í	raun	að	

leita	að.	Samkvæmt	rannsókn	Guðbjargar	Hildar	(2016)	virðast	strákar	horfa	töluvert	
meira	á	klám	og	byrja	fyrr	að	horfa	en	stelpur	og	hafa	þeir	þá	fyrirfram	ákveðnar	

ranghugmyndir	um	hvernig	kynlíf	á	að	vera.	Þessar	niðurstöður	eru	í	takt	við	rannsókn	

Kolbrúnar	(2015)	og	rannsókn	Kolbrúnar	og	Þórðar	(2018).	Stelpur	horfa	minna	á	klám	
en	margar	þeirra	hafa	þó	séð	það	og	gera	þær	sér	því	mögulega	ekki	grein	fyrir	hvernig	

heilbrigt	kynlíf	á	að	vera	og	fylgja	þess	vegna	fyrirmælum	strákanna.	Endaþarmsmök	
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eru	til	dæmis	athöfn	sem	sést	oft	í	klámmyndum	og	samkvæmt	rannsókn	Þórðar	og	

Kolbrúnar	(2018)	finnst	mörgum	ungum	strákum	t.d.	nauðsynlegt	að	hafa	prófað	að	

stunda	þau.	Endaþarmsmök	er	athöfn	þar	sem	margt	þarf	að	hafa	í	huga	áður	en	þau	
eru	stunduð.	Ólíklegt	er	að	margir	unglingar	hafi	þroska	til	að	skilja	hvað	felst	í	því	að	

stunda	endaþarmsmök	stuttu	eftir	að	þeir	byrja	að	stunda	kynlíf.	Samkvæmt	

niðurstöðum	má	hins	vegar	áætla	að	unglingar	geri	það	þrátt	fyrir	að	fara	með	því	yfir	
sín	eigin	mörk,	vegna	þess	að	það	kemur	svo	oft	fyrir	í	klámi	og	þykir	þar	eðlilegur	

hlutur.	Af	þessum	niðurstöðum	má	ráða	að	börn	og	unglingar	hljóta	að	hafa	þörf	fyrir	

fræðslu	um	heilbrigt	og	gott	kynlíf	og	þar	með	að	góð	samskipti	séu	lykilatriði.	

Spurningin	er	líka	sú	hvort	kynfræðsla	ætti	að	byrja	fyrr	eins	og	ætlunin	er	að	gera	í	

áður	nefndu	tilraunaverkefni	hjá	Reykjavíkurborg.	Þá	myndu	börn	til	dæmis	fá	fræðslu	

um	samskipti,	jafnrétti,	klám	og	kynlíf	áður	en	þeir	sjá	klám	í	fyrsta	skipti	og	gæti	það	ef	

til	vill	minnkað	áhorf	eða	gert	þau	gagnrýnni	á	það	sem	þau	sjá.	

Samskipti	og	sjálfsmynd	geta	skipt	miklu	máli	þegar	kemur	að	því	að	unglingar	fari	
að	stunda	kynlíf	en	einnig	góð	kynfræðsla.	Unglingar	þurfa	að	geta	sett	sér	mörk	og	

fylgt	þeim.	Sóley	S.	Bender	(2006b)	segir	kynfræðsluna	oft	vera	vandamálamiðaða	um	
of	og	að	það	sé	nauðsynlegt	að	leyfa	ungu	fólki	að	ræða	saman	um	kynlíf	og	notkun	
smokksins	til	dæmis,	án	þess	að	tengja	það	vandamálum.	Með	því	að	leyfa	nemendum	

að	ræða	saman	er	verið	að	efla	samskipti	og	með	því	að	efla	þau	er	líklegra	að	
nemendur	eigi	í	góðum	samskiptum	við	kynlífsfélaga	þegar	að	því	kemur.	Þórunn	í	
Skriðuskóla	segir:	„Ef	maður	treystir	sér	ekki	að	tala	um	kynlíf	við	einhverja	manneskju	

er	maður	þá	tilbúinn	að	vera	nakinn	og	sofa	hjá	henni”.	Þetta	er	einmitt	það	sem	Sóley	

S.	Bender	meinar,	það	er	að	samræður	milli	unglinga	um	kynlíf	í	tengslum	við	
kynfræðslu	sé	líklegt	til	að	auka	sjálfstraust	þeirra	til	þess	að	tala	um	kynlíf	þegar	að	því	

kemur	að	stunda	það.	Kennarar	sem	annast	kynfræðslu	þurfa	einnig	að	huga	að	

samkynhneigðum	unglingum.	Með	því	að	taka	skýrt	fram	að	samkynhneigð	sé	eðlileg	
eins	og	aðrar	kynhneigðir	er	ef	til	vill	unnt	að	hjálpa	þeim	að	styrkja	sjálfsmynd	sína.	

Samkvæmt	niðurstöðum	rannsóknar	Sigrúnar	Sveinbjörnsdóttur	(2010)	eru	

samkynhneigðir	unglingar	ekki	jafn	hamingjusamir	og	gagnkynhneigðir	unglingar	og	
þarf	því	að	huga	að	því	að	kynfræðsla	sé	ekki	einungis	miðuð	við	gagnkynhneigð	heldur	

sé	fjallað	um	allar	hliðar	kynlífs	og	mismunandi	kynhneigðir.	

Í	uppeldi	barna	og	unglinga	stendur	það	foreldrum	og	forráðamönnum	næst	að	sjá	
um	forvarnarfræðslu	varðandi	ýmis	mál	og	má	ætla	að	það	sé	þeirra	hlutverk	að	stuðla	

að	heilbrigði	og	vellíðan	hjá	barna	sinna.	Kynheilbrigði	er	hluti	af	heilbrigði	manna	og	

því	ættu	foreldrar	að	ræða	við	börn	sín	um	kynheilbrigðismál	alveg	eins	og	þeir	ræða	
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við	þau	um	að	hreyfa	sig	og	borða	hollan	mat.	Þátttakendur	í	rannsókninni	tala	einnig	

um	þetta	og	segja	að	foreldrar	þurfi	líka	að	bera	ábyrgð	á	að	fræða	um	kynheilbrigði.		

Kennarar	grunnskóla	á	Íslandi	munu	aldrei	geta	farið	með	nemendum	yfir	öll	þau	
álitamál	eða	viðfangsefni	sem	þeir	kunna	að	standa	frammi	fyrir	í	þessu	síbreytilega	

nútímasamfélagi.	Skólinn	fjallar	um	áfengi,	fíkniefni,	reykingar	og	fleira.	En	álitamál	eins	

og	offita,	átröskun,	heimilisofbeldi,	alkahólismi,	geðsjúkdómar	og	fleira	eru	málefni	
sem	nauðsynlegt	er	að	unglingar	fræðist	um	en	skólinn	getur	ekki	annast	alla	þá	

fræðslu,	að	minnsta	kosti	ekki	einn	án	aðkomu	annarra	sérfræðinga.	Þess	vegna	er	

mikilvægt	að	benda	á	að	forvarnarfræðsla	og	fræðsla	til	dæmis	um	kynheilbrigði	ætti	

að	vera	samstarf	heimilis	og	skóla	í	stað	þess	að	setja	alla	ábyrgð	á	skólann.	Foreldrar	

og	forráðamenn	þurfa	að	bera	ábyrgð	og	vera	vakandi	yfir	því	sem	börn	þeirra	og	

unglingar	eru	að	gera	eða	horfa	á.	Til	dæmis	er	það	hlutverk	foreldra	að	fylgjast	með	

því	hvort	unglingar	séu	að	horfa	á	klám,	hvort	þeir	séu	að	senda	nektarmyndir	af	sér	í	
gegnum	samfélagsmiðla	eða	hvað	þeir	eru	að	gera	fyrir	utan	skóla.	Kennararnir	sem	að	
tóku	þátt	í	rannsókninni	virtust	gera	sér	grein	fyrir	að	nemendur	sendi	nektarmyndir	af	

sér	og	horfi	á	klám.	Lovísa	í	Tunguskóla	sendir	til	dæmis	póst	á	foreldra	um	að	margir	
nemendur	við	skólann	sendi	nektarmyndir	á	samfélagsmiðlum	sín	á	milli	og	að	hún	hafi	
fengið	þær	upplýsingar	frá	nemendunum	sjálfum.	

5.5	Ályktun	og	megin	niðurstaða	
Meginniðurstaða	þessarar	rannsóknar	er	sú	að	kennarar	sem	annast	kynfræðslu	standa	
frammi	fyrir	stóru	og	ögrandi	verkefni	sem	kallar	á	svör	við	mörgum	erfiðum	

spurningum.	Vissulega	er	mikilvægt	að	hafa	áhuga	á	efninu	og	að	geta	talað	á	

opinskáan	og	réttan	hátt	við	unglinga	um	allt	sem	viðkemur	kynhegðun	og	

kynheilbrigði.	En	þeir	sem	annast	þessa	kennslu	þurfa	jafnframt	að	vera	stöðugt	

viðbúnir	óvæntum	uppákomum	sem	stuða	jafnvel	svo	um	munar.	Þeir	þurfa	enn	
fremur	stöðugt	að		vega	og	meta	hvað	er	við	hæfi	hverju	sinni.	Viðmælendurnir	sem	

annast	kynfræðslu	telja	mikilvægt	að	góð	kynfræðsla	sé	til	staðar	fyrir	unglinga	í	

grunnskólum	landsins	óháð	því	hvar	þeir	búa.		

Samfélagsleg	umræða	byggir	oft	á	því	að	kynfræðsla	í	grunnskólum	sé	ekki	nógu	

góð.	Nemendur	segjast	oft	hafa	fengið	litla	sem	enga	fræðslu	og	hafa	forsvarsmenn	

verkefna	eins	og	Sjúk	ást	haldið	fram	að	kynfræðslu	þyrfti	að	bæta	á	Íslandi.	Verkefnið	

Sjúk	ást	á	vegum	Stígamóta	er	frábært	framtak,	en	þar	er	verið	að	skora	á	
menntamálaráðherra	að	auka	kynfræðslu	í	skólum	og	að	kenna	um	heilbrigð	og	

óheilbrigð	sambönd.		
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Hvað	sem	öðru	líður	þá	má	ráða	af	niðurstöðum	þessarar	rannsóknar	að	margt	

gott	er	nú	þegar	gert	í	kynfræðslu,	til	dæmis	er	embætti	Landlæknis	búið	að	gefa	út	

námsefnið	Örugg	saman	sem	fjallar	einmitt	um	þessi	mál.	Það	má	því	spyrja	sig	að	því	
hvort	Stígamót	hafi	lagst	í	einhverjar	rannsóknir	um	hvernig	kynfræðslu	hafi	verið	

háttað	á	landinu,	hvaða	námsefni	hafi	verið	til	og	hafi	verið	í	notkun	og	með	hvaða	

hætti	sé	verið	að	fjalla	um	þessi	mál	nú	þegar.	Það	kom	því	á	óvart	að	það	virðist	vera	
góð	og	markviss	kennsla	í	fleiri	skólum	en	ætla	mætti	og	ekki	er	hægt	að	staðfesta	að	

kynfræðslu	sé	ábótavant	þrátt	fyrir	að	unglingar	og	fullorðið	fólk	sem	vinnur	ekki	í	

grunnskólum	haldi	öðru	fram.	Þróun	kynfræðslu	virðist	vera	í	góðum	farvegi	á	ýmsum	

stöðum	og	kennarar	nýta	sér	það	sem	er	í	umræðunni	og	fjalla	um	málefni	líðandi	

stundar	þegar	við	á	í	kynfræðslunni.		

Me-Too	byltingin	og	mikil	umræða	um	kynferðismál	í	samfélaginu	undanfarið	geta	

haft	áhrif	á	kynfræðslu	í	skólum,	bæði	vegna	þess	að	nemendur	spyrja	út	í	það	og	eins	
taka	kennarar	upp	umræðuna	um	það	sem	er	að	gerast	í	samfélaginu.	Kynfræðsla	
virðist	fara	batnandi	og	með	áherslubreytingum	er	ekki	bara	fjallað	um	líkamann,	

þunganir,	getnaðarvarnir	og	kynsjúkdóma.	Áherslan	er	líklega	meiri	nú	orðið	á	
félagslega	þáttinn	þar	sem	komið	er	inn	á	sjálfsmynd,	samskipti	og	sambönd.	Kennarar	
þurfa	einnig	að	gera	nemendum	grein	fyrir	því	að	kynfræðsla	snúist	ekki	bara	um	kynlíf	

heldur	einnig	um	samskipti,	jafnrétti	og	þennan	félagslega	þátt	sem	fjallað	hefur	verið	
um	í	rannsókninni.	

Samkvæmt	niðurstöðum	rannsóknarinnar	ætti	kynfræðsla	að	einhverju	leyti	að	

byrja	fyrr.	Höfundur	veltir	samt	fyrir	sér	hvort	allir	nemendur	séu	tilbúnir	í	það.	Þrátt	

fyrir	að	sumir	nemendur	hafi	séð	klám	og	viti	margt	um	kynlíf	og	þurfi	á	þessari	fræðslu	
að	halda	er	ekki	hægt	að	alhæfa	fyrir	alla	nemendur.	Sumir	nemendur	vita	kannski	ekki	

hvað	er	verið	að	tala	um	og	hafa	engan	áhuga	á,	eða	þroska	til,	að	ræða	um	kynlíf	þótt	

þeir	séu	um	það	bil	að	klára	grunnskóla.	Tilraunaverkefnið,	sem	fer	af	stað	hjá	
Reykjavíkurborg	haustið	2018,	leggur	upp	með	að	kynfræðsla	hefjist	í	fyrsta	bekk	og	

verði	kennd	í	öllum	bekkjum	grunnskóla.	Þessi	nýjung	gæti	heppnast	vel	enda	telja	

viðmælendurnir	að	heppilegt	væri	að	byrja	fyrr	að	kenna	kynfræðslu.	Hins	vegar	hljóta	
forsvarsmenn	þessarar	tilraunar	að	þurfa	að	ígrunda	vel	hvað	er	við	hæfi	í	þessum	

efnum	á	yngsta	stigi	grunnskóla,	þar	sem	6	–	9	ára	börn	eiga	í	hlut,	aldurshópur	sem	

margir	myndu	eflaust	líta	á	sem	óvita	þegar	kemur	að	kynhegðun	og	kynheilbrigði.	Ljóst	
er	að	strákar	virðast	byrja	snemma	að	horfa	á	klám	og	þá	vakna	spurningar	um	hvernig	

aðkoma	skólans	að	kynfræðslu	mætir	slíku,	til	dæmis	með	því	að	fræða	þá	um	siðfræði,	

jafnrétti	og	samskipti	kynjanna	áður	en	þeir	byrja	að	horfa	á	klám.	
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Hlutverk	kennara	sem	annast	kynfræðslu	hefur	augljóslega	breyst	umtalsvert	

síðustu	ár.	Af	niðurstöðum	þessarar	rannsóknar	má	ráða	að	kennarar	og	aðrir	sem	

koma	að	kynfræðslu	tala	á	mjög	opinskáan	hátt	við	nemendur	um	ýmis	mál	þessu	
tengd.	Sem	dæmi	má	nefna	að	Hekla	talar	um	það	við	nemendur	að	par	stundi	kynlíf	á	

ákveðinn	hátt	en	svo	ef	einstaklingur	fer	í	nýtt	samband	vilji	hann	stunda	kynlíf	á	annan	

hátt	með	þeim	félaga.	Viðmælendur	tala	á	opinskáan	hátt	um	klám,	nota	orð	eins	og	
„brunda	framan	í“,	“tott“	og	„endaþarmsmök“.	Höfundur	veltir	fyrir	sér	hvað	hefði	

verið	gert	ef	umræðan	hefði	verið	á	þessum	nótum	í	íslenskum	skólastofum	fyrir	20	til	

30	árum.	Einnig	hafa	mörg	ný	hugtök	varðandi	kyn,	kynvitund	og	kynhneigðir	skotið	

upp	kollinum	og	virðist	það	allt	í	einu	hlutverk	kennarans	að	fræða	um	það	án	þess	þó	

að	vita	kannski	sjálfur	fyllilega	hvað	í	þeim	felst.	Einnig	veltir	höfundur	fyrir	sér	hvernig	

nemendur	af	erlendum	uppruna	taki	þessari	fræðslu	og	hvort	að	foreldrar	þeirra	

hneykslist	yfir	hversu	opinskátt	sé	talað		um	ýmsa	hluti	tengda	kynheilbrigði.	Rut	í	
Hálsaskóla	talar	um	þetta	og	segir:		

	

Þú	veist	við	erum	alveg	með	 foreldra	hérna	sem	vilja	vita	nákvæmlega	
hvenær	kynfræðslan	fer	fram	svo	að	barnið	þeirra	mæti	ekki	í	tíma.	Það	

er	alltaf	gott	að	fá	kynfræðslu	en	þetta	eru	ákveðnir	foreldrar	hérna,	ég	

held	að	þetta	sé	trúarlegs	eðli	sko.		

	

Samkvæmt	rannsóknum	er	samt	alltaf	gott	fyrir	börn	og	unglinga	að	fá	fræðslu	um	

kynheilbrigði	og	getur	góð	kynfræðsla	stuðlað	að	því	að	unglingar	byrji	seinna	að	

stunda	kynlíf	(Gavin,	Kulkarni	og	Mueller,	2008).	

Vegna	hinnar	öru	þróunar	og	miklu	breytinga	sem	hafa	átt	sér	stað	á	kynfræðslu,	

hlýtur	að	vera	æskilegt	að	rannsaka	nánar	kynfræðslu	á	unglingastigi	á	Íslandi	og	þá	

með	gagnaöflun	þar	sem	allir	skólar	á	landinu	taka	þátt.	Svipuð	rannsókn	og	sú	sem	hér	
var	framkvæmd,	þar	sem	viðmælendur	og	skólar	væru	valdir	handahófskennt,	myndi	

líklega	gefa	aðra	mynd.	Jafnframt	væri	forvitnilegt	að	sjá	niðurstöður	þar	sem	karlkyns	

kennarar	væru	meðal	viðmælenda	vegna	þess	að	viðhorf	þeirra	til	kynfræðslu	gætu	
verið	önnur	en	kvenna.	Í	tengslum	við	samstarf	heimilis	og	skóla	og	ábyrgð	foreldra	á	

að	fræða	um	kynheilbrigði	væri	hægt	að	gera	rannsókn	á	því	að	hvaða	marki	foreldrar	

reynist	tilbúnir	til	þess	að	ræða	ýmis	viðkvæm	málefni	við	börnin	sín,	t.d.	um	klám	og	
kynlíf.		
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6 Lokaorð	

Ljóst	er	að	kynfræðsla	er	stórt	álitamál	og	ekki	allir	á	einu	máli	um	hvernig	hún	eigi	að	

vera,	hvert	skuli	vera	hlutverk	skólanna,	hvað	heimilanna	og	hvað	ætti	að	vera	í	

höndum	annarra	sérfræðinga.	Eins	og	sést	á	niðurstöðum	þessarar	rannsóknar	hefur	

kynfræðsla	tekið	örum	breytingum	síðustu	ár	og	margt	nýtt	hefur	komið	fram	í	

umræðu	líðandi	stundar.	Kennarar	sem	að	annast	kynfræðslu	standa	frammi	fyrir	

erfiðum	og	ögrandi	verkefnum	vegna	þess	að	kynfræðsla	getur	verið	bæði	flókið	og	
persónulegt	viðfangsefni.	Eins	og	ítrekað	hefur	komið	fram	í	ritgerðinni	hafa	tímarnir	

breyst,	umræðan	tekið	á	sig	nýjar	myndir	og	hefur	hinn	félagslegi	þáttur	kynheilbrigðis	

orðið	viðameiri	og	kannski	mikilvægari	en	sá	líkamlegi.	Þá	eru	það	ekki	lengur	einungis	

náttúrufræðikennarar	sem	að	annast	kynfræðsluna	heldur	sjá	lífsleikni-	og	
samfélagsfræðikennarar	einnig	um	hana,	auk	þess	sem	aðrir	sérfræðingar	koma	að	

henni	í	sumum	skólum,	einkum	hjúkrunarfræðingar.		

Kynfræðslan	er	ekki	lengur	einungis	tengd	við	líkamann	og	kynþroskann	heldur	er	
mikil	áhersla	lögð	á	samskipti	og	hinn	andlega	þátt	kynheilbrigðis.	Það	getur	verið	

misjafnt	hvernig	kynfræðslu	er	háttað	en	að	mati	höfundar	er	mikilvægt	að	einblína	
ekki	einungis	á	það	líffræðilega	eða	það	félagslega	heldur	sé	nauðsynlegt	að	blanda	
þessu	saman	og	fjalla	um	kynheilbrigði	á	sem	fjölbreyttastan	hátt	þvert	á	námsgreinar.	

Þótt	höfundur	geti	ekki	leyft	sér	að	nota	niðurstöður	þessar	rannsóknar	til	að	

alhæfa	er	margt	gagnlegt	og	umhugsunarvert	sem	þar	kom	fram	sem	gefur	tilefni	til	
umræðu	um	æskilegar	áherslur	í	áframhaldandi	rannsóknum.	Höfundur	skrifaði	einnig	

um	kynfræðslu	á	unglingastigi	í	B.Ed	verkefni	sínu	og	hafði	þess	vegna	ákveðnar	fyrir	

fram	hugmyndir	um	efnið	sem	urðu	til	að	hann	ákvað	að	skoða	kynfræðslu	út	frá	

sjónarhóli	kennara.	Eins	og	sjá	má	á	niðurstöðum	rannsóknarinnar	er	hlutverk	kennara	

orðið	mjög	flókið.	Í	því	sambandi	er	hægt	að	velta	fyrir	sér	hvert	sé	í	raun	hlutverk	

þeirra,	þegar	kemur	að	því	að	ræða	við	nemendur	um	kynlíf	og	kynheilbrigði	almennt,	

og	hvert	sé	hlutverk	annarra	aðila.	Skólinn	er	hluti	af	samfélagi	þar	sem	margt	er	að	

breytast	og	þróast,	ekki	síst	í	þeim	efnum	sem	ritgerðin	fjallar	um,	og	ekki	er	hægt	að	

ætlast	til	að	kennarar	viti	allt	og	geti	frætt	um	allt	í	þessu	síbreytilega	nútímasamfélagi.	

Höfundur	telur	þó	aðdáunarvert	hversu	opinskáir	og	jákvæðir	viðmælendur	þessarar	

rannsóknar	reyndust	vera	og	telur	að	það	sé	lykilinn	að	góðri	kynfræðslu.	Jafnframt	
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þarf	hver	kennari	sem	sérfræðingur	að	hafa	það	skýrt	í	huga	sér	hver	takmörkin	eiga	að	

vera	þegar	svo	viðkvæmt	efni	er	til	umfjöllunar.	Viðmælendur	virðast	ræða	við	

nemendur	um	allt	mögulegt	sem	tengist	kynheilbrigði	og	er	áherslan	oft	á	klám	og	
kynlíf.	Kennarar	þurfa	að	vera	tilbúnir	til	þess	að	taka	þessa	umræðu	við	nemendur	á	

viðeigandi	hátt	og	vega	og	meta	samhengið	og	aðstæðurnar	hverju	sinni,	sbr.	fræga	

tilvitnun	fyrr	í	ritgerðinni	í	David	Ausubel	(1968).	Höfundur	er	sammála	Kolbrúnu	Hrund	
sem	segir	að	kennarar	þurfi	að	æfa	sig	að	tala	um	hlutina.	Kynhegðun	unglinga	hefur	

breyst	mikið	og	er	klámáhorf	mikið	samkvæmt	rannsóknum	og	einnig	senda	unglingar	

nektarmyndir	af	sér	í	gegnum	samfélagsmiðla.	Þetta	gefur	til	kynna	að	brýnt	sé	að	fjalla	

um	þessi	málefni	í	kynfræðslu	í	grunnskólum	landsins.	

Höfundur	telur	að	það	sé	hægt	að	læra	margt	af	þessari	rannsókn	og	að	hún	geti	

haft	áhrif	á	hvernig	kynfræðslu	sé	háttað	á	unglingastigi	í	grunnskólum	landsins.	Eitt	af	

því	sem	vakti	athygli	í	niðurstöðum	var	að	sumir	unglingar	virðast	ekki	alltaf	átta	sig	á	
að	þeir	séu	að	fá	góða	kynfræðslu	eða	að	þeir	séu	í	kynfræðslu	yfir	höfuð.	Það	þarf	því	
að	gera	nemendum	grein	fyrir	því	að	kynfræðsla	snúist	ekki	bara	um	kynlíf	heldur	snúist	

hún	líka	um	jafnrétti,	samskipti,	kynhneigðir	og	allt	það	sem	viðkemur	kynheilbrigði	
einstaklinga.	Eins	og	áður	hefur	komið	fram	(sjá	bls.	58	í	ritgerðinni)	er	höfundur	
þessarar	ritgerðar	þeirrar	skoðunar,	líkt	og	Kirby	(2007),	að	heitinu	„kynfræðslu“	þurfi	

að	breyta	í	„kynheilbrigðiskennslu“.		
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Viðauki	A:	Viðtalsrammi	fyrir	kennara	

Kynfræðsla	

-	Hvað	hefurðu	starfað	lengi	hér	við	skólann?	

-	Hvað	kennirðu	aðallega?	

-	Er	markviss	kynfræðsla	við	skólann	á	unglingastigi	að	þínu	mati?	Hvernig	er	hún	

kennd?	Í	sérstökum	tímum?	Eða	samofið	öðru?	

-	Hverjar	telurðu	vera	helstu	áherslur	í	kynfræðslu	hér	fyrir	unglinga?	
-	Hvað	finnst	þér	þurfa	að	leggja	helst	áherslu	á?	Af	hverju?	

-	Að	hverju	þarf	að	huga	þegar	kemur	að	undirbúningi	fyrir	kynfræðslu?	

-	Hvernig	námsefni	er	notað?	

-	Hvernig	kennsluhættir	eða	kennsluaðferðir	finnst	þér	virka	best?		
-	Hvernig	er	námsmatið?	Er	fylgt	hæfniviðmiðum	og	matsviðmiðum	aðalnámskrár?	

	

Viðhorf	kennarans	
-	Upplifir	þú	einhvern	tímann	óþægindi	þegar	þú	ert	að	kenna	svona	efni?	Hvernig	þá?	

-	Telurðu	þörf	á	að	sleppa	tilteknum	atriðum	sem	ættu	að	koma	fram	í	kennslunni?	Af	
hverju?	Hvernig	atriðum	þá?	
-	Upplifir	þú	jákvæða	reynslu	af	kennslunni?	Hvernig	þá?		

-	Telur	þú	þig	hafa	innsýn	í	klámáhorf	unglinga?		

-	Finnst	þér	það	hafa	áhrif	á	hvernig	kynfræðslan	er?	Hvað	þau	spyrja	um	eða	hvernig	
umræðan	er?	

-	Hvað	veist	þú	um	áhrif	samfélagsmiðla	og	samskipti	þar	milli	unglinga	um	efni	sem	

snýst	um	kynlíf?	

-	Finnst	þér	kynfræðslan	vera	á	einhvern	hátt	öðruvísi	eftir	að	samfélagsmiðlar	urðu	

svona	vinsælir	hjá	ungu	fólki?		

	

Að	lokum		

-	Finnst	þér	kynfræðslan	vera	í	lagi	eins	og	hún	er	hér	í	skólanum?		

-	Hverju	myndir	þú	breyta	eða	hvernig	viltu	að	hún	sé?	

	


