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Ágrip 

Þetta verkefni fjallar um hugtakið samþykki í tengslum við kynfræðslu í grunnskólum 

landsins. Markmið verkefnisins er að kanna hvernig kynfræðslu er háttað í nokkrum völdum 

grunnskólum og hvort hugtakið samþykki sé kennt. Innan verkefnisins er rannsókn sem er 

eigindleg nálgun í formi einstaklingsviðtala við fjóra samfélagsgreina kennara í ákveðnum 

skólum. Fyrst er farið yfir skilgreiningu á hugtakinu samþykki út frá nokkrum sjónarhornum. 

Rætt er um kynfræðslu í grunnskólum og rökfærslu fyrir því að kenna um hugtakið samþykki 

út frá Aðalnámskrá. Farið er stuttlega yfir átaks verkefnið Sjúkást og fræðsluefni frá 

jafnréttisskólanum gerð skil. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að þessir fjórir grunnskólar 

hafa öðruvísi nálgun að kynfræðslu heldur en skólar í Bandaríkjunum og sum staðar í Evrópu. 

Kynfræðsla var lengi vel aðeins um kynsjúkdóma og getnaðarvarnir en nú eru kennarar farnir 

að taka fyrir marga af þeim félagslegu hlutum sem koma kynfræðslunni við. Það er samt 

rosalega mikið á herðum hvers og eins kennara hvernig kynfræðslan er. Þetta lokaverkefni 

mætti nýta sem rökstuðning til að búa til námsefni til að fræða kennara sem kenna 

kynfræðslu. 
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Formáli 

Frá því ég byrjaði í kennaranáminu hefur áhugi minn á kynfræðslu aukist gríðarlega. Ég hef 

mjög sterka réttlætiskennd og hef lagt mig alla við það að reyna breyta og bæta samfélagið 

þegar kemur að kynbundnu ofbeldi. Vekja athygli á því og berjast gegn því. Stór partur af því 

er fræðsla og sérstaklega fræðsla til ungmenna sem eru að taka sín fyrstu skref í kynlífi og 

samböndum. Ég sjálf fékk mjög takmarkaða og lélega kynfræðslu sem unglingur en vildi svo 

innileg óska þess að hafa fengið betri kynfræðslu. Það var því frekar auðvelt fyrir mig að velja 

mér efni til að skrifa um í B.Ed. ritgerðinni minni en það sem var erfiðast var að þrengja það 

niður og tala um eitthvað eitt ákveðið.  

Síðustu mánuðir hafa verið með eindæmum lærdómsríkir, fullir af kvíða á tímum en 

einnig skemmtilegir. Ég vil þakka Sigurhönnu Björgu Hjartardóttur og Birtu Rún Jónsdóttur 

kærlega fyrir ómetanlegan andlegan stuðning, hlátur og grátur í gegnum ritgerðarskrifin. Ég 

vil einnig þakka þeim kennurum sem ég tók viðtölin við fyrir að taka þátt í rannsókninni og 

þakka skemmtilegar umræður sem sköpuðust fyrir og eftir viðtölin. Ég vil einnig þakka 

foreldrum mínum þeim Herði Ríkharðssyni og Sigríði Bjarney Aadnegard fyrir að hvetja mig 

áfram í öllu því sem ég tek mér fyrir hendur og þar á meðal þessi ritgerð. 

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

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

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

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, _10. maí 2019 

 

____ _____________________________

 _________________________________ 
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1 Inngangur  

Kynfræðsla í grunnskólum hefur lengi verið umhugsunar efni hjá mér og brenn ég fyrir því að 

bæta hana í grunnskólum. Sérstaklega núna undan farin ár með öllum þeim 

samfélagsbreytingum sem hafa orðið. Umræðan í samfélaginu er orðin allt önnur en hún var 

fyrir 10 árum, þegar ég sjálf var að útskrifast úr grunnskóla. Ég vildi óska þess að ég hafði 

fengið meiri og betri kynfræðslu í grunnskóla en sú sem ég fékk. 

Í gegnum allt kennaranámið hef ég velt því fyrir mér hvenær ég myndi læra að kenna 

kynfræðslu eða hvenær ég myndi læra eitthvað um kynfræðslu eða kynjafræði. Nú á þriðja 

ári í kennaranáminu hef ég enn ekki fengið slíka fræðslu. Ætli ég verði þá ekki bara að skapa 

hann sjálf? Ég fór að velta þessari hugmynd fyrir mér, að búa til áfanga sem yrði kenndur í 

kennaraháskólanum og myndi undirbúa kennaranemendur undir kynfræðslu kennslu og þá 

sérstaklega félagslega þátt kynfræðslunnar. Ég hef mikið rætt kynfræðslu í grunnskólum við 

samnemendur mína í faggreinakennslu. Flest allir sem ég hef talað við myndu ekki treysta sér 

til að kenna þetta fag og þá sérstaklega ekki félagslega þáttinn. Flestir af þeim sem ég hef 

rætt við fengu líka sjálfir mjög takmarkaða, og sumir enga, kynfræðslu í grunnskóla en 

nokkrir fóru í kynjafræði í framhaldsskóla. Ég var því nokkuð viss um hvernig kennaranemar 

sjá kynfræðslu í grunnskólum. En hvað með starfandi kennara? Áður en ég gæti byrjað á að 

skipuleggja áfanga vildi ég fyrst athuga hvað samfélagsgreinakennurum sem eru að kenna 

núna þætti um kynfræðslu í grunnskólum. Mig langaði að komast að því hvernig kynfræðslu 

er háttað í grunnskólum og hvort hægt að bæta hana.  

Til að afmarka mig með að einu ákveðnu efni ákvað ég að taka hugtakið samþykki fyrir 

og skrifa þessa ritgerð með það að leiðarljósi. Er eitthvað kennt um samþykki í grunnskólum 

og mikilvægi þess á raun öllum sviðum en þá allra helst í sambandi við kynlíf. Nú þegar hafa 

nokkur lönd t.d. Svíþjóð, Skotland og Bretland (Sexual Offence Act in Scotland.2009/56-64, 

Sexual offence Act in Scottland 2009/59, Sweden approves new law recognising sex without 

consent as rape, 2018) breytt hegningarlögum sínum um nauðganir á þann hátt að samþykki 

þarf að liggja fyrir í kynlífi, annað er nauðgun. Tilgangur ritgerðarinnar er því að komast að 

hvernig kynfræðslu er háttað í nokkrum völdum grunnskólum og hvort kennt sé um 

samþykki. Ég byrja því að ræða um samþykki og skilgreiningu á því hugtaki út frá nokkrum 

sjónarhornum. Ég ræði stuttlega hvernig kynfræðslu er háttað í skólum í Bandaríkjunum og 

Evrópu. Ég ræði einnig samþykki og aðalnámskránna og þar af leiðandi koma niðurstöður úr 

viðtölum mínum við fjóra samfélagsgreinakennara úr fjórum mismunandi skólum.  

Rannsóknarspurningarnar mínar eru: Hvernig er kynfræðslu háttað í ákveðnum 

grunnskólum? og er hugtakið samþykki kennt? 
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2 Samþykki 

Hér ætla ég að skilgreina hugtakið samþykki (e. sexual consent). Ég ræði hugtakið út frá 

nokkrum sjónarhornum og merkingum. Áður en ég hóf gerð þessara ritgerðar hafði ég svo 

sem ekki velt nákvæmri skilgreiningu fyrir mér eða hvort hana væri að finna einhverstaðar.  

Hvað er samþykki? 

Hugtakið „samþykki“ virðist vefjast fyrir mörgum og margir sem hafa jafnvel aldrei 

hugleitt hver skilgreining þess er. Hugtakið „samþykki“ hefur ekki eina nákvæma 

skilgreiningu heldur margar skilgreiningar út frá hvaða sjónarhorni eða í hvaða samhengi það 

er notað. Sameiginlegur skilningur fræðimanna, laganna og almennings er að samþykki er 

eitthvert form af samningi til að taka þátt í einhverri kynferðislegri athöfn. Skilgreiningar á 

samþykki breytast samt út frá eðli samningsins og hver eða hverjir eiga þátt í þeim samningi 

(Beres, 2014).  

Vegna þess að hugtakið „samþykki“ hefur ekki verið skilgreint nákvæmlega þá hafa 

margir tekið það að sér að reyna skilgreina hugtakið. Elín Elísabet Einarsdóttir 

dagskrágerðarkona á Rúv Núll lýsti samþykki á þennan einfaldan hátt:  

„Ef þú biður um eitthvað kynferðislegt eða ekki, færð nei, biður aftur. Þá ertu 

annað hvort að biðja um annað nei eða þvingað já. Þú ert ekki að fara fá einlægt 

já eftir að þú ert búin að fá nei.“ (Elísabet Elín Einarsdóttir, 2018). 

Sem sagt eftir að þú hefur fengið einu sinni nei ertu aldrei að fara fá einlægt já, eða öllu 

heldur einlægt samþykki. 

Samkvæmt Íslenskri orðabók þýðir samþykki „Jákvæði, það að samþykkja“ (Íslensk 

orðabók, 2007). Heimild, jákvæði, jáorð, jáyrði, samkvæði, samsinni, samsinning, samþykkt, 

hljóta samþykki, gefa/veita samþykki sitt til, lýsa yfir samþykki sínu, lýsa/segja/tjá sig 

samþykkan og samþykkja, eru allt orð sem Íslenska samheitaorðabókin telur upp sem 

samheiti á orðinu samþykki (Íslensk samheitaorðabók, 2012). 

En er hægt að veit samþykki með öðru heldur en að segja bara einfaldlega já? Er hægt að 

draga samþykki til baka? Hvernig getur maður metið hvort einstaklingur sé samþykkur eða 

ekki? Samkvæmt love is respect (2017) er það samskipti sem er aðal punkturinn. Samskipti 

milli þeirra aðila sem eru að fara stunda kynlíf skipta mestu máli. Með samskiptum getur 

maður vitað hvað hinni manneskjunni eða manneskjunum finnst gott/vont eða vill eða vill 

ekki. Samþykki þýðir að þú ert alltaf viss um að aðilinn eða aðilarnir sem þú ert að fara 

stunda kynlíf með, líði vel. Grein á love is respect (2017) stingur upp á nokkrum spurningum 

og leiðum sem hægt er að nota til að vera viss um að maður hafi samþykki í kynlífi t.d. líður 

þér vel? er þetta í lagi? Eigum við að halda áfram? Viltu hægja á? Samþykki er sem sagt opin 
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og óþvinguð samskipti milli tveggja eða fleiri jafningja. Í þessari grein er einnig talað um 

hvernig samþykki lítur ekki út t.d. að þótt maður klæði sig á kynþokkafullan hátt, daðri, þiggi 

far frá ókunnugum, þiggi drykki frá öðrum þá er það ekki sama sem samþykki fyrir kynlífi. Það 

er heldur ekki samþykki þegar maður segir já bara af því maður er of hræddur við að segja 

nei eða finnast maður þurfa segja já vegna þrýstings (Love is respect, 2017). Það sem draga 

má af þessu hér að ofan er að samþykki er einkar flókið hugtak til að lýsa með aðeins einni 

setningu eða einni útskýringu á hugtakinu. Hugtakið er því nokkuð fljótandi og í takt við 

samfélagið hverju sinni. 

2.1 Lagalegur skilningur 

Lagalegur skilningur á hugtakinu samþykki skiptist í tvo hluta. Í fyrsta lagi tilgreina lögin hver 

það er sem hefur getuna til að gefa samþykki sem sagt hvað varðar aldur, andlega getu 

(Beres, 2014), og hvað varðar hvort manneskjan er undir áhrifum áfengis eða annarra efna 

(Sexual Offence Act in Scotland.2009/56-64). Hinn hluti lagalegs skilnings er hvernig 

samþykkinu er miðlað, hvað telst sem samþykki (Beres, 2014). Sá skilningur fer eftir hverju 

landi fyrir sig. Hér eru nokkur dæmi um mismunandi skilgreiningar á samþykki út frá 

hegningarlögum í Bretlandi, Ísland og Skotlandi. 

Í breskri löggjöf, undir kynferðisbrota kaflanum má finna skilgreiningu á hugtakinu 

samþykki (e. Consent). Þar segir „Manneskja gefur samþykki ef hún ákveður með sínu eigin 

frumkvæði, og hefur frelsi og svigrúm til að taka þá ákvörðun“. (Sexual Offence Act 2003/74). 

Íslenskri löggjöf hefur nýlega verið breytt (þingskjal 638/2018). Kynferðisbrota kafla 

hegningarlaganna var breytt á þann hátt að nú er nauðgun skilgreind út frá skorti á samþykki 

(Þingskjal nr. 10/2017-2018). Hugtakið samþykki er ekki skilgreint nákvæmlega í nýju 

löggjöfinni og er hugtakið heldur ekki skilgreint í frumvarpinu til lagabreytinganna. Það sem 

er hins vegar skilgreint hvað varðar hugtakið samþykki er hvenær það liggur fyrir og hvenær 

ekki (Þingskjal nr. 10/2017-2018). Þar segir: 

„Samþykki telst liggja fyrir ef það er tjáð af frjálsum vilja. Samþykki telst hins 

vegar ekki liggja fyrir ef það er fengið með ofbeldi, hótunum eða annars konar 

ólögmætri nauðung, eða með því að beita blekkingum eða hagnýta sér villu 

viðkomandi um aðstæður.“ (þingskjal nr. 10/2017-2018). 

Skosk löggjöf lýsir samþykki sem „free agreement“. (Sexual offence Act in Scottland 

2009/59). Löggjöfin lýsir einnig að samþykki má draga til baka. Samþykki (free agreement) er 

ekki talið sem gilt ef manneskjan var þvinguð á einhvern hátt til að samþykkja. Samþykki 

(free agreement) liggur ekki fyrir ef brotaþoli er meðvitundarlaus vegna áfengis eða annarra 

vímuefna (Sexual offence Act in Scottland 2009/56-64). 
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Helsti munurinn liggur þar að ekki er samþykki skilgreint í íslenskri löggjöf líkt og það er 

gert í skosku og bresku löggjöfinni. Skoska löggjöfin skýrir frá því, ólíkt hinum löggjöfunum, 

að hægt er að draga samþykki til baka og þar er talað um þvingað samþykki og að samþykki 

sé ekki talið gilt ef það er þvingað. En hvað er þá þvingað samþykki? 

2.2 Þvingað samþykki 

Nú á síðustu árum á Íslandi hefur verið rætt mikið um samþykki. Það fór af stað bylting innan 

lokaðs hóps á facebook sem heitir, Aktívismi gegna nauðgunarmenningu eftir að kona deildi 

sögu sinni af þvinguðu samþykki. Í kjölfar þess sögðu fleiri og fleiri konur frá sögum sínum er 

snúa að þvinguðu samþykki. Notast var við myllumerkið #þvingaðsamþykki. (Áslaug Karen 

Jóhannsdóttir, 2018). Þvingað samþykki er samþykki sem fæst með því að annar aðilinn 

suðar stanslaust og hinn gefst upp að lokum. Það getur líka verið þegar fengið er samþykki 

með því að kalla fram samviskubit hjá hinum aðilanum (Áslaug Karen Jóhannsdóttir, 2018). 

Þvingað samþykki er því tiltölulega nýtt hugtak og ekki hefur verið skrifað margt um það sem 

slíkt. Hins vegar hefur verið skrifað mikið þvingun, og þvingun með valdi og þá sérstaklega í 

lögunum. 

Á síðunni Love is respect sem ég nefndi hér að ofan er einnig talað um þvingað samþykki 

eða um nokkur atriði sem maður getur tekið eftir hjá annarri manneskju sem gefur til kynna 

að sú manneskja virði ekki samþykki og reyni að þvinga það fram með því að t.d. beita 

þrýstingi og láta manneskjuna gera eitthvað sem hana langar ekki, kalla fram samviskubit hjá 

hinni manneskjunni, láta hinni manneskjunni líða eins og hún skuldi eitthvað af því þið eruð í 

sambandi eða þú þáðir drykk frá henni og með því að suða þangað til það er gefið eftir (Love 

is respect, 2017). Með þessum aðferðum er manneskjan að þvinga fram samþykki sem er 

ekki frjálst og viljugt. 
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3 Samþykki og kynfræðsla í grunnskólum 

Síðustu ár hefur ítrekað verið kallað eftir aukinni kynfræðslu í grunnskólum. Auka fræðslu á 

félagslega þætti kynfræðslunnar (Allir krakkar, 2018; Sylvía Rut Sigfúsdóttir; 2018, Stígamót, 

2018). Greinilega er staðan í skólum ekki nægilega góð þegar nemendur eru einnig farnir að 

kalla eftir frekari fræðslu. Hver ber þá ábyrgð í grunnskólum að kynfræðsla/lífsleikni fari 

fram? Í mörgum skólum sjá umsjónakennararnir um kynfræðslu/lífsleikni og þá er mikið 

„happa, glappa“ hvort kennarinn sjálfur treysti sér í erfið umræðuefni og erfiðar og 

vandræðalegar spurningar. Skólahjúkrunarfræðingar hafa fengið það hlutverk að kenna um 

líffræðilega þátt kynlífs og um alla þá smitsjúkdóma sem hægt er að fá við samfarir(Embætti 

Landlæknis, 2013). Margir skólar hafa tæklað kynfræðsluna með því að fá utanaðkomandi 

aðila til að koma einu sinni og vera með fræðslu fyrir nemendur, sem er frábært, en 

greinilega ekki nóg.  

Í grein Dagbjartar, Guðbjargar og Sigurlaugar (2006) nefna þær kosti þess að unglingar 

læri um kynlíf og það sem því við kemur. „Kynfræðsla fyrir börn og unglinga gerir þeim betur 

kleift að takast á við eigin tilfinningar og taka ákvarðanir sem stuðla að eigin kynheilbrigði“. 

Þær nefna það einnig að miklar tæknibreytingar hafa orðið á síðustu árum og með því hafi 

fræðsla færst frá því að vera aðeins frá skólum og foreldrum/forráðamönnum yfir á allskyns 

miðla internetsins. Krakkar eru að fá upplýsingar og fræðslu um kynlíf frá fjölmiðlum með 

aukinni markaðsetningu á kynlífi. Það er því mikilvægt að halda utan um unglinga og börn til 

að rétta af þær ranghugmyndir um kynlíf sem geta sprottið út frá slæmum ímyndum á 

internetinu (Dagbjört Á., Guðbjörg E. H., Sigurlaug H., 2006). 

Kynfræðsla í grunnskólum virðist vera jafn mismunandi og skólar eru margir. Í 

Bandaríkjunum var gerð rannsókn á viðhorfi foreldra eða fullorðinna til þriggja mismunandi 

aðferða eða áherslna í kynfræðslu en það eru Abstinence only eða það að kenna börnum að 

halda sig frá kynlífi alveg fram að giftingu, Abstinence plus sem hefur sömu áherslur en þar 

er líka frætt um smokka og aðrar getnaðarvarnir og að lokum condom instruction en þar er 

fræðslan aldursmiðuð og snýst að mestu um getnaðarvarnir (Bleaklay, A., Hennessy, M. og 

Fishbein, M., 2006). Gonzales, J. og Allen, K. (2009) tala einnig um þessar aðferðir í 

kynfræðslu og tvær til viðbótar en það eru comprehensive sexual education eða 

yfirgripsmikil kynfræðsla en í þessari tegund af fræðslu er farið yfir hverjar afleiðingar kynlífs 

geta verið s.s. kynsjúkdómar og ótímabærar þunganir. Nemendur fá fræðslu hvernig hægt er 

að koma í veg fyrir það og hvernig er hægt að stunda öruggt kynlíf. Það eru sumar tegundir af 

þessari fræðslu sem blanda því inn í að best sé að geyma kynlíf fram að hjónabandi en það sé 

ekki eina rétta leiðin. Hin nálgunin er kölluð holistic sex education eða heildræn kynfræðsla. 

Hún hefur allt aðra vinkla en hinar þrjár aðferðirnar, nemendur fá mun breiðari fræðslu 

meðal annars um sjálfsmynd, hvernig á að sækja um vinnu, andlega heilsu og líkamlega 
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heilsu og fræðslu um gott fjölskyldu líf. Nemendur eru fræddir um kynlíf og allar þær 

ákvarðanir sem þarf að taka í kring um það að stunda kynlíf. Nemendur eru því hvattir þannig 

til góðs kynheilbrigðis. Það virðist vera algengt í Bandaríkjunum að börn og unglingar fái 

takmarkaða kynfræðslu og mjög litla fræðslu á t.d. kynjafræði, kynhlutverkum og hugtökum 

á borð við mörk, samþykki og virðingu (Grose R. G., Grabe S., og Kohfeldt D., 2014). 

Bandaríkin virðast einblína hvað mest á kynsjúkdóma og ótímabærar þunganir þegar kemur 

að kynfræðslu. Árið 2002 var gefin út grein um muninn á Evrópu og Bandaríkjunum þegar 

kemur að kynheilbrigði og kynfræðslu meðal ungmenna. Þar var komist að þeirri niðurstöðu 

að lönd í Evrópu (Holland, Frakkland og Þýskaland) stuðluðu frekar að vitundarvakningu 

meðal ungmenna um notkun getnaðarvarna og hvernig þær geta komið í veg fyrir 

ótímabærar þunganir og kynsjúkdóma. Þar af leiðandi voru tölur í þessum löndum um þessa 

tilteknu þætti mun lægri heldur en í Bandaríkjunum. Norðurlöndin eru einnig nefnd sem lönd 

sem stuðla að kynheilbrigði meðal unglinga í stað þess að fara Bandarísku leiðina og nánast 

horfa fram hjá þeirri staðreynd að ungmenni stundi kynlíf (Lottes I. L., 2002). Norðurlöndin 

og Evrópa virðist því vera lengra komin hvað varðar kynfræðslu og hvatningu til 

kynheilbrigðis meðal ungmenna. En hvernig er staðan í dag í skólum hér á landi? Er hún 

svipuð að því leiti að en þá er aðeins verið að kenna um kynsjúkdóma og getnaðarvarnir? 

3.1 Aðalnámskráin og samþykki 

Orðið „samþykki“ kemur fram fjórum sinnum í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 og er aðeins 

nefnt í sambandi við að foreldrar og/eða forráðamenn þurfa veita samþykki í sambandi við 

barn þeirra. Þrátt fyrir að hugtakið „samþykki“ sem slíkt sé ekki í Aðalnámskránni þá er þrátt 

fyrir það hægt að færa rök fyrir því að kenna um samþykki í skólum út frá janfrétti, sem er 

einn af grunnþáttum menntunar, hæfniviðmiðunum og menntagildum samfélagsgreina 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Jafnrétti er einn af grunnþáttum menntunar, hinir grunnþættir menntunar eru læsi, 

sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, heilbrigði og velferð og sköpun. Grunnþáttunum er 

ætlað að skapa betri samfellu á milli skólastiga og einstakra skóla. Til að reyna tryggja að 

hver nemandi fái í grunninn sömu kennsluna. Tilgangur grunnþáttanna er einnig að undirbúa 

börn og ungmenni undir lífið. Þættirnir byggja á læsi á samfélaginu, menningu, umhverfi og 

náttúru þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega til að geta 

verið virkir þátttakendur í samfélaginu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 16-18). Í ritinu sem 

gefið var út um grunnþáttinn jafnrétti er rætt dýpra um hugtakið sjálft og hvað tengist því. 

Þar eru nefndar hugmyndir og leiðir sem kennarar geta nýtt sér við að tengja jafnrétti inni í 

allt skólastarf (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). 

Hugtakið samþykki kemur þrisvar sinnum fram í ritinu. Einu sinni þar sem talað erum um 

kynbundið ofbeldi og að skilgreining á ofbeldi hangi saman við það sem hvert samfélag 
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samþykki og samþykki ekki sem ofbeldi. Síðar er talað um upplýst samþykki við þátttöku í 

rannsóknum. Í ritinu er talað um kyn og hugmyndir um kyn. Innan þess kafla er talað um 

klám og klámvæðingu og hvað þurfi að hafa í huga þegar ræða á þessa hluti við ungmenni. 

Við hlið aðal textans er lítil klausa, Klám - nekt – Kynlíf. Þar er talað um að mikilvægt er að 

greina á milli þessara hugtaka og þetta sé ekki sami hluturinn.  

 

Konur eru kynverur ekkert síður en karlar og taka fullan þátt í kynlífi til jafns við 

þá. Brýnt er að leggja áherslu á það vald sem stelpur og strákar hafa til að velja 

og hafna í samskiptum sínum í kynlífi og þá ábyrgð sem í því felst. Í því sambandi 

er bent á nýtt fræðsluefni, t.d. myndina Fáðu já: Stuttmynd um mörkin milli 

ofbeldis og kynlífs ásamt leiðarvísi fyrir starfsfólk grunnskóla og fræðsluefni frá 

Embætti landlæknis sem ber heitið Örugg saman. (Kristín Dýrfjörð, Þórður 

Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 14) 

Hér má greinilega sjá rök fyrir því að kenna eigi um samþykki í grunnskólum. Að hafa vald 

til að velja og hafna í samskiptum sínum í kynlífi snýst um að þú getur alltaf gefið samþykki 

eða ekki og stjórnir því sjálfur sem einstaklingur. Velja eða hafna , samþykkja eða ekki 

samþykkja.  

Markmið samfélagsgreina er m.a. að nemendur búi yfir þeirri hæfni að geta sett sig í 

spor annarra til þess að sjá fyrir afleiðingar gerða sinna fyrir eigin hag, umhverfið og 

þjóðfélagið í heild (Aðalnámskrá, 2013, 195-196). Til að geta séð fyrir afleiðingum gerða 

sinna, er mjög mikilvægt að allir skilji hugtakið samþykki t.d. áður en stunda á kynlíf þarf að 

vita að allir þátttakendur séu því samþykkir, annað er nauðgun. Til að geta tekið ábyrgð á 

gjörðum þínum þarft að vita hvað er rétt og hvað er rangt. Við lok 10. bekkjar eiga nemendur 

að geta ígrundað eigin getu til aðgerða og gert sér grein fyrir afleiðingum gerða sinna eða 

aðgerðarleysis (Aðalnámskrá, 2013, 203). 

Samþykki er stór partur af óskrifuðum reglum sem gilda í félagslegum samskiptum. Það 

er því ekki úr vegi að nefna að við lok 10. bekkjar eiga nemendur að geta útskýrt gildi reglna í 

samskiptum fólks í fjölskyldu, vinahóp og þjóðfélaginu í heild (Aðalnámskrá, 2013, 203). 

Við lok 10. bekkjar eiga nemendur í samfélagsgreinum að geta skilið mikilvægi þess að 

bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og mannréttindum þess (Aðalnámskrá, 2013, 198) 

Nemendur eiga einnig að geta rökrætt gildi jafnréttis og mannréttinda á öllum sviðum 

samfélagsins og þekkt almenn ákvæði um mannréttindi (Aðalnámskrá, 2013, 202).  
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4 Rannsóknin (Aðferð) 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig almennt kynfræðslu er háttið í völdum 

grunnskólum og sjá hvort kennt er um hugtakið samþykki. Einnig vil ég sjá hvort mikill munur 

er á milli skólanna varðandi kynfræðslu. Markmiðið er líka að sjá hvort kennurum þætti 

vöntun á meiri eða betri kynfræðslu í skólunum sínum og að hvaða leiti. Rannsóknar 

spurningin er hvernig er kennsla á samþykki háttað í völdum grunnskólum út frá sjónarhorni 

kennara? 

Rannsókn þessa verkefnis er eigindleg nálgun í formi einstaklingsviðtala við fjóra 

samfélagsgreina kennara í ákveðnum skólum. Rannsóknin er einnig tilvikarannsókn þar sem 

skólarnir sem ég valdi eru tilvikin sem ég skoða nánar. Tilvikarannsókn (e. case study) er 

aðferð sem er mikið notuð í félagsfræði rannsóknum en þá eru tilvik (e. cases) tekin fyrir og 

þau skoðuð og greind (Gerring, J., 2004). Eigindleg óstöðluð einstaklingsviðtöl felast í 

samræðum þar sem umræðuefnið er fyrir fram ákveðið af rannsakandanum. Markmið þeirra 

er að fá fram reynslu og hugmyndir viðmælenda á tilteknu efni (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Skólarnir voru valdir eftir hentugleikaúrtaki (e. Convenience sample). 

Hentugleikaúrtak er úrtak einstaklinga sem er hentugast fyrir rannsóknaraðilann að ná til eða 

fá til að taka þátt í rannsókninni (Marshall, 1996).  

Ég tók óstöðluð einstaklingsviðtöl við kennara í tveimur skólum á Höfuðborgarsvæðinu 

og við kennara í tveimur skólum á landsbyggðinni. Ég gerði spurningalista fyrir viðtölin 

(viðauki A) til að hafa ákveðinn ramma en það sköpuðust oft umræður út frá spurningunum 

sem leiddu svo af sér aðrar spurningar. Ég hljóðritaði viðtölin, nema eitt og skrifaði þau svo 

orðrétt upp. Eina viðtalið sem ekki var hljóðritað var ekki tekið í persónu. Vegna 

óviðráðanlegra aðstæðna var ekki möguleiki á að hitta þann kennara í persónu og sendi ég 

því spurningarnar í tölvupósti og fékk skrifleg svör send til baka. Viðtölin þrjú sem ég 

hljóðritaði voru 9,4 mínútur, 15,42 mínútur og 20,25 mínútur á lengd, samanlagt 45,07 

mínútur. 

Eftir að ég skrifaði viðtölin upp gerði ég stutta þemagreiningu á hverjum og einum skóla. 

Þemagreining er aðferð til að greina og útskýra þemu í ákveðnum gagnasöfnum (Braun, V. og 

Clarke, V., 2006). Með notkun þemagreiningu tók ég þau atriði úr viðtölunum sem við kemur 

kynfræðslu í skólanum og setti saman til að fá heildar mynd á hvernig kynfræðslu er háttað í 

hverjum skóla fyrir sig. Ég skipti greiningunni í „almennt um kynfræðslu í skólanum“ , „það 

sem mætti bæta í kynfræðslunni, samkvæmt þeim kennurum sem ég tók viðtölin við“ og í 

„skilgreining kennarans á samþykki“. 
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Viðmælendurnir voru eða höfðu allir verið samfélagsgreinakennarar í þeim skólum sem 

ég valdi. Viðmælendurnir höfðu allir mismunandi langan kennaraferil að baki og höfðu allir 

kennt fleiri greinar en bara samfélagsgreinar. Ég talaði við þrjár konur og einn karlmann á 

aldrinum 34 ára til 54 ára. 

Úrtakið er frekar lítið, aðeins fjórir skólar af 169 grunnskólum sem eru á landinu 

(Hagstofa Íslands e.d.). og getur því ekki gefið marktækar niðurstöður sem lýsa öllum 

grunnskólum landsins. Þær geta hins vegar gefið vísbendingar um hvernig kynfræðslu er 

háttað í skólum og hvernig, eða hvort hugtakið samþykki sé kennt í grunnskólum landsins. 
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5 Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum úr viðtölum við kennara um kennslu á samþykki í 

grunnskólum. Einnig greini ég fræðsluefni frá Sjúkást og Jafnréttisskólanum. 

5.1 Viðtöl við kennara 

Kynfræðslan í þeim fjórum skólum sem ég fékk að skyggnast inn í, var rosalega misjöfn. Til að 

greina skólana frá hvor öðrum gef ég þeim númer og tala héðan af um skóla 1,2,3 og 4. Fyrst 

greini ég kynfræðsluna í hverjum skóla fyrir sig og ræði svo það sem er líkt með skólunum og 

hvað skilgreinir þá, út frá greiningunum. 

5.1.1 Skóli nr. 1 

Kynfræðslan er mest á herðum hvers og eins umsjónakennara í skólanum. Umsjónakennarar 

eru allir með einn umsjónartíma á viku með bekknum sínum. 

Líffræðilegi partur kynfræðslunnar fer fram í náttúrufræði og hjá skólahjúkrunarfræðingi. 

Þar er talað um kynsjúkdóma og getnaðarvarnir.  

Í 8.bekk er einn kennari sem sér um lífsleiknina og hefur hann verið að nýta sér verkefni 

frá jafnrettistorg.is.  

Í 10.bekk er kennd þjóðfélagsfræði og þar er tekin fyrir bók sem heitir Á ferð um 

samfélagið. Í þeirri bók er kafli sem heitir Gaman saman og fjallar hann um siðfræði og 

félagslegu hliðina á ástinni og kynlífinu. Skólinn reynir að fá utanaðkomandi fræðslu t.d. 78‘ 

samtökin, jafningjafræðsla þar sem talað er um t.d. klám og klámvæðingu. 

Umsjónakennararnir reyna að benda hvor öðrum á efni sem kemur t.d. í sjónvarpinu, viðtöl í 

fjölmiðlum og áhugaverðar fréttir og nýta það í kennslu.  

Þegar fjallað er um ofbeldi í nánum samböndum í kennslu er reynt að nýta myndir á borð 

við fáðu já og mannasiði og rætt út frá þeim. Það veltur samt auðvitað mikið á hverjum og 

einum umsjónakennara að nýta það eða ekki.  

Það sem mætti bæta í kynfræðslunni í skóla 1 og almennt í skólum, að mati þess kennara 

sem ég ræddi við, er fræðsla um klámvæðingu og áhrif klámvæðingunnar. 

Skilgreining á hugtakinu samþykki samkvæmt kennara frá skóla 1: 

„Ætli samþykki er ekki þegar maður hefur vit og þroska, báðir aðilar hafi vit og 

þroska, báðir eða fleiri eða hvað það er, til að taka meðvitaða ákvörðun. Um 

hvað maður vill og vill ekki, en maður verður að hafa vit og þroska“. 
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5.1.2 Skóli nr. 2 

Kynfræðsla er kennd í 9. og 10. bekk í svokölluðu þemanámi sem hluti af námsefni um 

mannslíkamann. Það fer rosalega eftir hverjum og einum kennara hvernig kynfræðslan er 

kennd. Kennarinn sem ég talaði við var að kenna kynfræðslu í fyrsta skipti á unglingastigi. 

Kennarinn tók fyrir kaflann kynlíf og kærleikur úr bókinni Mannslíkaminn. Kennarinn tók fyrir 

efni kaflans en reyndi að dýpka efnið og bæta mikið við þar sem við átti. Hann kenndi mikið 

um t.d. líkamsvirðingu, transfólk, hinseginfræðslu, kynhneigð, kynvitund og kyngervi. Þessi 

tiltekni kennari fjallaði um efnið eins og honum þótti best og talað um það út frá hans 

þekkingu og áhugasviði. Þetta er því ekki algilt yfir skólann allan og er ekki hin almenna 

kynfræðsla sem allir fá. Þessi tiltekni kennari kenndi þetta efni bara einu sinni og ekki er vitað 

hvernig aðrir kennarar hafa fjallað um þessa kafla í bókinni Mannslíkaminn.  

Skólahjúkrunarfræðingur sér um part kynfræðslunnar innan þessa skóla, en hann flytur 

fyrirlestur fyrir hvern 10. bekk einu sinni. Hjúkrunarfræðingurinn talar mest um líffræðilega 

hluta kynfræðslunnar og um kynsjúkdóma. 

Lítið hefur verið kennt um kynbundið ofbeldi fyrir utan fræðslu í sambandi við fræðslu og 

forvarnar átakið, Sjúkást. 

Skilgreining á hugtakinu samþykki samkvæmt kennara frá skóla 2: 

“En sá skilningur sem ég legg í hugtakið samþykki er náttúrulega að samþykkja 

einhverja aðgerð opinberlega eða gagnvart þeim aðila sem maður er að stunda 

kynlíf með, eða aðilum. Að það sé vitund, að báðir aðilar séu með vitund og viti 

að hinn sé samþykkur. Og það sé án þess að það sé beittur þrýstingur á að fá 

samþykki.” 

5.1.3 Skóli nr. 3 

Kynfræðsla er kennd á unglingastigi og eitthvað á miðstigi. 8.-10. bekkur er í samkennslu 

þeim bekkjum er kennt sem einni heild. Námsefnið í unglingadeild rúllar því á þremur árum. Í 

kringum 7.bekk er kynfræðslan kennd út frá bókinni um mannslíkamann. Kennarinn sem ég 

ræddi við er duglegur við að nýta sé nafnlausan spurninga pott. En þar geta nemendur sett 

nafnlausar spurningar um það sem þau vilja vita og þær eru teknar fyrir og þeim svarað í 

tíma. Þó að kennslan rúlli á þremur árum á unglingastiginu þá reyna kennararnir að grípa 

hvert tækifræi sem gefst til að tala um kynfræðslu t.d. með því að fá fræðslu inn í skólann 

eða ef skapast umræða í samfélaginu. Hver og einn kennararnir reyna svo alltaf að taka 

umræðuna um kynfræðslu eða eitthvað henni tengt ef hún kemur upp í tímum. 
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Skólahjúkrunarfræðingur kemur í 10.bekk og þar er horft á myndina Fáðu já, og 

samþykki, mörk og virðing er rætt út frá henni. Kynfræðslan í skólanum er mest kennd með 

óformlegum leiðum, ekki er endilega stuðst við einhverjar ákveðnar bækur og flest allt efni 

sem fjallað er um er á netinu. Umræðan og fræðslan er því oft um það sem er að gerast í 

samfélaginu og það sem brennur á nemendunum sjálfum. Kennarinn nýtti sér átakið Sjúkást í 

fyrra (2018) til að tala um kynbundið ofbeldi. Kennarinn benti einnig á hvernig hann notaði 

mannkynssöguna til að ræða um kynbundið ofbeldi. 

Það sem kennaranum finnst að mætti bæta í kynfræðslu væri þá aðalega að styrkja hann 

sjálfan í því að tala um kynfræðsluna út frá t.d. kynjafræði og hvað má tala um og hvað ekki 

og hvernig er æskilegt að ræða þessa hluti við unglinga. 

Skilgreining á hugtakinu samþykki samkvæmt kennara frá skóla 3: 

„Þú hefur aldrei rétt til að gera neitt nema að fá samþykki, það er alveg sama á 

hvaða grunni það er, bara það að fá að sitja hliðina á þér eða eitthvað, skiptir í 

raun og veru ekki máli hvað það er. Samþykki er í raun gagnvart öllu, sama hvað 

það er jafn vell bara að spyrja hvort ég megi fá stærðfræði bókina þína lánaða 

eða ekki“. 

5.1.4 Skóli nr. 4 

Skólahjúkrunarfræðingur er með fasta fræðslu í 6. og 9. bekk. Á yngsta stigi er fjallað um 

einkastaði, virðingu, snertingu og kynfærin. Á miðstigi er farið yfir líkamlega þátt 

kynfræðslunnar í tengslum við bókina Mannslíkaminn, þar er meðal annars talað um 

líkamlegar breytingar og kynþroska aldurinn. Á unglingastig er fjallað um kynlíf, 

kynsjúkdóma, samskipti, samþykki, virðingu og mörk. Á unglingastiginu hefur kennslan verið 

mjög breytilega síðast liðin ár. Kynfræðslan hefur verið tekin fyrir í stuttum lotum. Lífsleikni 

tímar eru notaðir í umræður um hluti tengda kynfræðslu, þá sérstaklega félagslega partinum 

af henni. Á unglingastiginu er mikið rætt við unglingana um félagslega pressu bæði gagnvart 

vímuefnum/áfengisneyslu og hvað varðar kynlíf. Nemendur sjálfir vilja oft grípa umræðu sem 

er í gangi í þjóðfélaginu og hjálpa þá kennara við að stýra henni. 

Umræða og fræðsla um kynbundið ofbeldi hefur verið í tengslum við sjúkást átakið. 

Einnig hafa samtök á borð við Stígamót, Aflið og Kvennaathvarfið verið kynnt. Kennslan er 

mest í formi umræðu og efnis sem er fundið á netinu. 

Það sem kennara þótti að mætti bæta í kynfræðslunni er fræðsla á klámi, kynlífi og 

virðingu. Kennarinn sem ég ræddi við nefndi einnig að kennararnir sjálfir fengu ekki mikla 

fræðslu um þessi málefni sjálfir og þyrftu mikið að bjarga sér sjálfir með það og það fer þá 

eftir hverjum kennara hvernig hann gerir það. Undanfarið hefur þó verið mikil vakning á 

þessum málefnum í samfélaginu og því fræðsluefni alltaf að verða aðgengilegra. 
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Skilgreining á hugtakinu samþykki samkvæmt kennara frá skóla 4: 

“Skilningur minn á samþykki er að einhver vill gera eitthvað og hann ákveður það 

óháð pressu”. 

5.2 Greining á fræðsluefni 

Hér verður fræðsluefnið frá sjúkást og jafnréttisskólanum greint. Í viðtölunum spurði ég 

viðmælendur um hvernig hægt væri að nýta átaksverkefni á borð við sjúkást í kennslu og 

einnig hvernig hægt væri að nýta jafnréttisskólann (jafnrettistorg.is). Þegar ég hafði tekið eitt 

viðtal þá varð það ljóst að það þekkja fáir jafnréttisskólann og hvað þá heimasíðuna 

janfrettistorg.is. Ég ætla greina frá fræðslu efni fræðslu og forvarnar átaksins sjúkást og 

jafnrettistorg.is. Ég ræði einnig hvernig nýta mætti þetta fræðslu efni í kennslu. 

5.2.1 Sjúkást 

Sjúkást er verkefni á vegum Stígamóta um ofbeldi í samböndum ungmenna. Átakið fer af 

stað um miðjan febrúar ár hvert, eða í kring um valentínusardaginn. Í ár er annað árið sem 

átakið er í gangi. Átakið beinist að ungmennum s.s. nemendum í unglingadeild grunnskóla og 

nemendum í framhaldsskóla (sjúkást, e.d.). Átakið er byggt á fræðslu efni af síðunni 

loveisrespect.org og fræðslu efni frá embætti Landlæknis sem heitir „Örugg saman“. 

Markmið átaksins er að fræða ungmenni um mörk og samþykki. Verkefnið er ætlað sem 

forvörn gegn ofbeldi bæði innan sambanda og utan. Markmiðið er að ungmenni þekki 

muninn á heilbrigðum, óheilbrigðum og ofbeldisfullum samböndum. (Sjúkást, e.d.). 

Inn á síðu átaksins, sjukast.is, er hægt að finna fræðsluefni um heilbrigð sambönd, 

óheilbrigð sambönd, ofbeldi í samböndum, klám, kynlíf, janfrétti og femínisma. Undir 

þessum hugtökum eru fleiri hugtök sem tengjast efninu. Þar er hægt að lesa um þessi hugtök 

og nota í kennslu. Starfsfólk Stígamóta bjóða einnig upp á að koma á staðinn og halda Sjúkást 

fræðslu fyrir ungmenni, foreldra og fólk sem vinnur með ungmenni á aldrinum 13-20 ára 

(Sjúkást, e.d.). 

Tveir skólar af þeim fjórum skólum sem ég talaði við, höfðu nýtt sér Sjúkást átakið í fyrra. 

Annar skólinn hafði fengið starfsfólk Stígamóta til að koma á staðinn og halda fræðslu fyrir 

nemendur. Hinn skólinn hafði nýtt sér fræðslu efni á vefsíðu átaksins, sjukast.is, til frekari 

verkefna vinnu.  

Undir flipanum „Kynlíf“ á heimasíðunni er að finna annan flipa sem heitir „samþykki“ þar 

er fjallað um samþykki í kynlífi og mikilvægi þess að samþykki liggi fyrir. Hvernig maður fær 

samþykki og hvernig maður gefur samþykki. Hægt er að nýta sér fræðsluefnið þar og búa til 

verkefni um samþykki.  



20 

Sem dæmi væri hægt að búa til klípusögur sem ganga út á að samþykki hafi mögulega ekki 

verið náð og fá nemendur til að ræða söguna og greina hvort samþykki hafi legið fyrir og 

hvernig maður getur verið viss. 

5.2.2 Jafnréttisskólinn 

Jafnréttisskólinn er á vegum skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar. Skólinn var settur á 

laggirnar í október 2013. Markið skólans er að skapa heildsteypt jafnréttisstarf innan skóla 

Reykjavíkurborgar. Jafnréttisskólinn er ætlaður til að miðla þekkingu á jafnréttismálum til 

nemenda í leikskólum, grunnskólum og í frístundamiðstöðvum 

(https://reykjavik.is/jafnrettisskoli-reykjavikur). Hægt er að fá fræðslu frá jafnréttisskólanum, 

þá kemur manneskja í skólann og er með einhverja fræðslu. Jafnréttisskólinn, eða þeir sem 

að honum koma, halda úti vefsvæði, jafnrettistorg.is, þar má finna allskonar hugmyndir af 

verkefnum sem fjalla um jafnrétti. Þar eru verkefni fyrir alla aldurshópa. Jafnréttistorg er 

unnið í samstarfi við Helgu Ágústsdóttur hjá þjónustumiðstöð Breiðholts og Tryggva Thayer 

verkefnastjóra hjá Menntamiðju Menntavísindasviðs. Yfirumsjón með síðunn hefur Kolbrún 

Hrund Sigurgeirsdóttir (http://jafnrettistorg.is/). 

Á vefsíðunni jafnrettistorg.is er hægt að leita að verkefnum sem tengjast jafnrétti til að 

nýta í kennslu. Hægt er að setja inn leitarorð, ef maður er að leita eftir verkefnum með 

sérstakt þema eða sem taka sérstaklega þetta orð fyrir. Til að leita í hugmyndabankanum er 

einnig hægt að velja ákveðin skilyrði fyrir leitinni. Þar er hægt að velja aldur, flokkur og 

tegund. Undir skilyrðinu „aldur“ eru fjórir valmöguleikar; Leikskólastig, yngsta stig, miðstig og 

unglingastig. Flokkarnir sem hægt er að velja um eru einnig fjórir. En þeir eru; fötlun, 

hinseginfræði, kynjafræði og uppruni. Hægt er svo að velja kennsluhugmyndir eða 

starfsþróun. Ég setti inn leitarskilyrðin „samþykki“ og fékk upp þrjár kennsluhugmyndir, Að 

tala við nemendur um karlmennsku, Að fjalla um kynferðislegt ofbeldi og Munurinn á kynlífi 

og klámi. Einnig kom ein grein sem er partur af MA ritgerð Kolbrúnar H. Sigurgeirsdóttur um 

hvað kynlífsvæðing er og hvaða áhrif hún hefur. Eins og titlarnir á kennsluhugmyndunum 

gefa til kynna fjalla þau ekki um samþykki en hugtakið kemur fyrir einu sinni í þeim öllum. Í 

kennsluhugmyndinni munurinn á kynlífi og klámi er talað um samskipti í kynlífi. Þar er nefnt 

mikilvægi þess að samþykki beggja eða allra aðila liggi fyrir áður og meðan kynlíf er í gangi 

(Jafnréttistorg, e.d.). Út frá þeim punkti væri hægt að ræða mikilvægi samþykkis þegar 

kemur að kynlífi og samskiptum yfir höfuð. 

https://reykjavik.is/jafnrettisskoli-reykjavikur
http://jafnrettistorg.is/
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6 Umræða 

Niðurstöður benda til þess að skólar hér á landi eru komnir aðeins lengra á veg að bættri 

kynfræðslu en skólar í Bandaríkjunum og á sumum stöðum í Evrópu (Bleaklay, A., Hennessy, 

M. og Fishbein, M., 2006, Grose, R. G., Grabe S., og Kohfeldt D., 2014, Lottes, I. L., 2002, 

Gonzales, J. og Allen, K., 2009). 

Hægt er að líkja kynfræðslunni í þessum grunnskólum við holistic sex education 

(Gonzales, J. og Allen, K. 2009) eða heildræna kynfræðslu þar sem farið er yfir fleiri þætti 

heldur en bara kynsjúkdóma og ótímabærar þunganir. 

Kynfræðsla í þessum skólum er mikið á herðum hvers og eins kennara. Kynfræðslan er ekki 

stöðluð þannig að nemendur fá ekki svipaða kunnáttu á því svæði líkt og t.d. náttúrufræði. 

Það fer því mikið eftir hverjum og einum kennara hvað hann sjálfur treystir sér í hvað varðar 

kynfræðslu. 

Kennararnir sem ég ræddi við voru mjög mismunandi hvað varðar reynslu og þekkingu á 

kynfræðslu. Þeir töluðu út frá mismunandi sjónarhornum og kenndu kynfræðsluna út frá 

þeirra eigin þekkingu og áhugasviði innan kynfræðslunnar. Það er því ekki einhver sérstök 

stöðluð námskeið sem menntamálastofnun hefur gefið út svipað og er í Bandaríkjunum 

(Bleaklay, A., Hennessy, M. og Fishbein, M., 2006, Grose, R. G., Grabe S., og Kohfeldt D., 

2014, Lottes, I. L., 2002, Gonzales, J. og Allen, K., 2009). 

Allir skólarnir áttu það sameiginlegt að það er skólahjúkrunarfræðingur sem sér um part 

kynfræðslunnar, það var reyndar mismunandi eftir skólum hversu stór partur af 

kynfræðslunni sú fræðsla er. Skólahjúkrunarfræðingarnir kenna um kynsjúkdóma og líffræði 

part kynfræðslunnar líkt og er lagt mikla áherslu á í Bandaríkjunum og Hollandi, Þýskalandi 

og Frakklandi (Lottes, I. L., 2002). 

Það sem mér fannst athugavert að það var enginn greinanlegur munur á milli skólanna 

út á landi og þeirra á höfuðborgarsvæðinu. Það virtist ekki hafa mikil áhrif á kynfræðsluna 

hvar skólinn er staddur á landinu heldur höfðu kennararnir mun meiri áhrif.  

Hvað varðar kennslu á samþykki í grunnskólunum, þá sögðu allir kennararnir að þeir 

kenndu ekki alveg sér tíma um samþykki og ekki hafði verið lögð áhersla á hugtakið í kennslu 

en að það kæmi samt alltaf upp í umræðum. Í skóla 3 var hins vegar hugtakið rætt í 

sambandi við sjúkást átakið í fyrra ásamt fleiri hugtökum tengd átakinu. 

Rétt eins og fræðimenn voru kennararnir með frekar mismunandi skilning sem þeir 

leggja í hugtakið samþykki. En líkt og áður hefur komið fram hefur hugtakið „samþykki“ ekki 

eina nákvæma skilgreiningu heldur margar skilgreiningar út frá hvaða sjónarhorni eða í 

hvaða samhengi það er notað. Sameiginlegur skilningur fræðimanna, laganna og almennings 

er að samþykki er eitthvert form af samningi til að taka þátt í einhverri kynferðislegri athöfn. 
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Skilgreiningar á samþykki breytast samt út frá eðli samningsins og hver eða hverjir eiga þátt í 

þeim samningi (Beres, 2014). Tveir kennarar hugsuðu sig dálítið lengi um áður en loka svar 

kom og sköpuðust umræður okkar á milli um skilgreiningu á hugtakinu samþykki. Að þetta 

væri eitthvað sem maður væri ekki með einhverja eina ákveðna útskýringu á þessu hugtaki.  

Allir kennararnir voru sammála því að það vantaði meiri og betri kynfræðslu í grunnskóla 

og tveir bentu einnig á að það þyrfti einnig að fræða kennara betur í þessum málum. 

Kennararnir voru almennt mjög áhugasamir um verkefnið mitt og almennt um kynfræðslu í 

grunnskólum og fékk ég mörg hvatningar orð frá þeim. 
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7 Lokaorð 

Ferlið við skrif á þessari ritgerð hefur svo sannarlega verið lærdómsríkt. Ég lagði upp með 

ákveðnar hugmyndir um kynfræðslu í grunnskólum. Ég get ekki sagt að þær hafi verið 

kolrangar og að hugur minn standi á allt öðrum skoðunum í dag. En niðurstöðurnar komu 

mér samt á óvart. Það sem kom mér sérstaklega á óvart var viljinn hjá viðmælendum mínum 

og fleiri kennurum sem ég hef rætt við óformlega, að bæta kynfræðslu í grunnskólum. Það 

kom mér líka á óvart þegar ég viðraði mínar hugmyndir um kynfræðslu áfanga í deild 

faggreinakennslu, að margir voru mér mjög sammála og hvöttu mig áfram í þeim 

hugleiðingum. 

Út frá þessum viðtölum getur maður gert sér í hugarlund að kynfræðsla sé svipuð í 

öðrum grunnskólum landsins líkt og þessum fjórum. Auðvitað eru til skólar sem standa mjög 

framarlega hvað varðar kynfræðslu eða er jafn vel á verri stað, en eins og ég hef rekið mig á í 

þessu ferli fer það einstaklega mikið eftir hverjum og einum kennara hvað hann treystir sér í. 

Á síðustu árum hafa orðið miklar breytingar í samfélaginu og umræða um kynfræðslu og 

margt sem henni viðkemur er orðin mun opnara en fyrir nokkrum árum. Með þessum miklu 

samfélagsbreytingum hafa orðið einhverjar breytingar á kynfræðslu í grunnskólum en, að 

mínu mati, alls ekki nægar breytingar. Það er til endalaust af fræðslu efni á netinu, mest er 

efnið á ensku en eitthvað er til af góðu íslensku kynfræðsluefni sem fjallar um félagslega part 

kynfræðslunnar. Mín ósk er sú að kynfræðsla, þá sérstaklega félagslegi partur hennar, verði 

kennt öllum nemendum jafnt. Að í hverjum skóla eigi að vera kennd kynfræðsla yfir allt árið, 

ekki einungis í fáum fyrirlestrum frá hinum og þessum. Heldur kennsla sem er yfir allt árið og 

passað sé að allir nemendur fái kynfræðslu. 

Til að svara rannsóknarspurningunni sem ég setti fram í byrjun, hvernig er kynfræðslu 

háttað í grunnskólum? og er kennt um samþykki? Þá gæti ég sagt að það er mjög 

mismunandi hvernig kynfræðslu er háttað í grunnskólum og fer það rosalega mikið eftir 

hverjum og einum kennara. Það er því algjörlega tilviljanakennt hvernig kynfræðslu 

nemendur fá og hversu mikla kynfræðslu. Allir þeir kennarar sem ég ræddi við höfðu á 

einhvern hátt rætt um hugtakið samþykki en mismikið og á mjög mismunandi hátt. 

Kennararnir lögðu líka allir mismunandi skilning í hugtakið samþykki. Það fer því líka rosalega 

eftir kennara hvernig nemendur fá að læra um samþykki og mikilvægi þess í sambandi við 

kynlíf. 

Lærdómurinn sem ég dreg frá þessari ritgerð er að það þarf sannarlega að breyta og 

bæta kynfræðslu í grunnskólum þó að margt hafi batnað á síðustu árum. Það þarf að tryggja 

það að allir nemendur fái í grunninn sömu kennsluna og þá ekki einungis fræðslu frá 

skólahjúkrunarfræðingum.  
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Til að tryggja það mætti sem dæmi gera skyldu áfanga í deild faggreinakennslu og þá 

sérstaklega á samfélagsgreina kjörsviði, þar sem kennaranemar þyrftu að læra að kenna 

kynfræðslu. Fá að stíga út fyrir þægindarammann sinn og venjast því að tala um óþægilega 

hluti á borð við kynferðisofbeldi, kyn, kynhneigð, kynvitund, kynlíf, samskipti í kynlífi, mörk, 

virðing og svo lengi mætti telja.  
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Viðauki A: Spurningalisti í viðtölum við kennara 

Hvernig er kynfræðslu háttað í þínum skóla? 

 

Getur þú fjallað um í stuttu máli hvaða þættir eru teknir fyrir í kynfræðslunni? 

 

Hvaða skilning leggur þú í hugtakið samþykki? Er kennt um þetta hugtak í þínum skóla? 

 

(Ef hann kennir ekki um samþykki) Hefur þú sem kennari velt fyrir þér þessu hugtaki? 

 

Hvað mætti bæta í kynfræðslu í þínum skóla? Hvaða þættir eru mikilvægir að þínu mati 

þegar kemur að kynfræðslu? 

 

Hvernig er fjallað um félagslega þátt kynfræðslunnar? 

 

Hvernig er fjallað um kynbundið ofbeldi í nánum samböndum í þínum skóla? 

 

Hvernig mætti tengja átaksverkefni á borð við „sjúkást“ við kynfræðslu/lífsleikni að þínu 

mati? Hvað þá með jafnréttisskólann (jafnrettistorg.is). 
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Viðauki B: Upplýsinga og leyfisbréf 

Þátttaka í rannsókn um kennslu á samþykki í 

grunnskólum 

Markmið rannsóknarinnar er að afla upplýsinga um hvernig kennslu á samþykki er háttað í 

nokkrum grunnskólum. Gagnasöfnunin fer fram í formi viðtala við kennara sem tekin eru upp 

og síðar greind. Elín Hulda Harðardóttir, nemi við deild faggreinakennslu á Menntvísindasviði 

Háskóla Íslands, tekur viðtölin.  

Með því að skrifa undir þetta leyfisbréf samþykkir þú að viðtalið við þig verði hluti af 

lokaverkefni Elínar Huldu Harðardóttur til B.Ed gráðu. Þannig getur þú lagt þitt af mörkum í 

að greina hvernig/hvort kennt sé um samþykki í kynfræðslu/lífsleikni í grunnskólum landsins. 

Gætt verður fyllsta trúnaðar nöfn þátttakenda koma ekki fram í rannsókninni. 

 

Ég veiti fúslega frekari upplýsingar, með kveðju 

Jón Ingvar Kjaran, leiðbeinandi við lokaverkefni 

Dósent við Deild menntunar og margbreytileika við 

Háskóla Íslands 

jik@hi.is 

sími (+354) 698-4125 

 

Ég samþykki hér með þátttöku í rannsókn um kennslu á samþykki í grunnskólum. 

 

Dagsetning: _______________________________ 

 

Nafn: _____________________________________ 


