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Ágrip		

Umfjöllunarefni	þessarar	ritgerðar	er	kynlífsmenning	framhaldsskólanema,	áhrif	vinahópa	

á	unglings-	og	ungmennaárunum	og	hvert	hlutverk	fagfólks	er	við	fræðslu	um	kynlíf	og	

samskipti.	Ritgerðin	er	10	eininga	lokaverkefni	til	BA	gráðu	í	tómstunda-	og	

félagsmálafræðum.	Verkefnið	er	heimildaritgerð	sem	byggir	á	íslenskum	og	erlendum	

rannsóknum	á	þessum	málefnum.	Í	kynlífsmenningu	kemur	fram	hvaða	hugmyndir	

unglingar	hafa	um	kynlíf	og	hvernig	svokallað	kynlífshandrit	hefur	áhrif	á	samskipti	og	

hegðunarmynstur.	Klámvæðing	hefur	verið	ríkjandi	í	samfélaginu	á	síðustu	áratugum	og	í	

ritgerðinni	er	meðal	annars	skoðað	áhrif	klámáhorfs	á	kynlíf.	Þá	er	gert	grein	fyrir	

kynfræðslu	og	kynjafræðikennslu	á	Íslandi	og	hvaðan	unglingar	og	ungmenni	fá	

upplýsingar	um	kynheilbrigði.	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	unglingar	og	ungmenni	vilja	fá	

betri	og	fjölbreyttari	fræðslu	og	er	það	á	ábyrgð	fagaðila	að	stíga	fram	og	veita	viðeigandi	

fræðslu	með	aðferðum	eins	og	kennsluháttum	sem	einblína	á	óformlegt	nám	og	gagnrýna	

hugsun.	Einnig	kom	í	ljós	að	unglingar	eru	vísir	til	þess	að	leita	til	jafningja	sinna	og	vina	

sem	og	í	klám	til	þess	að	fá	ráð	og	upplýsingar	um	kynlíf.	Líklegt	má	telja	að	það	hafi	áhrif	

á	kynlífsmenninguna	og	orðræðuna	sem	skapast	í	framhaldsskólum	landsins.	Niðurstöður	

gefa	tilefni	til	þess	að	staldra	við	og	finna	leiðir	til	þess	að	ná	til	ungs	fólks	í	kennslu	og	

fræðslu	á	þeim	viðkvæmu	málefnum	sem	kynfræðsla,	kynjafræðsla	og	jafnréttisfræðsla	

kann	að	hafa	í	för	með	sér.	Það	verður	þá	að	teljast	mikilvægt	að	fagfólk	sé	tilbúið	til	þess	

að	rugga	bátnum	og	vera	fyrirmyndir	í	jafnréttisbaráttu,	þar	sem	það	getur	haft	í	för	með	

sér	jákvæðar	breytingar	í	menningu	og	samfélagi.		

Lykilorð:	Unglingar,	ungmenni,	áhrif	vinahópa,	kynfræðsla,	kynjafræði,	óformlegt	nám,	

klám,	kynlífsmenning,	kynhegðun	unglinga,	kynlífshandrit,	samskipti,	jafnrétti,	gagnrýnin	
hugsun.	
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1 Inngangur		

Í	ritgerð	þessari	verður	stiklað	á	stóru	um	vinahópa	á	unglings-	og	ungmennaárunum,	
áhrifaþætti	innan	kynlífsmenningar	og	hlutverk	fagfólks.	Tilgangur	ritgerðarinnar	er	að	

varpa	ljósi	á	hvernig	fagaðilar	geta,	með	óformlegu	námi	og	gagnrýnni	hugsun,	komið	í	

veg	fyrir	þætti	eins	og	rangar	upplýsingar	um	kynlíf	á	milli	vina,	neikvæðan	hópþrýsting,	

neikvæða	orðræðu	innan	hópa	og	fleira.	Þar	sem	við	höfum	ólíka	reynslu	af	
framhaldsskólaárunum	og	þeirri	menningu	sem	skapast	í	vinahópum	á	þessum	árum	þá	

þótti	okkur	áhugavert	að	skoða	áhrif	vinahópa	á	kynlífsmenningu	unglinga	og	ungmenna.	Í	

námi	okkar	og	reynslu	í	vinnu	með	unglingum	og	ungmennum	höfum	við	kynnst	
frábærum	leiðum	til	þess	að	ná	að	miðla	mikilvægum	skilaboðum	til	þessa	aldursflokks	og	

vildum	við	því	skoða	hvaða	aðferðir	eru	notaðar	til	þess	að	ræða	um	kynlíf,	mörk	og	
samskipti	við	unglinga	og	ungmenni	á	Íslandi.	Rík	ástæða	er	til	þess	að	beina	sjónum	að	

því	hvernig	er	hægt	að	stuðla	að	markvissri	jafnréttisfræðslu	í	starfi	með	unglingum	og	

ungmennum	til	þess	að	skapa	jákvæða	menningu	sem	getur	endurspeglað	það	samfélag	

sem	við	viljum	búa	í.	

Unglings-	og	ungmennaárin	eru	krítískur	tími	þar	sem	mikilvægar	breytingar	eiga	sér	

stað.	Félagsþroski,	líkamlegur	þroski	og	vitsmunaþroski	er	að	mótast	en	einnig	er	

sjálfsmynd	og	líkamsímynd	unglinga	og	ungmenna	að	þróast	(Bryndís	Björk	Ásgeirsdóttir,	
Guðrún	Ingólfsdóttir	og	Inga	Dóra	Sigfúsdóttir,	2012;	Santrock,	2016).	Ein	af	stærstu	

breytingunum	sem	eiga	sér	stað	frá	æskuárunum	yfir	á	unglingsárin	eru	samskiptin	við	

vini.	Unglingar	og	ungmenni	verja	tíma	sínum	hvað	mest	með	vinum	sínum	og	skilgreina	

sig	út	frá	þeim	vinum	sem	þau	eiga.	Margir	bera	sig	saman	við	vini	sína	og	jafnaldra	en	

það	getur	hjálpað	þeim	að	skilja	þær	breytingar	sem	þau	eru	að	ganga	í	gegnum	

(Feldman,	2008).	Á	kynþroskanum	leita	unglingar	og	ungmenni	sér	upplýsinga	um	kynlíf	

og	algengast	er	að	þau	leiti	til	jafningja	og	vina	en	einnig	myndast	hugmyndir	þeirra	um	
kynlíf	úr	klámi	sem	getur	haft	skaðleg	áhrif	(Santock,	2016;	Stulhofer,	Busko	og	Landripet,	

2010).	Þar	sem	foreldrar	og	aðrir	fullorðnir	eru	ekki	að	ganga	í	gegnum	sömu	breytingar	

og	þau,	þá	hafa	unglingar	og	ungmenni	ekki	sömu	tilhneigingu	að	spyrja	fullorðna	um	ráð	
og	upplýsingar	þrátt	fyrir	það	að	allir	fullorðnir	hafi	gengið	í	gegnum	kynþroskann	

(Feldman,	2008).	Okkur	þótti	tilefni	til	þess	að	skoða	frekar	kynlífsmenningu	í	

framhaldsskólum	og	hvernig	vinir	eru	að	hafa	áhrif	á	hana	en	einnig	hvernig	fagfólk	getur	
stigið	inn	í	og	haft	áhrif	á	upplýsingaflæðið	um	kynheilbrigði.		
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Rannsóknarspurning	okkar	í	þessari	ritgerð	er	því	eftirfarandi:	

Hvert	er	hlutverk	fagfólks	í	fræðslu	um	kynheilbrigði?		

Undirspurning	er	eftirfarandi:	

Hvernig	hafa	vinahópar	áhrif	á	kynlífsmenningu	framhaldsskólanema?		

Ritgerðin	er	heimildaritgerð	sem	byrjar	á	útskýringum	á	almennum	hugtökum	og	fer	svo	

út	í	lykilhugtök	innan	kynlífsmenningarinnar.	Ritgerðin	er	byggð	upp	með	þeim	hætti	að	í	
fyrsta	kaflanum	verður	fjallað	um	áhrif	vinahópa	á	unglinga	og	ungmenni	og	skoðuð	verða	

lykilhugtök	sem	hafa	áhrif	á	samskipti	á	þessum	árum	eins	og	kynþroskinn	og	

félagsþroskinn.	

Í	öðrum	kaflanum	verður	fjallað	um	kynlífsmenningu	og	skilgreind	verða	hugtök	sem	

falla	undir	hana.	Kynlífshandrit,	orðræða,	klám	og	staðalímyndir	eru	dæmi	um	þau	

hugtök.	Þau	verða	skoðuð	í	ljósi	áhrifa	á	þroska	unglinga	og	ungmenna	enda	geta	þessir	

þættir	spilað	stórt	hlutverk	í	óheilbrigðum	og	heilbrigðum	samböndum	á	unglings-	og	
ungmennaárunum	(Pearson,	2018).	

Í	þriðja	kaflanum	verður	kynfræðsla	og	kynjafræðikennsla	á	Íslandi	skoðuð,	þróun	

þeirra	og	mikilvægi	faggreinanna.	Í	kaflanum	verða	einnig	rannsóknir	reifaðar	til	að	varpa	
ljósi	á	hugsanlegan	fræðsluskort	um	kynheilbrigði	en	jafnréttisfræðsla	í	skólum	er	af	
skornum	skammti	ef	marka	má	nýlegar	rannsóknir	(Eygló	Árnadóttir	og	Þorgerður	

Einarsdóttir,	2010;	Maríanna	Guðbergsdóttir,	2014).		

Lokakafli	ritgerðarinnar	snýr	að	leiðum	og	lausnum	fyrir	fagaðila	þar	sem	einblínt	er	á	
kennslu	í	gagnrýnni	hugsun.	Í	þeim	kafla	verður	skoðað	hvaða	fræðsluefni	stendur	til	boða	

í	dag	fyrir	unglinga	og	ungmenni.	Fræðsluefnið	hefur	þann	tilgang	að	fyrirbyggja	þær	

röngu	upplýsingar	sem	þau	kunna	að	hafa.	Einblínt	verður	á	hlutverk	fagfólks	í	því	að	
fræða	unglinga	og	ungmenni	á	gagnrýninn	hátt	til	þess	að	þau	velti	fyrir	sér	og	ígrundi	þær	

upplýsingar	sem	þau	fá,	í	stað	þess	að	taka	þeim	sem	sjálfsögðum	hlut.	Í	lokin	verður	

dregið	saman	allt	efni	ritgerðarinnar	og	vangaveltur	okkar	undirritaða	um	leiðir	og	lausnir	
til	þess	að	skapa	jákvæða	kynlífsmenningu.		
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2 Unglingar	og	ungmenni	

Í	þessari	ritgerð	munum	við	nota	hugtökin	unglingar	og	ungmenni.	Til	eru	margar	
skilgreiningar	á	hugtökunum	en	þau	eru	skilgreind	í	samræmi	við	aldur.	Það	er	

mismunandi	hvaða	aldursbil	er	notað	eftir	því	hvert	er	leitað.	Berger	(2014)	skilgreinir	

hugtakið	unglingur	(e.	adolescence)	sem	einstakling	sem	er	á	aldursbilinu	11-18	ára	en	

skilgreinir	hugtakið	ungmenni	(e.	emerging	adulthood)	sem	einstakling	á	aldursbilinu	18-
25	ára.	Unglingar	og	ungmenni	eru	aldursflokkar	sem	sækja	framhaldsskóla	á	Íslandi	og	

munum	við	því	nota	bæði	hugtökin	í	þessari	ritgerð.	Töflurnar	hér	fyrir	neðan	sýna	að	

flestir	byrja	í	framhaldsskóla	á	unglingsárunum	og	útskrifast	á	ungmennaárunum.	Tafla	1	
sýnir	nýnema	á	framhaldsskólastigi	í	íslenskum	framhaldsskólum.	Taflan	sýnir	að	flestir	

hófu	nám	í	framhaldsskóla	16	ára	eða	um	fjögur	þúsund	nemenda	á	hverju	ári	á	árunum	
2013-2017.	Tafla	2	sýnir	brautskráningar	á	framhaldsskólastigi.	Flestir	brautskráðust	20-21	

árs	frá	árunum	2010-2016.	

Tafla	1.		Nýnemar	á	framhaldsskólastigi	eftir	fjölda,	aldursflokki	og	ári	2013-2017	
(Hagstofa	Ísland,	e.d.).	
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Tafla	2.	Brautskráningar	á	framhaldsskólastigi	eftir	fjölda,	aldursflokki	og	ári	2010-2016	
(Hagstofa	Ísland,	e.d.).	

	

Unglingar	og	ungmenni	eru	á	mismunandi	þroskaskeiðum	en	unglingar	leitast	til	
dæmis	eftir	samþykki	og	nánd	frá	vinum	en	með	hækkandi	aldri	þegar	einstaklingar	teljast	
vera	orðin	ungmenni	leita	þau	meira	í	stöðug	sambönd,	ást	og	umhyggju.	Þau	finna	fyrir	

þörf	á	að	deila	lífi	sínu,	skoðunum,	skilningi,	áhyggjum	og	áætlunum	með	einhverjum	
ákveðnum	aðila,	þá	oftast	í	ástarsambandi	(Feldman,	2008).	Rannsóknir	benda	til	þess	að	
ungmenni	telja	sig	vera	hamingjusamari	og	með	betra	sjálfstraust	heldur	en	unglingar,	

sérstaklega	eftir	tvítugt	(Feldman,	2008).		

Unglingar	og	ungmenni	fara	í	gegnum	margvíslegar	breytingar	þar	sem	þau	þroskast	
félagslega,	vitsmunalega	og	líkamlega	(Santrock,	2016).	Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	

unglings-	og	ungmennaárin	með	áherslu	á	félagsþroskann	og	kynþroskann.	Einnig	verður	
skoðað	hvernig	sjálfsmyndin	og	líkamsímyndin	þroskast	á	þessum	árum	og	hver	áhrif	

vinahópa	eru	á	þroska	þeirra.	Það	er	gert	til	þess	að	skilgreina	mikilvæg	hugtök	sem	

tengjast	öðrum	köflum	ritgerðarinnar.		

2.1 Félagsþroski		

Félagsþroski	einstaklinga	þróast	yfir	alla	ævi.	Félagsþroski	mótast	meðal	annars	eftir	

umhverfi,	menningu	og	samskiptum	en	það	er	margt	sem	hefur	áhrif	á	það	þroskaferli	
sem	á	sér	stað	á	unglings-	og	ungmennaárunum	(Berger,	2014).	Vitsmunaþroski	og	

líkamlegur	þroski	hvers	einstaklings	hafa	áhrif	á	félagsþroskann	þar	sem	öll	þessi	

þroskasvið	hafa	áhrif	á	hvort	annað.	Félagsþroski	einstaklinga	byggist	á	félagslegum	

aðstæðum	sem	reynir	á	félagsleg	tengsl	og	félagshæfni.	Félagsleg	tengsl	eru	mikilvægur	
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partur	félagsþroska	og	þroska	sjálfsmyndar	hvers	einstaklings.	Þörf	einstaklinga	fyrir	

félagsleg	tengsl	byrjar	strax	frá	fæðingu	þar	sem	ungbörn	eru	háð	félagslegum	tengslum	

við	aðal	umönnunaraðila.	Það	að	eiga	í	nánum	samskiptum	virðist	styrkja	sjálfsmyndina	og	
verða	þar	af	leiðandi	vinasambönd	og	sambönd	við	foreldra	eða	umönnunaraðila	

mikilvæg	(Allison	og	Schultz,	2001;	Gerrig	og	Zimbardo,	2010).		

Vinasambönd	teljast	vera	stærri	áhrifaþáttur	á	félagsþroska	unglinga	heldur	en	á	
öðrum	aldursskeiðum	(Jayanthi,	2013).	Í	vinasamböndum	getur	einstaklingur	speglað	

sjálfan	sig	og	skilið	betur	félagslegar	aðstæður.	Hann	getur	því	æft	félagshæfni	sína	og	

tilfinningavitund	(Santrock,	2016).	Félagshæfni	einstaklinga	er	sú	hæfni	sem	einstaklingur	

hefur	í	félagslegum	tengslum	og	samskiptum.	Hún	er	misgóð	en	talið	er	að	til	þess	að	

einstaklingar	nái	góðum	tökum	á	henni	þurfi	að	æfa	og	læra	hana	snemma.	Margir	þættir	

spila	inn	í	félagshæfni	einstaklinga	en	í	samskiptum	við	annað	fólk	og	í	vináttu	er	hún	mjög	

nauðsynleg	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2007).	Einstaklingar	æfa	til	dæmis	félagshæfni	í	
hóp.	Að	tilheyra	jafningjahóp	er	eitthvað	sem	verður	eftirsóknarvert	snemma	á	lífsleiðinni	
en	börn	vilja	til	dæmis	tilheyra	í	leikjum	og	samræðum.	Á	unglingsárunum	fer	að	skipta	

meira	máli	að	eiga	nána	færri	vini	og	tilheyra	í	þeim	hóp.	Þá	eru	vinasamböndin	nánari	og	
samskiptin	meiri	(Santrock,	2016).	Eðlilegt	er	að	unglingar	verji	minni	tíma	með	foreldrum	
sínum	heldur	en	á	æskuárunum	þar	sem	vinir	verða	stærri	partur	af	þeirra	lífi.	Samskiptin	

verða	oft	erfið	við	foreldra	á	unglingsárunum.	Ágreiningur	við	foreldra	eru	algengir	í	
byrjun	unglingsáranna	og	margir	unglingar	upplifa	foreldra	sína	sem	einstaklinga	sem	vilja	
stjórna	öllu	því	sem	þau	gera.	Eftir	átján	ára	aldur	eða	þegar	einstaklingar	verða	ungmenni	

þá	breytast	oft	samböndin	aftur	við	foreldra	og	verða	betri.	Foreldrar	eru	þá	búnir	að	

venjast	sjálfstæði	barna	sinna	og	ungmennin	hafa	betri	skilning	á	skoðunum	foreldra	sinna	
og	meta	þá	meira	heldur	en	á	unglingsárunum	(Berger,	2014).	

	Rannsóknir	sýna	að	stelpur	og	strákar	eiga	í	öðruvísi	vinasamböndum.	Stelpur	eru	

líklegri	til	þess	að	eiga	í	nánari	vinasamböndum	heldur	en	strákar.	Samskiptin	milli	
vinkvenna	lýsa	sér	oft	í	persónulegum	samskiptum	þar	sem	þær	deila	upplýsingum	um	

vandamálin	sín.	Strákar	eru	líklegri	til	þess	að	eiga	fleiri	vini	en	ekki	jafn	nána	og	stelpur.	

Strákar	eyða	þó	meira	af	frítímanum	sínum	einir	heldur	en	stelpur.	Meiri	hluti	unglinga	
verja	tíma	sínum	með	vinum	af	sama	kyni	en	ungmenni	eru	líklegri	til	þess	að	verja	tíma	

sínum	með	báðum	kynjum	(Berger,	2014;	Feldman,	2008).	Ljóst	er	að	félagsþroski	

unglinga	og	ungmenna	er	áhrifamikill	partur	af	lífi	þeirra	og	er	mikilvægt	að	þau	læri	
félagshæfni	svo	þeim	vegni	vel	í	samskiptum.	Það	er	ljóst	að	félagsþroskinn	er	að	mótast	á	

öðruvísi	hátt	en	áður	og	að	vinir	skipa	stóran	sess	í	því	hvernig	unglingar	og	ungmenni	
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haga	sér.	Kynþroskinn	hefur	einnig	mikinn	áhrif	á	hegðun	og	samskipti	og	verður	fjallað	

um	þá	þætti	í	næsta	kafla.	

2.2 Kynþroski	

Fyrr	á	tíðum	var	litið	á	unglingsárin	sem	tímamót	þar	sem	ábyrgð	og	hlutverk	

fullorðinsáranna	tóku	við	af	æskunni.	Nú	eru	unglingsárin	skilgreind	sem	tímabil	á	milli	

æskunnar	og	fullorðinsáranna	þar	sem	einstaklingar	eru	að	læra,	þroskast,	breytast	og	
móta	sjálfsmynd	sína	(Russel,	2005).	Kynþroski	markar	tímabil	sem	einstaklingar	fara	í	

gegnum	á	ákveðnu	aldursbili.	Þá	fer	líkami	einstaklings	í	gegnum	breytingar	sem	hefur	

áhrif	á	starfsemi	innan	líkamans	og	utan.	Fyrstu	ummerki	kynþroskans	byrja	á	aldrinum	8-
14	ára	og	enda	oftast	um	það	bil	fjórum	árum	eftir	að	kynþroskinn	byrjar,	þótt	það	geti	

verið	mismunandi	eftir	einstaklingum.	Kynþroskinn	ber	með	sér	sjáanleg	merki	og	

ósjáanleg	eins	og	til	dæmis	hormónabreytingar.	Hormónabreytingarnar	hafa	áhrif	á	
heilastarfsemina,	líkamann	og	hegðun	unglinga	og	ungmenna	(Berger,	2014).	Unglingsárin	

marka	tíma	þar	sem	einstaklingar	hafa	vitsmunaþroska	til	þess	að	skilja	kynlíf.	Kynhvötin,	
hormónabreytingar	og	breytingar	á	kynfærum	hafa	í	för	með	sér	öðruvísi	hugsanir,	ný	
tækifæri	og	nýjar	tilfinningar	í	samskiptum	við	aðra	(Berger,	2014;	Feldman,	2008).	

Með	þessum	breytingum	á	kynþroskanum	þróa	unglingar	og	ungmenni	með	sér	
svokallaða	kynlífssjálfsmynd	(e.sexual	subjectitvity)	sem	er	skilgreind	sem	sá	skilningur	
sem	einstaklingur	hefur	á	sjálfum	sér	sem	manneskja	með	kynhvöt.	Kynhvöt	einstaklinga	

er	drifin	áfram	á	mismunandi	þáttum	eins	og	hormónum,	líffræðilegu	eðli,	
samfélagslegum	normum	og	menningu.	Kynlífssjálfsmynd	einstaklinga	verður	ekki	tilbúin	

á	kynþroskanum	og	helst	sú	sama	alla	tíð,	heldur	er	hún	afleiðing	þess	sem	

samfélagsreglur,	kynlífshandrit	(e.	sexual	script)	og	reynsla	einstaklinga	í	kynlífi	með	
öðrum	kennir	einstaklingum.	Kynlífssjálfsmyndin	getur	því	breyst	og	þroskast	yfir	langan	

tíma.	Kynhvötin	er	því	það	sem	drífur	kynlífssjálfsmyndina	áfram	(Pearson,	2018).	

Unglingar	og	ungmenni	sýna	ákveðna	kynhegðun	á	kynþroskanum	en	hún	hefur	ekki	
alltaf	verið	rannsökuð	jafn	mikið	og	nú	til	dags.	Rannsóknir	á	kynhegðun	hafa	orðið	að	

mikilvægum	hluta	þess	að	skilja	þroska	unglinga	og	ungmenna	og	hvernig	þau	haga	sér.	

Aðal	áherslan	hefur	færst	frá	því	að	vera	á	áhættuþáttum	kynlífs	í	jákvæðan	
kynferðislegan	þroska,	ánægju	í	kynlífi	og	kosti	þess	að	stunda	kynlíf.	Margar	nýlegar	

rannsóknir	á	kynhegðun	leggja	áherslu	á	kynhegðun	kvenna	og	hversu	mikilvægt	það	er	

að	þær	hafi	yfirráð	yfir	sínum	eigin	líkama,	megi	sýna	áhuga	á	kynlífi	og	eigi	rétt	á	ánægju	
og	öryggi	í	kynlífi	(Pearson,	2018).	Kynhegðun	unglinga	og	ungmenna	hefur	því	orðið	að	

samþykktum	hluta	þroskans	sem	á	sér	stað	á	þessum	árum,	þar	sem	tekið	er	til	greina	að	
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kynhvöt	einstaklinga	kemur	í	kjölfar	kynþroskans	og	er	jákvæður	og	eðlilegur	þroski	

einstaklinga	(Russel,	2005).	Á	kynþroskaskeiðinu	finna	unglingar	fyrir	þrýstingi	frá	

samfélaginu	á	því	að	sýna	áhuga	á	ástarsamböndum	þar	sem	það	telst	vera	eðlilegur	
partur	af	þroska	einstaklingsins.	Skyndikynni	eru	algengari	hjá	unglingum	heldur	en	

ungmennum	þar	sem	ungmenni	eru	líklegri	til	þess	að	skuldbinda	sig	í	samböndum.	

Skyndikynni	er	þegar	einstaklingar	stunda	einhverskonar	kynlífstengdar	athafnir	saman	án	
þess	að	þekkjast	mjög	vel	(Berger,	2014).	Þar	sem	kynlífssjálfsmyndin	unglinga	og	

ungmenna	er	að	mótast	á	þessum	árum	og	kynhvötin	hefur	í	för	með	sér	breytta	hegðun	

þá	verður	að	teljast	líklegt	að	það	hafi	áhrif	á	sjálfsmynd	þeirra	og	líkamsímynd.	

2.3 Sjálfsmynd	

Það	er	vand	með	farið	að	skilgreina	hugtakið	sjálfsmynd	(e.	self-identity)	þar	sem	það	er	

viðfangsmikið	og	flókið	hugtak	og	eru	fræðimenn	ekki	sammála	um	eina	skilgreiningu	á	
því.	Erikson	er	einn	þeirra	sem	hefur	skilgreint	hugtakið	en	samkvæmt	honum	er	

sjálfsmyndin	sú	heildarhugmynd	sem	einstaklingur	hefur	um	sjálfan	sig	út	frá	þeirri	
reynslu	sem	hann	hefur	gengið	í	gegnum	og	hver	framtíðarsýn	hans	er.	Hann	telur	einnig	
að	sjálfsmyndin	mótast	út	frá	því	hvernig	einstaklingurinn	telur	sig	vera	frábrugðinn	

öðrum	(Berger,	2014).	Sjálfsmyndin	mótast	með	aldrinum	og	fyrir	15-18	mánaða	aldur	eru	
börn	ómeðvituð	um	sjálfsmynd	sína	þar	sem	þekking	þeirra	á	sjálfum	sér	byrjar	ekki	að	
mótast	fyrr	en	eftir	þann	aldur	(Guðrún	Kristjánsdóttir	og	Vigdís	Hrönn	Viggósdóttir,	

2016).	Á	unglingsárunum	skiptir	sjálfsmyndin	miklu	máli	þar	sem	breytingar	eru	að	eiga	
sér	stað	og	unglingar	eru	að	móta	heildarmyndina.	Sjálfstraust	(e.	self	confidence)	er	stór	

partur	af		sjálfsmyndinni	en	sjálfstraustið	er	talið	vera	verst	um	12	og	13	ára	aldur	en	

verður	svo	oftast	betra	með	aldrinum.	Það	er	margt	í	umhverfi	einstaklingsins	sem	getur	
haft	áhrif	á	sjálfsmyndina	en	persónueinkenni	spila	einnig	stórt	hlutverk	í	mótun	hennar	

(Sanstrock,	2016).	Ferlið	sem	unglingar	og	ungmenni	ganga	í	gegnum	til	þess	að	móta	

sjálfsmyndina	byrjar	á	sjálfsvitund	(e.	self-understanding)	þar	sem	einstaklingar	skynja	
hverjir	þeir	eru	og	hvað	gerir	þá	frábrugðna	öðrum.	Út	frá	því	mynda	þau	sjálfsálit	(e.	self-

esteem),	þar	sem	einstaklingar	meta	sig	á	neikvæðan	eða	jákvæðan	hátt.	Að	lokum	

mótast	þá	sjálfsmyndin	út	frá	þessum	þáttum	(Kroger,	2007).	Unglings-	og	ungmennaárin	
eru	því	krítískur	tími	fyrir	mótun	sjálfsmyndarinnar	og	eins	og	heimildir	gefa	til	kynna	þá	

er	mótunin	flókið	ferli	þar	sem	bæði	utanaðkomandi	þættir	og	persónueinkenni	hafa	

mikið	vægi	í	þroska	hvers	einstaklings.			
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2.4 Líkamsímynd	

Líkamsímynd	einstaklinga	er	partur	af	sjálfsmynd	þeirra	og	eru	unglings	og	ungmennaárin	

mikilvægur	tími	í	þróun	hennar	(Bryndís	Björk	Ásgeirsdóttir	o.fl.,	2012).	Hugtakið	
líkamsímynd	vísar	í	það	viðhorf	sem	einstaklingur	hefur	á	líkama	sínum.	Skynjun	hans	og	

viðhorf	geta	annaðhvort	leitt	til	ánægju	eða	óánægju	sem	myndast	út	frá	mismunandi	

þáttum.	Líkamsþyngd,	félagsleg	staða,	fjölmiðlar,	samfélagsmiðlar	og	álit	annarra	eru	
meðal	þeirra	þátta	sem	geta	haft	áhrif.	Óánægja	með	eigin	líkama	vísar	í	neikvæða	

líkamsímynd	sem	getur	leitt	til	lágs	sjálfsálits	(Tiwari	og	Kumar,	2015).	

Rannsóknir	hafa	sýnt	að	algengt	er	að	líkamsímynd	verði	neikvæðari	á	
unglingsárunum.	Talið	er	að	unglingsstelpur	séu	líklegri	heldur	en	aðrir	að	þróa	með	sér	

neikvæða	líkamsímynd	og	hefur	það	verið	tengt	við	óraunhæfar	útlitskröfur	og	

menningarleg	viðmið	(Bryndís	Björk	Ásgeirsdóttir	o.fl.,	2012).	Þessar	kröfur	og	viðmið	hafa		
búið	til	ákveðnar	hugmyndir	um	hvernig	hinn	fullkomni	líkami	lítur	út.	Stelpur	eru	til	

dæmis	líklegri	til	þess	að	ímynda	sér	hinn	fullkomna	líka	sem	grennri	líkama	en	þeirra	
eigin	á	meðan	strákar	tengja	hann	frekar	við	vöðvabyggingu	(Kreager,	Staff,	Gauthier,	
Lefkowitz	og	Feinberg,	2016).	

	Markey	(2010)	fjallar	um	hugmyndir	Harters	um	áhrif	líkamsímyndar	á	sjálfsmynd	
unglinga.	Harter	telur	að	margir	þættir	móti	sjálfsmyndina,	þar	á	meðal	greind,	vinsældir,	
félagslegt	samþykki,	hrifning	og	útlit.	Algengt	er	að	bæði	stelpur	og	strákar	tala	við	vini	

sína	um	útlit	sitt	og	útlitsbreytingar.	Álit	og	viðbrögð	jafningja	eru	vanalega	tengd	
einhverri	líkamlegri	breytingu	og	ef	að	þau	eru	neikvæð	þá	getur	það	haft	mikil	áhrif	á	

þróun	líkamsímyndarinnar.	Harter	telur	að	heildar	sjálfsmyndin	komi	frá	upplifun	unglinga	

á	eigin	útliti.	Stelpur	sem	eru	í	ástarsambandi	eru	til	dæmis	líklegri	til	þess	að	reyna	að	
breyta	líkamanum	sínum	heldur	en	þær	sem	eru	ekki	í	sambandi.	Þær	gera	það	með	

allskonar	megrunaraðferðum	og	upplifa	frekar	þrýsting	frá	maka	sínum	að	þurfa	að	

grennast.	Hjá	bæði	stelpum	og	strákum	hafa	ástarsambönd	áhrif	á	líkamsímynd	þeirra	og	
fer	útlitið	oft	að	snúast	um	að	fullnægja	makanum	frekar	en	þeim	sjálfum	(Markey,	2010).	

Jákvæð	viðhorf	og	ánægja	með	eigin	líkama	er	partur	af	heilbrigðum	kynþroska	hjá	

unglingum	og	ungmennum.	Í	Bandaríkjunum	var	gerð	rannsókn	á	háskólanemum	þar	sem	
skoðuð	voru	áhrif	fyrstu	samfara	á	viðhorf	þeirra	til	eigin	líkama.	Þar	kom	í	ljós	að	stelpur	

eru	líklegri	til	þess	að	verða	óánægðari	í	eigin	skinni	á	meðan	strákarnir	eru	líklegri	til	þess	

að	verða	mun	ánægðari	með	líkama	sinn	eftir	fyrstu	kynferðislegu	reynslu	(Kreager	o.fl.,	
2016).	Á	kynþroskanum	upplifa	strákar	standpínu	og	sáðlát	sem	hefur	beina	tengingu	við	

kynlíf	og	líkamlega	ánægju	en	breytingar	hjá	stelpum	hafa	ekki	jafn	beina	tengingu.	

Unglingsstrákar	tala	opinskátt	um	kynfæri	sín,	bera	kynfæri	sín	saman	og	fara	jafnvel	í	
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sjálfsfróunarkeppni	(Jamieson,	1998).	Stelpur	eru	yfir	höfuð	óánægðari	með	líkama	sinn	

eftir	kynþroskann	og	tengist	það	eins	og	áður	segir,	væntingum	og	pressu	um	ákveðna	

líkamsstaðla.	Stelpur	eru	líklegri	til	þess	að	vera	hlutgerðar	á	kynferðislegan	hátt	bæði	í	
hversdagsleikanum	og	í	fjölmiðlum	sem	veldur	óöryggi	um	eigin	líkama.	Stöðug	óánægja	

með	útlitið	getur	hindrað	ánægju	í	kynlífi	og	á	einstaklingurinn	erfiðara	með	að	einblína	á	

eigin	nautn.	Þegar	viðhorfið	er	neikvætt	til	eigin	líkama	verða	einstaklingar	meira	
meðvitaðir	um	sig	sem	veldur	óöryggi	og	er	líklegra	að	það	dragi	úr	löngun	þeirra	í	kynlíf	

(Kreager	o.fl.,	2016).	Þar	sem	stelpur	og	strákar	virðast	ekki	upplifa	líkamsímynd	sína	á	

sama	hátt	þá	er	mikilvægt	að	skoða	áhrifaþætti	þess	og	hvað	fagfólk	getur	gert	til	þess	að	

stuðla	að	jákvæðari	líkamsímynd.	Í	seinni	köflum	mun	vera	rýnt	í	frekari	rannsóknir	sem	

tengjast	þessum	málum.		

2.5 Áhrif	vina	og	vinahópa	á	unglingsárunum	

Eins	og	nefnt	var	í	kaflanum	um	félagsþroska	hafa	vinir	og	vinahópar	mikil	áhrif	á	þroska	

unglinga	og	ungmenna.	Innan	vinahópa	eru	jafningjar	sem	eru	skilgreindir	sem	jafnaldrar	
eða	einstaklingar	á	svipuðum	aldri	eða	einstaklingar	á	svipuðu	þroskastigi.	Jafningjar	geta	
verið	þeir	einstaklingar	sem	einhver	umgengst	mikið,	til	dæmis	bekkjarfélagar	eða	þeir	

einstaklingar	sem	stunda	sömu	tómstundir.	Þeir	hafa	því	gjarnan	áhrif	á	líf	hvors	annars	
þar	sem	þeir	verja	miklum	tíma	saman	(Berger,	2014).	Santrock	(2016)	skilgreinir	vin	sem	
einstakling	sem	veitir	stuðning,	ánægju	og	umhyggju.		

Unglingar	velja	vini	sem	þeir	geta	deilt	áhyggjum,	leyndarmálum	og	framtíðarplönum	
með	og	hafa	þeir	áhrif	á	félagsþroska	og	líkamlega	og	andlega	heilsu	hvors	annars	(Berger,	

2014;	Feldman,	2008).	Harry	Stack	Sullivan	er	einn	þeirra	sem	hefur	rannsakað	vináttu	á	

unglingsárunum	hvað	mest.	Samkvæmt	honum	hafa	jafningjar	og	vinir	mikilvæg	áhrif	á	
þroska	unglinga	og	ungmenna.	Hann	telur	að	allar	manneskjur	hafi	félagslegar	þarfir	og	

telur	hann	til	dæmis	að	öruggur	félagsskapur	og	félagslegt	samþykki	frá	öðrum	skipti	

miklu	máli	á	unglings-	og	ungmennaárunum.	Hann	telur	einnig	að	ef	einstaklingar	sinni	
ekki	félagslegum	þörfum	sínum	og	fái	ekki	félagslegt	samþykki	þá	geti	það	haft	slæm	áhrif	

á	sjálfsmynd	þeirra.	Þar	að	auki	komst	Sullivan	að	þeirri	niðurstöðu	að	unglingar	segja	

vinum	sínum	gjarnan	frá	persónulegum	upplýsingum	og	eru	líklegri	til	þess	að	leita	til	vina	
sinna	í	félagsskap	og	nánd	heldur	en	annað	(Santrock,	2016).	

Vinir	eru	mikilvægir	og	geta	jafnvel	talist	nauðsynlegir,	þar	sem	rannsóknir	benda	til	

þess	að	þeir	sem	eiga	ekki	vini	eigi	í	erfiðari	samskiptum	við	aðra	og	eiga	til	dæmis	
erfiðara	með	að	hjálpa	öðrum	og	sýna	tillitsemi.	Vinaleysi	getur	einnig	leitt	til	vanlíðan,	

kvíða,	þunglyndis	og	depurðar.	Þeir	sem	eiga	fáa	eða	enga	vini	eru	einnig	líklegri	til	þess	
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að	verða	fyrir	einelti.	Vinátta	er	því	verndandi	þáttur	gegn	einelti	(Hodges,	Boivin,	Vitaro	

og	Bukowski,	2011;	Santrock,	2016).	

Unglings-	og	ungmennaárin	eru	tími	þar	sem	einstaklingar	prófa	sig	áfram,	setja	sig	í	
hlutverk	og	athuga	hvaða	hegðun	fær	samþykki	frá	vinum.	Einstaklingar	taka	að	sér	

ákveðin	hlutverk	sem	skilgreinir	þau	í	hópnum.	Þessi	hlutverk	hafa	áhrif	á	hvernig	

einstaklingarnir	haga	sér	innan	hópsins	og	hvers	er	vænst	af	þeim.	Einstaklingarnir	hafa	
mismunandi	félagsstöðu	eftir	hlutverkum	og	það	hefur	áhrif	á	hvernig	einstaklingarnir	líta	

á	sjálfa	sig.	Leiðtogar	innan	vinahópa	hafa	háa	félagsstöðu	og	eru	áhrifaríkir	innan	

hópsins.	Unglingar	eru	oft	tilbúnir	til	þess	að	breyta	sínum	viðhorfum,	afstöðu	eða	hegðun	

til	þess	að	vera	samþykktir	af	hópnum.	Út	frá	hópnum	getur	unglingur	myndað	sér	

skoðanir	á	því	hvað	telst	eðlilegt	í	framkomu	og	útliti.	Þessir	hópar	eru	skilgreindir	út	frá	

mismunandi	hlutum	eins	og	hvernig	fötum	þau	klæðast,	orðræðu	innan	hópsins	eða	

hvaða	tómstundir	þau	stunda	(Feldman,	2008).	

Þetta	getur	myndað	svokallaðan	hópþrýsting	(e.	peer-pressure)	innan	vinahópa	sem	
er	algengt	meðal	unglinga	og	ungmenna	sem	getur	bæði	haft	slæmar	og	góðar	

afleiðingar.	Einstaklingar	geta	orðið	fyrir	hópþrýstingi	á	öllum	aldursskeiðum	en	hann	er	
áhrifamestur	á	unglings-	og	ungmennaárunum	og	telst	jafnvel	vera	óumflýjanlegur	partur	
af	þessum	árum	(Jayanthi,	2013).	Ákveðin	hegðun	er	talin	viðeigandi	í	hverjum	vinahóp	

fyrir	sig	og	hópþrýstingur	getur	verið	áhrifamikill.	Hópþrýstingur	er	sjaldan	þannig	að	allir	
segja	einhverjum	einum	að	hann	þurfi	að	gera	eitthvað	heldur	lýsir	hópþrýstingur	sér	
frekar	þannig	að	einhver	í	hópnum	sem	er	með	háa	félagsstöðu	gerir	eitthvað	og	hinir	

fylgja	til	þess	að	mæta	kröfum	hópsins	(Feldman,	2008).	Sjálfstraust	unglinga	og	

ungmenna	byggist	mikið	á	samþykki	innan	vinahópsins.	Ef	unglingarnir	fara	ekki	eftir	þeim	
gildum	sem	hópurinn	hefur	myndað	þá	getur	sjálfstraustið	minnkað	og	þau	fundið	fyrir	

valdaleysi.	Hópþrýstingur	getur	því	leitt	til	afbrota,	vímuefnaneyslu	og	annarra	

áhættuhegðunar	(Jayanthi,	2013).	Jákvæður	hópþrýstingur	getur	verið	í	vinahóp	þar	sem	
til	dæmis	er	hvatt		til	lærdóms	og	skólaárangurs.	Með	hvatningunni	fá	meðlimir	innan	

hópsins	jákvæða	styrkingu	og	samþykki	vinahópsins	og	eru	þá	líklegri	til	þess	að	sýna	

góðan	námsárangur.	Vinir	geta	því	haft	bæði	jákvæð	og	neikvæð	áhrif	á	árangur	í	skóla,	
vinnu,	tómstundum	og	fjölskyldulífi.	Því	eldri	sem	unglingurinn	verður	því	minni	áhrif	

hefur	hópþrýstingur	á	hann	(Berger,	2014).		

Í	heild	má	segja	að	fyrir	unglinga	og	ungmenni	eru	þetta	ár	breytinga,	sem	reynast	
mörgum	erfiðar.	Til	að	fá	stuðning	í	gegnum	þetta	ferli	leita	þau	gjarnan	til	vina,	jafnvel	

frekar	en	til	foreldra	eða	kennara.	Þar	sem	vinir	skipta	eins	miklu	máli	og	raun	ber	vitni,	
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bæði	fyrir	unglinga	og	ungmenni,	er	mikilvægt	að	skoða	hlutverk	og	áhrif	vina	þegar	

kemur	að	mótun	umhverfis	og	menningar	í	framhaldsskólum.		
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3 Kynlífsmenning	í	framhaldsskólum	

Almennt	er	talað	um	menningu	sem	þær	hefðir,	gildi,	skoðanir	og	hegðunarmynstur	sem	
fólk	hefur	tileinkað	sér	í	félagslegum	samskiptum	innan	ákveðins	samfélags	eða	

samfélagshóps	(Geertz,	1973).	Í	meistararitgerð	sinni	um	kynlífsmenningu	í	

framhaldsskólum	tengir	Kolbrún	Hrund	Sigurgeirsdóttir	(2015)	hugtakið	kynlífsmenning	

við	menningu	og	kynverund	(e.	sexuality)	fólks.	Það	er	þó	mikilvægt	að	gera	grein	fyrir	því	
að	framhaldsskólar	geta	verið	með	ólíkar	áherslur,	ólíka	kennsluhætti	og	ólíka	menningu.	

Auk	þess	geta	í	hverjum	skóla	fyrir	sig	verið	mismunandi	hópar	eða	einstaklingar	sem	

upplifa	menninguna	á	mismunandi	hátt.	Það	getur	einnig	verið	mismunandi	hvað	þykir	
eðlilegt	í	mismunandi	aðstæðum	í	skólanum,	þar	sem	það	getur	til	dæmis	haft	áhrif	á	

hvaða	braut	nemendur	eru	á	(Chesir-Teran,	2003).		

Kynnlífsmenning	getur	haft	í	för	með	sér	margvíslegar	afleiðingar,	þar	á	meðal	

kynferðiseinelti.	Í	grein	sinni	um	kynferðiseinelti	og	mótun	kvenleikans	í	íslenskri	

skólamenningu	þá	skilgreina	þær	Rannveig	Ágústa	Guðjónsdóttir	og	Gyða	Margrét	

Pétursdóttir	(2018)	kynferðiseinelti	sem	hegðun	og	orðræðu	sem	á	sér	stað	þar	sem	
einstaklingar	eru	rammaðir	inn	í	karlmennsku	eða	kvenleika.	Með	því	viðgengst	ákveðin	

menning	þar	sem	fordómar	og	kynjamisrétti	eru	ríkjandi.	Algengt	er	að	þessi	menning	hafi	

í	för	með	sér	kynferðislega	áreitni	þar	sem	til	dæmis	niðurlægjandi	orð	eða	brandarar	
viðgangast.	Þær	benda	á	að	rannsóknir	í	Svíþjóð	hafa	leitt	í	ljós	að	kynferðiseinelti	á	sér	

stað	innan	grunnskóla	og	framhaldsskóla.	Þar	finna	stúlkur	fyrir	því	að	vera	hlutgerðar	og	

finna	fyrir	þrýsting	á	að	sýna	kynferðislega	hegðun.	Þær	fá	þó	misvillandi	skilaboð	þar	sem	

þær	eru	hvattar	til	þess	að	sýna	kynferðislega	hegðun	en	eru	síðan	niðurlægðar	fyrir	það	

að	sýna	þá	hegðun.	Hér	er	verið	að	vísa	í	framkomu	sem	hefur	verið	kölluð	druslustimplun	

(e.	slutshaming)	en	henni	er	oftast	beint	að	konum	þar	sem	markmiðið	er	að	niðurlægja	

og	láta	þær	skammast	sín	fyrir	ákveðna	kynhegðun	(Silja	Bára	Ómarsdóttir	og	Steinunn	
Rögnvaldsdóttir,	2015).	Þessar	niðurstöður	eru	í	samræmi	við	þær	rannsóknir	sem	hafa	

verið	gerðar	á	Íslandi.	Kolbrún	Hrund	Sigurgeirsdóttir	(2015)	rannsakaði	upplifun	ungra	

kvenna	á	kynlífsmenningu	framhaldsskólanema	en	rannsakaði	síðar	ásamt	Þórði	
Kristinssyni	upplifun	ungra	karla	á	kynlífsmenningu	framhaldsskólanema.	Í	grein	Kolbrúnar	

og	Þórðar	(2018)	kemur	fram	að	munur	var	á	því	hvernig	stelpur	og	strákar	upplifa	

kynlífsmenninguna,	til	dæmis	upplifa	þau	mismunandi	viðhorf	gagnvart	fjölda	bólfélaga.	
Upplifun	strákana	var	sú	að	fjöldi	bólfélaga	hafi	ekki	neikvæð	áhrif	á	orðspor	þeirra	heldur	

fremur	að	kynlíf	sé	keppni	og	að	það	teljist	karlmannlegt	að	stunda	kynlíf.		Hins	vegar	
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upplifðu	stúlkur	að	þær	voru	niðurlægðar	með	druslustimplun	ef	þær	sýndu	sömu	

hegðun.		

Miklum	tíma	unglinga	og	ungmenna	er	varið	í	skólanum	og	því	getur	það	umhverfi	
haft	áhrif	á	þroska	þeirra.	Í	öllum	hópum	myndast	menning	sem	hefur	áhrif	á	viðhorf	og	

hegðun	(Sergiovanni,	2005).	Kynlífsmenning	er	hluti	af	menningu	margra	hópa	og	sú	

kynlífsmenning	sem	verður	til	í	framhaldsskólum	verður	fyrir	áhrifum	af	þáttum	eins	og	
kynlífshandriti,	klámi,	orðræðu	og	kynjakerfisins.		

3.1 Kynjakerfið	

Kynjakerfið	(e.	gender	system)	er	stór	partur	af	menningunni	í	samfélaginu	og	er	því	
einnig	partur	af	þeirra	menningu	sem	viðgengst	í	framhaldsskólum.	Í	kynjafræði	er	

kynjakerfið	skilgreint	sem	kerfi	sem	hefur	fylgt	mannkyninu	í	aldanna	rás	og	segir	til	um	

heim	sem	skiptist	í	tvennt,	annars	vegar	karlægan	heim	og	hins	vegar	kvenlægan	heim.	Í	
kynjakerfinu	gilda	reglur	og	siðir	um	hegðun	tveggja	mismunandi	hópa,	karla	og	kvenna	

og	byggist	kerfið	þar	af	leiðandi	á	kynjatvíhyggju	(e.	gender	dualism)	(Gerður	Bjarnadóttir	
og	Guðný	Guðbjörnsdóttir,	2011).	Kynjatvíhyggja	birtist	alls	staðar	í	samfélaginu	og	gefur	
til	kynna	að	um	aðeins	tvö	kyn	sé	að	ræða.	Hugtakið	má	rekja	til	Aristótelesar	sem	lagði	

áherslu	á	tvíhyggjuna	og	að	karlinn	væri	hið	eiginlega	kyn	á	meðan	konan	væri	aðeins	
ófullkomin	mynd	af	karlinum	(Berglind	Rós	Magnúsdóttir,	2005).	

Í	kynjakerfinu	eru	óskrifaðar	reglur	sem	hafa	mikil	áhrif	á	það	hver	við	erum	og	

hvernig	við	högum	okkur.	Til	að	mynda	eru	samskipti	milli	kvenna	og	karla	oft	lituð	af	
viðhorfum	samfélagsins	til	kynjanna	og	þeirra	kynhlutverka	sem	eru	ríkjandi.	Það	getur	

skapað	kynjamismun	og	samskiptamynstur	sem	erfitt	er	að	breyta	þar	sem	viðhorfin	

viðhalda	sjálfum	sér	með	innbyggðum	hugmyndum	um	að	karlar	hafi	meiri	völd	en	konur.	
Kynjakerfið	byggist	einnig	á	mótunarhyggju	(e.	social	constructivism)	sem	segir	að	

umhverfið	móti	þær	hugmyndir	sem	einstaklingar	hafa.	Það	sem	mótar	þá	kynjakerfið	er	

til	dæmis	kyngervi,	starfsemi,	atferli	og	eiginleikar	sem	ákveðin	samfélög	segja	að	séu	
viðeigandi	fyrir	annaðhvort	karla	eða	konur.	Mótunarhyggja	er	andstæðan	við	eðlishyggju	

(e.	essentialism)	þar	sem	talið	er	að	eðli	konunnar	sé	til	dæmis	að	sjá	um	uppeldið	og	

heimilislífið	en	eðli	karlsins	sé	að	stjórna	og	vinna	fyrir	fjölskyldunni	(Gerður	Bjarnadóttir	
og	Guðný	Guðbjörnsdóttir,	2011).	

Í	kynjakerfinu	er	skilgreint	kyn	og	kyngervi.	Það	getur	reynst	erfitt	að	greina	á	milli	

þessara	hugtaka	en	greinarmunurinn	er	sá	að	kyn	(e.	sex)	er	líffræðilegt	en	kyngervi	(e.	
gender)	er	félagslegt	kyn	sem	mótast	af	daglegum	athöfnum,	samskiptum	og	menningu	

(Gyða	Margrét	Pétursdóttir,	2012).	Kyngervið	er	skilgreint	sem	hinn	félagslega	mótun	á	
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konum	og	körlum.	Kyngervið	skapast	af	samfélagslegum,	sögulegum	og	menningarlegum	

þáttum	sem	hafa	áhrif	á	hvernig	sjálfsmynd	einstaklingsins	mótast	(Guðný	Gústafsdóttir,	

2012;	Þorgerður	Einarsdóttir,	2004).	Þorgerður	Einarsdóttir	(2004)	vitnaði	í	orð	Simone	de	
Beaver	sem	sagði	„við	fæðumst	ekki	konur	heldur	verðum	við	konur“	sem	greinir	hugtakið	

kyngervi	frá	kyni	og	vísar	í	mótunarhyggjuna	frekar	en	eðlishyggjuna.		

Birtingarmyndir	kyngervis	eins	og	útlit	og	framkoma	einstaklinga	búa	til	hugmyndir	
um	karlmennsku,	kvenleika	og	ímyndir	þeirra	(Guðný	Gústafsdóttir,	2012).	Karlmennska	

greinir	karla	frá	konum	og	tengist	hugtakið	völdum	karla	og	líkamlegum	yfirburðum.	Á	

sama	tíma	er	kvenleiki	það	sem	greinir	konur	frá	körlum	og	bendir	til	valdaleysis	og	

veikleika	(Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2004).	Kvenleikahugmyndirnar	segja	að	konur	hafi	

veikari	burði,	séu	með	meiri	sköpunargáfu,	sýni	umhyggju	og	geti	tjáð	tilfinningar	sínar	á	

meðan	karlmennskuhugmyndirnar	tala	um	skynsemi,	styrk,	aga,	rökvísi	og	samkeppni	

(Berglind	Rós	Magnúsdóttir,	2005;	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2004).	Bandaríski	
heimspekingurinn	og	kynjafræðingurinn	Butler	(2006)	vill	koma	í	veg	fyrir	þá	einföldun.	
Hún	telur	að	mikilvægt	sé	að	öll	kyn	fái	að	njóta	sín	án	áhrifa	fyrirbyggða	hlutverka	innan	

kynjakerfisins.	Flokkunarramminn	sem	samfélagið	setur	er	þröngur	og	útilokar	þá	sem	
ekki	passa	inn	í	rammann.	Kynin	eru	fleiri	en	tvö	og	samkvæmt	Butler	eru	karl	og	kona	
aðeins	uppspuni	í	orðræðunni.	

Flestir	einstaklingar	tileinka	sér	þá	eiginleika	sem	eiga	við	líffræðilegt	kyn	þeirra	og	
fylgja	þeim	óskrifuðu	reglum	sem	teljast	vera	eðlileg	fyrir	kynið.	Kynhlutverkin	eru	
breytileg	eftir	samfélögum	en	unglingar	fara	oft	eftir	ýktum	staðalímyndum	þar	sem	þau	

eru	að	reyna	að	finna	hvar	þau	tilheyra	(Berger,	2014).	Strákar	sem	sýna	hegðun	sem	telst	

vera	kvenleg	eru	fremur	hvattir	af	foreldrum	sínum	og	samfélaginu	til	þess	að	hætta	
hegðuninni	heldur	en	stelpur	sem	sýna	hegðun	sem	telst	vera	karlæg	(Jamieson,	1998).	

Stelpur	hafa	oft	meira	frelsi	og	sveigjanleika	en	strákar	þegar	kemur	að	birtingarmyndum	

um	kvenleika.	Stelpur	geta	til	dæmis	farið	í	hlutverk	“strákastelpunnar”	án	þess	að	verða	
fyrir	einhverskonar	aðkasti	ásamt	því	að	geta	brugðið	sér	í	mismunandi	hlutverk	innan	

kvenleikans.	Karlmennskan	hefur	ekki	margar	birtingarmyndir	eða	mismunandi	

karlhlutverk	og	geta	því	strákar	síður	sett	sig	í	önnur	hlutverk	(Jón	Ingvar	Kjaran,	2016).	

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	þá	marka	unglingsárin	tímamót	þar	sem	einstaklingar	

skilgreina	sjálfa	sig,	meira	heldur	en	á	öðrum	aldursskeiðum	út	frá	vinum	sínum	og	þeim	

hópum	sem	þau	tilheyra.	Vinahóparnir	sem	unglingar	eru	líklegastir	til	þess	að	vera	partur	
af	eru	hópar	sem	þau	geta	tilheyrt	og	skilgreint	sig	út	frá.	Hóparnir	virðast	þjóna	

ákveðnum	tilgangi	þar	sem	unglingarnir	finna	samþættan	skilning	á	því	hvernig	þau	

skilgreina	sig	og	aðra.	Unglingar	lýsa	oft	jafningjum	sínum	með	ýktum	staðalímyndum	og	
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eru	líklegri	til	þess	að	reyna	að	falla	inn	í	hópinn	og	ekki	láta	í	ljós	sín	persónulegu	

sjálfsmyndar	einkenni.	Þessi	hópamyndun	hjálpar	þeim	að	skilja	hver	þeirra	staður	er	

innan	menningarinnar	og	hvar	þau	passa	inn	og	hvar	ekki.	Með	því	að	vera	hluti	af	hóp	
hefur	einstaklingur	búið	sér	til	sýnilegt	auðkenni	sem	gefur	honum	stað	í	

unglingamenningunni	(McLellan	og	Pugh,	1999).		

Draga	má	þá	ályktun	að	þetta	gerir	til	dæmis	hinsegin	einstaklingum	erfitt	fyrir	þar	
sem	margir	unglingar	og	ungmenni	vilja	falla	inn	í	hópinn.	Hugtakið	hetrósexismi	(e.	

heterocentrism)	er	oft	kallað	gagnkynhneigðarhyggja.	Gagnkynhneigðarhyggja	er	sú	

hugmyndafræði	sem	vísar	til	þess	að	gagnkynhneigð	sé	eðlileg	og	rétt	leið	að	

sambúðarháttum	og	kynlífsathöfnum	fólks.	Gagnkynhneigðarhyggjan	felur	því	í	sér	

gagnkynhneigð	viðmið	þar	sem	allir	eru	álitnir	gagnkynhneigðir	þangað	til	annað	kemur	í	

ljós.	Með	gagnkynhneigðarhyggjunni	skapast	einnig	hómófóbía	(e.	homophobia)	sem	

felur	í	sér	fordóma	gagnvart	samkynhneigðum	sem	getur	stuðlað	að	þvingaðri	
gagnkynhneigð	í	samfélaginu	(Jón	Ingvar	Kjaran	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2010).	

Í	grein	Jón	Ingvars	Kjarans	og	Ingólfs	Ásgeirs	Jóhannessonar	(2010)	um	

gagnkynhneigðarhyggju	í	íslenskum	framhaldsskólum	var	gerð	eigindleg	rannsókn	þar	sem	
viðtöl	voru	tekin	við	samkynhneigða	karlmenn	sem	höfðu	gengið	í	íslenska	
framhaldsskóla.	Niðurstöður	leiddu	í	ljós	að	viðmælendur	voru	sammála	um	það	að	

umhverfið	í	framhaldsskólum	væri	ekki	hvetjandi	til	þess	að	koma	út	úr	skápnum.	Þeir	
töldu	einnig	að	fyrirmyndir	og	sýnileika	hinsegin	einstaklingar	og	hinsegin	málefna	væru	
ekki	áberandi	í	umhverfinu.	Mikilvægt	er	að	koma	í	veg	fyrir	úreltar	staðalímyndir	og	veita	

ungmennum	tækifæri	til	að	þroskast	og	dafna	á	jákvæðan	hátt	á	leið	sinni	inn	í	

fullorðinsárin	(Ásta	Arnbjörg	Pétursdóttir,	Elvý	Guðríður	Hreinsdóttir	og	Andrea	
Hjálmsdóttir,	2011).	Breytingar	hafa	þó	orðið	á	seinustu	árum	en	benda	má	til	dæmis	á	

það	að	í	Bandaríkjunum	hafa	nýjar	fyrirmyndir	orðið	sýnilegri	í	samfélaginu	(Berger,	2014).	

Dæmi	um	það	eru	hópar	eins	og	„GSA”	sem	er	hópur	í	framhaldsskólum	í	Bandaríkjunum	
sem	stendur	fyrir	það	að	veita	hinsegin	nemendum	öruggan	stað	til	þess	að	vera	þeir	

sjálfir,	án	fordóma.	Hugmyndin	er	sú	að	nemendur	byggja	sjálfir	upp	valdeflingu	með	því	

að	búa	til	jákvæða	menningu	í	sínum	skólum.	Í	þessum	hópum	er	mikill	stuðningur,	en	
megináhersla	þeirra	er	að	koma	í	veg	fyrir	fordóma	gegn	kyngervi	einstaklinga	og	vinna	að	

fræðslu	um	margbreytileika	(Porta	o.fl.,	2017).	Telja	má	að	svipaðar	breytingar	hafi	átt	sér	

stað	hér	á	landi	en	það	er	mikilvægt	að	hvetja	framhaldsskólanemendur	til	þess	að	brjóta	
niður	gagnkynhneigðarhyggju	svo	að	öllum	líði	eins	og	þau	tilheyri.	Þær	hugmyndir	sem	

kynjakerfið	getur	haft	í	för	með	sér	í	samfélaginu	hefur	greinilega,	samkvæmt	þessum	
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niðurstöðum	ratað	inn	í	framhaldsskóla	landsins	og	er	því	stór	partur	af	

kynlífsmenningunni.	

3.2 Kynlífshandrit	

Plummer	(2010)	fjallar	í	grein	sinni	um	kynlífshandrit	(e.	sexual	script)	þar	sem	hann	rýnir	í	

hugmyndir	félagsfræðinganna	John	Gagnon	og	William	Simons	sem	settu	fyrstir	fram	

hugmyndina	um	kynlífshandrit.	Í	stað	þess	að	sjá	kynhvöt	og	kynhegðun	einungis	út	frá	
líkamlegum	hvötum	einblíndu	þeir	á	félagslegu	áhrifin.	Í	handritinu	eru	félagslegar	reglur	

sem	fólk	fer	ómeðvitað	eftir	þar	sem	segir	hvað	eigi	að	gera	í	kynlífsathöfnum,	með	

hverjum	á	að	stunda	þær,	hvar,	hvenær	og	af	hverju	þær	eiga	sér	stað.	Handritin	geta	
verið	breytileg	og	fer	það	eftir	hverri	menningu	fyrir	sig	hvernig	félagsreglurnar	eru.	Það	

getur	einnig	farið	eftir	minni	hópum	innan	ákveðinnar	menningar	og	geta	þar	af	leiðandi	

manneskjur	innan	vinahópa	einnig	haft	áhrif	á	hvernig	kynlífhandrit	einstaklinga	innan	
hópsins	er.		

Kenningin	um	kynlífshandrit	leggur	áherslu	á	að	handritið	byggist	á	þremur	
meginþáttum	sem	hafa	áhrif	á	kynhegðunina.	Í	fyrsta	lagi	eru	félagslegar	aðstæður	(e.	
cultural	scenarios)	sem	endurspegla	sameiginlegt	viðhorf	samfélags	á	því	hvað	telst	vera	

eðlilegt.	Í	öðru	lagi	er	það	samskipta	handrit	(e.	interpersonal	script)	sem	segir	til	um	hvað	
er	talið	viðeigandi	í	samskiptum.	Í	þriðja	lagi	er	það	persónulegt	handrit	(e.	intrapsychic	
script)	sem	vísar	til	þeirra	persónulegra	hvata,	langana	og	þráa	sem	hver	og	einn	

einstaklingur	hefur	mótað	út	frá	skilaboðum	samfélagsins	(Klein,	Imhoff,	Reininger	og	
Briken,	2018;	Plummer,	2010).	

Kenningar	um	kynlífshandrit	í	framhaldsskólum	segja	til	um	að	það	geti	haft	neikvæð	

áhrif	á	kynferði	unglinga	og	ungmenna	og	ýti	undir	tvöfalt	siðgæði	(e.	double	standards)	
þegar	þau	fara	eftir	þeim	þáttum	sem	kynlífshandritið	segir	til	um	(Pearson,	2018).	

Tvöfalda	siðgæðið	vísar	til	dæmis	í	það	að	kynhegðun	karla	og	kvenna	er	dæmt	eftir	

mismunandi	stöðlum,	eins	og	að	skyndikynni	sé	frekar	viðunandi	fyrir	karla	heldur	en	
konur	(Klein	o.fl.,	2018).	Einnig	er	talið	að	lærð	hegðun	kynlífshandritsins	geti	fylgt	þeim	á	

fullorðinsárin	og	séu	skaðleg	fyrir	náin	framtíðar	sambönd	(Pearson,	2018).	Þrátt	fyrir	að	

vera	komin	langt	í	jafnréttismálum	þá	geta	menningarleg	viðmið	og	samfélagsreglur	úr	
kynlífshandritum	haft	mikil	áhrif	á	tvöfalda	siðgæðið	í	kynlífi	(Klein	o.fl.,	2018).	

Kynlífshandrit	hefur	greinilega	stór	áhrif	á	menninguna	en	hugmyndir	kynlífshandritsins	

koma	meðal	annars	úr	klámi.	



23	

3.3 Klám	

Fræðimenn	eru	ósammála	um	skilgreiningu	kláms	og	er	erfitt	að	finna	eina	algilda	

skilgreiningu.	Það	getur	til	að	mynda	verið	mismunandi	hvað	fólki	þykir	vera	annars	vegar	
klám	og	hins	vegar	erótík.	Samkvæmt	Jónu	Ingibjörgu	Jónsdóttur	(2009)	hjúkrunar-	og	

kynfræðingi	er	ein	skilgreiningin	sú	að	klám	er	myndefni	sem	særir	blygðunarkennd	fólks	

eða	sýnir	stöðluð	kynhlutverk	og	niðurlægir	á	einhvern	hátt	þátttakendur	í	myndefninu.	
Erótíkin	hefur	hins	vegar	söguþráð,	sýnir	listrænt	gildi	og	einblínir	á	tilfinningar.	

Kynferðislegt	efni	þarf	því	ekki	alltaf	að	vera	flokkað	sem	klám	heldur	er	klám	gjarnan	

skilgreint	sem	kynferðislega	opinskátt	efni	í	orðum	eða	myndum	þar	sem	valdamisræmi	
kemur	skýrt	fram.	Þá	hefur	annar	aðilinn,	oftast	karlmaðurinn,	valdið	yfir	hinum	(Smidt,	

2012).	Klámáhorf	getur	haft	áhrif	á	kynlífshandrit	einstaklinga	og	þá	sérstaklega	hjá	

unglingum	og	ungmennum.	Gróft	myndefni	og	stöðluð	kynhlutverk	móta	hugmyndir	

einstaklingsins	um	eigið	hlutverk	í	handritinu	ásamt	því	að	skapa	viðhorf	þeirra	og	

væntingar	til	kynlífsfélagans.	Klámið	getur	einnig	haft	áhrif	á	það	hvað	einstaklingurinn	
telur	vera	gott	eða	eftirsóknarvert	kynlíf	(Stulhofer,	Busko	og	Landripet,	2010).		

Töluvert	hefur	verið	rannsakað	klámáhorf.	Bæði	erlendar	og	íslenskar	rannsóknir	sýna	

að	unglingar	og	ungmenni	byrja	snemma	að	horfa	á	klám	sem	getur	haft	neikvæð	áhrif	á	
hugmyndir	þeirra	um	kynlíf.	Guðbjörg	Hildur	Kolbeins	(2016)	gerði	rannsókn	á	klámáhorfi	
og	kynlífi	meðal	14-18	ára	íslenskra	unglinga	og	ungmenna	sem	leiddi	í	ljós	að	af	323	

einstaklingum	höfðu	96%	stráka	séð	klám	og	88,7%	stelpna.	Þegar	spurt	var	hvenær	
unglingarnir	og	ungmennin	horfðu	fyrst	á	klám	kom	í	ljós	að	meðalaldurinn	var	11,7	ár.	

Sex	af	hverjum	tíu	sögðust	hafa	séð	klám	gegn	vilja	sínum,	fimmti	hver	strákur	sagðist	

horfa	á	klám	daglega	og	þegar	spurt	var	um	ástæðu	áhorfsins	sögðust	strákarnir	nota	það	
til	sjálfsfróunar	en	stelpurnar	höfðu	séð	það	fyrir	forvitnisakir	ásamt	því	að	hafa	séð	það	í	

gegnum	ruslpósta	eða	sprettiglugga.	Í	norskri	könnun	sem	tekin	var	árið	2004	kom	fram	

að	níu	af	hverjum	tíu	Norðmönnum	hafa	horft	á	klám	og	voru	þrjár	helstu	ástæðurnar	
þær	að	klámefni	er	kynferðislega	örvandi,	það	vekur	upp	forvitni	og	þeir	telja	það	bæta	

þeirra	kynlíf	á	einhvern	hátt	(Jóna	Ingibjörg	Jónsdóttir,	2009).	Það	er	því	greinilegt	að	

klámáhorf	er	mjög	algengt	og	byrjar	snemma.	

Upplifunin	unglingsstelpna	á	klámi	hefur	einnig	verið	rannsökuð.	Í	rannsókn	sem	gerð	

var	á	Íslandi	um	kynhegðun	íslenskra	unglingsstelpna	voru	bornar	saman	frásagnir	frá	

eldri	og	yngri	viðmælendum	um	klám	og	hvernig	þær	upplifðu	klám	í	tengslum	við	kynlíf.	
Eldri	kynslóðin	var	ekki	jafn	vör	við	klám	þegar	þær	voru	að	byrja	að	stunda	kynlíf	á	

meðan	yngri	kynslóðin	sagði	það	vera	alls	staðar	í	kringum	þær	og	að	strákar	horfi	mikið	á	

það.	Fram	kom	að	klámefnið	hafði	áhrif	á	líðan	unglingsstelpnanna.	Þær	upplifðu	sig	
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óöruggar	og	voru	hræddar	um	að	standast	ekki	væntingar	strákanna	þar	sem	þær	

óttuðust	að	hugmyndir	þeirra	um	kynlíf	væru	úr	klámi.	Í	rannsókninni	voru	viðmælendur	á	

sama	máli	um	að	það	þyrfti	meiri	fræðslu	hér	á	landi	þar	sem	þær	upplifðu	ekki	jafnrétti	í	
gagnkynhneigðrar	kynlífi	(Ásta	Arnbjörg	Pétursdóttir,	Elvý	Guðríður	Hreinsdóttir	og	

Andrea	Hjálmsdóttir,	2011).	Í	rannsókn	Guðbjargar	Hildar	Kolbeins	(2016)	kom	fram	að	

mikill	munur	var	á	viðhorfi	kynjanna	til	kláms.	Rúmlega	65%	stráka	sögðust	hafa	gaman	að	
því	að	horfa	á	klám	en	aðeins	um	23%	stelpna.	Aftur	á	móti	töldu	37%	stelpna	klám	vera	

óhugnanlegt	og	þær	töldu	mun	frekar	en	strákar	að	klámefni	gæti	leitt	til	

kynferðisofbeldis.	Ásamt	því	fannst	þeim	klám	hafa	þau	áhrif	á	sig	að	þær	upplifðu	

óánægju	með	eigin	líkama.	Klám	getur	dregið	fram	ákveðna	hugmynd	um	hvað	telst	vera	

kynþokkafullt	og	málað	upp	mynd	af	hinum	fullkomna	líkama	sem	skapar	þar	af	leiðandi	

ákveðnar	útlitskröfur.	Það	er	í	samræmi	við	þær	niðurstöður	sem	komu	fram	í	kaflanum	

um	líkamsímynd	(Stulhofer,	Busko	og	Landripet,	2010).	Strákar	og	stelpur	virðast	upplifa	
klámáhorf	og	kynlíf	á	mismunandi	hátt	og	því	þarf	að	skoða	betur	hvaða	afleiðingar	það	
getur	haft	í	för	með	sér.	

Internetið	er	stærsti	miðill	klámsins.	Notkun	internetsins	hefur	farið	vaxandi	með	
árunum	og	af	þeim	tveimur	milljörðum	einstaklinga	sem	hafa	aðgang	að	því,	eru	42,7%	
þeirra	að	skoða	klámefni.	Einstaklingar	geta	hlaðið	því	niður,	tekið	afrit	af	efninu	og	deilt	

því	undir	nafnleynd.	Það	er	því	óhætt	að	segja	að	ekki	sé	erfitt	að	nálgast	klámefni	en	
klám	er	ekki	aðeins	aðgengilegt	á	internetinu.	Klámið	smeygir	sér	inn	í	daglegt	umhverfi	
með	sýnilegum	og	duldum	skilaboðum	í	auglýsingum,	tónlistarmyndböndum,	

kvikmyndum,	sjónvarpsþáttum	og	fleira.	Þetta	kallast	klámvæðing	(e.pornification)	(Anni	

G.	Haugen	og	Ástrós	Erla	Benediktsdóttir,	2015).	Klámvæðing	er	þegar	orðræðan	
samþykkir	og	dáir	klámið	sem	menningarlegt	fyrirbæri	með	kynferðislegum	orðum,	

myndum	eða	athöfnum	sem	eru	teknar	úr	klámi.	Kynferðislegir	brandarar	og	klámfengnar	

myndir	eru	dæmi	um	klámvæðingu	og	sýna	hvernig	klámið	er	orðið	hluti	af	okkar	
hversdags	lífi	(Smidt,	2012).	Þar	sem	hugmyndir	unglinga	og	ungmenna	virðast	koma	að	

miklu	leyti	úr	klámi	og	klámvæðingunni	þá	geta	þau	átt	erfiðara	með	að	tengja	

hugmyndina	um	kynlíf	við	tilfinningar,	nánd,	kynhneigð	og	jafnréttið	sem	á	að	ríkja	í	
kynferðislegu	sambandi.	Hins	vegar	getur	kynlífshandritið	breyst	með	meiri	reynslu	af	

samböndum	og	kynlífi	sem	getur	leitt	að	jákvæðari	upplifun	á	kynferðislegum	veruleika	

hvers	og	eins	(Stulhofer,	Busko	og	Landripet,	2010).		

Ef	áhorfið	er	eins	mikið	og	raun	ber	vitni	og	klámvæðingin	hefur	aukist	þá	er	

mikilvægara	enn	nokkru	sinni	fyrr	að	fræða	unglinga	og	ungmenni	til	þess	að	hægt	sé	að	

koma	í	veg	fyrir	ranghugmyndir,	óraunhæfar	útlitskröfur	og	óheilbrigða	kynhegðun.		
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3.4 Orðræða	

Orðræða	mótar	hvernig	einstaklingar	hugsa	um	hluti	þar	sem	viðurkenndur	sannleikur	

hefur	myndast	í	samskiptum	innan	ákveðins	hóps.	Hún	ákvarðar	hvað	er	talið	eðlilegt	og	
eru	áhrif	hennar	svo	sterk	að	það	getur	reynst	erfitt	að	hegða	sér	á	annan	hátt	en	reglur	

hennar	segja	til	um	(Berglind	Rós	Magnúsdóttir,	2005).	Ríkjandi	orðræða	agar	

einstaklinga,	mótar	sjálfsmynd	þeirra	og	býr	þar	af	leiðandi	til	félagslegan	veruleika.	
Ákveðnar	hugmyndir	þróast	frá	fæðingu	sem	byggja	upp	vitund	einstaklingsins.	

Hugmyndirnar	koma	ekki	vegna	“eðli”	einstaklingsins	heldur	mótast	þær	af	orðræðunni	

og	sögulegum	aðstæðum	á	hverjum	tíma	(Berglind	Rós	Magnúsdóttir,	2005;	Jón	Ingvar	
Kjaran,	2016).		

Kynlífstengdur	talsmáti	er	stór	partur	af	orðræðu	framhaldsskólanema	sem	birtist	

meðal	annars	í	félagslífi	framhaldsskólanna.	Í	rannsókn	Kolbrúnar	Hrundar	Einarsdóttur	
(2015)	um	kynlífsmenningu	í	framhaldsskólum	skoðar	hún	til	dæmis	kynlífsorðræðuna	og	

þar	kemur	fram	að	almennt	sé	gert	ráð	fyrir	því	að	flestir	nemendur	séu	byrjaðir	að	
stunda	kynlíf.	Viðmælendur	Kolbrúnar	sögðu	að	betra	væri	að	ljúga	heldur	en	að	
viðurkenna	reynsluleysi	sitt	og	samsvarar	orðræðan	því	ekki	raunveruleikanum.	

Kynlífsorðræðan	viðurkennir	jafnframt	að	strákar	stundi	sjálfsfróun	og	horfi	á	klám	en	ekki	
er	gert	ráð	fyrir	því	að	stelpur	horfi	mikið	á	klám	og	ef	svo	er	þá	eiga	þær	ekki	að	tjá	sig	
um	það.	Klám	umræðurnar	skapa	auk	þess	orðræðu	í	kringum	kynlíf	og	teljast	

“venjulegar”	samfarir	ekki	jafn	spennandi	eins	og	grófari	kynlífsreynslur	á	borð	við	
endaþarmsmök	eða	að	hafa	stundað	kynlíf	með	mörgum	einstaklingum	í	einu.	

Viðmælendur	rannsóknarinnar	töldu	það	ekki	jafn	eftirsóknarvert	og	orðræðan	gefur	til	

kynna	heldur	sé	þetta	eitthvað	sem	unglingum	finnst	gaman	að	tala	um	og	halda	að	aðrir	
séu	að	stunda.	Að	vissu	leyti	má	því	segja	að	kynhlutverkin	eru	ríkjandi	í	orðræðunni.	Það	

sama	á	við	um	gagnkynhneigð	viðmið	í	orðræðunni.	Í	grein	sinni	um	gagnkynhneigð	

viðmið	í	breska	menntakerfinu	drógu	Atkinson	og	DePalma	(2010)	þá	ályktun	að	
menningin	innan	framhaldsskóla	ræðst	af	gagnkynhneigðu	viðmiði	sem	mótar	orðræðuna	

og	snýst	hún	þá	í	kringum	gagnkynhneigðarhyggjuna	sem	er	ríkjandi.	Svipaðar	niðurstöður	

komu	fram	í	íslenskri	rannsókn,	þar	sem	rannsakað	var	gagnkynhneigðarhyggju	í	
framhaldsskólum	á	Íslandi.	Niðurstöður	þeirra	leiddu	í	ljós	að	orðræðan	innan	

framhaldsskólans	væri	gagnkynhneigðarmiðuð,	þar	sem	gagnkynhneigðarhyggja	væri	

ríkjandi	og	skilningsleysi	í	garð	hinsegin	einstaklinga	væri	yfirgnæfandi	(Jón	Ingvar	Kjaran	
og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson,	2010).	Ef	dregið	er	saman	niðurstöður	fyrri	kafla	þá	er	

ljóst	að	um	valdamisræmi	sé	að	ræða	í	kynlífsmenningunni	og	þurfa	minnihlutahópar	á	

breytingum	að	halda	til	þess	að	jafnrétti	ríki	í	framhaldsskólum	landsins.	Eins	og	áður	
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hefur	verið	komið	inn	á	þá	leita	unglingar	og	ungmenni	í	ástarsamskipti	og	sambönd.	Það	

er	því	mikilvægt	að	gera	grein	fyrir	því	að	þessi	menning	getur	haft	skaðleg	áhrif	á	þessi	

samskipti.	

3.5 Heilbrigð	og	óheilbrigð	sambönd	

Litið	er	á	unglingsárin	sem	krítískan	tíma	fyrir	þroska	tilfinningavitundar	einstaklinga.	

Margir	unglingar	eru	að	stíga	sín	fyrstu	skref	í	ástarsamskiptum	við	einstaklinga	af	því	kyni	
sem	þau	hrífast	af	og	upplifa	nánd	á	öðruvísi	hátt	en	þau	hafa	gert	áður	(Jamieson,	1998).	

Ofbeldi	í	ástarsamböndum	unglinga	og	ungmenna	er	algengt	og	margþætt	vandamál	

(Berger,	2014).	Ofbeldið	getur	verið	andlegt,	líkamlegt	og/eða	kynferðislegt	og	haft	í	för	
með	sér	alvarlegar	afleiðingar	eins	og	til	dæmis	þunglyndi,	brottföll	úr	skóla,	kvíða,	

einangrun	og	mistúlkun	á	trausti	og	nánd	(Rannveig	Ágústa	Guðjónsdóttir	og	Gyða	

Margrét	Pétursdóttir,	2017;	Wiklund,	Malmgren,	Bengs	og	Öhman,	2010).	Andlegt	ofbeldi	
er	sérstaklega	algengt	á	unglingsárunum	og	getur	meðal	annars	falist	í	því	að	gerandinn	

skipti	sér	mikið	að	því	við	hvern	þolandinn	talar	og	hvernig	hann	klæðir	sig	(Wiklund	o.fl.,	
2010).			

Einstaklingar,	óháð	kyni	gera	sér	oft	ekki	grein	fyrir	því	að	hegðunin	sem	á	sér	stað	er	

ofbeldishegðun	og	þrátt	fyrir	að	þolandinn	veit	að	það	er	verið	að	beita	hann	ofbeldi	þá	er	
samt	margt	sem	kemur	í	veg	fyrir	það	að	hann	leiti	sér	aðstoðar.	Eins	og	áður	hefur	verið	
komið	inn	á	þá	leita	unglingar	og	ungmenni	meira	til	vina	sinna	til	þess	að	fá	ráð	eða	

upplýsingar	heldur	en	fagaðila	eða	foreldra.	Þekkingarskortur	jafnaldra	getur	leitt	til	þess	
að	unglingarnir	og	ungmennin	telja	sig	ekki	þurfa	hjálp	og	skilja	ekki	alvarleika	

aðstæðnanna.	Algengt	er	að	þolendur	leiti	sér	ekki	aðstoðar	fyrr	en	á	fullorðinsárum	

þegar	þeir	hafa	meiri	skilning	á	því	hvað	ofbeldi	er	(Wiklund	o.fl.,	2010).	Rannveig	Ágústa	
Guðjónsdóttir	og	Gyða	Margrét	Pétursdóttir	(2017)	hafa	rannsakað	ofbeldi	í	

unglingssamböndum	á	Íslandi.	Þær	byggðu	rannsókn	sína	á	reynslu	tíu	kvenna	sem	höfðu	

allar	verið	í	ofbeldisfullum	samböndum	á	unglingsárunum.	Þar	kom	fram	að	
unglingsstúlkur	töldu	að	fræðsluskortur	í	kynfræðslu	um	heilbrigð	sambönd	hafi	alvarlegar	

afleiðingar	í	för	með	sér	þar	sem	unglingar	koma	ekki	auga	á	aðstæðurnar	á	réttum	tíma	

og	telja	samskiptin	jafnvel	eðlileg.	Það	kom	einnig	fram	að	stúlkurnar	höfðu	dregið	sig	úr	
félagsaðstæðum,	eins	og	í	samskiptum	við	fjölskyldu	og	vini.	Eins	og	bent	var	á	í	

fyrrnefndri	rannsókn	þá	er	fræðsluskortur	eitt	af	þeim	vandamálum	sem	þarf	að	leysa,	

annars	er	hætta	á	því	að	kynlífsmenningin	viðgengst	eins	og	hún	er	og	að	unglingar	og	
ungmenni	viti	til	dæmis	ekki	nákvæmlega	hvað	telst	vera	ofbeldi	og	hvað	ekki.	Unglingar	

og	ungmenni	eru	á	viðkvæmum	tíma	þroskaferilsins	og	geta	þau	verið	áhrifagjörn.	Því	

getur	kynjakerfið,	orðræðan,	kynlífshandritið	og	klámið	verið	skaðlegt	fyrir	þroska	þeirra	
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og	upplifun	á	því	umhverfi	sem	þau	búa	við.	Það	þarf	því	að	beina	athygli	á	þær	faggreinar	

sem	eiga	að	veita	unglingum	og	ungmennum	upplýsingar	um	kynheilbrigði,	eins	og	

kynfræði	og	kynjafræði.	Það	þarf	bæði	að	skoða	hvað	gengur	vel	og	hvað	mætti	betur	
fara.	
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4 Kynfræði	og	kynjafræði	

Fyrir	árið	1975	máttu	aðeins	læknar	fræða	fólk	um	kynlíf.	Með	breyttum	lögum	sem	tóku	
gildi	árið	1975	kemur	fram	að	ríkisborgarar	eiga	rétt	á	fræðslu	og	ráðgjöf	varðandi	kynlíf	

frá	mismunandi	starfsstéttum	eins	og	ljósmæðrum,	kennurum,	félagsráðgjöfum	eða	frá	

þeim	fagaðila	sem	þörf	krefur.	Fólk	á	þá	meðal	annars	rétt	á	fræðslu	og	upplýsingum	um	

getnaðarvarnir,	kynlífsfræðslu	og	fóstureyðingar.	Lögin	kveða	ekki	á	um	kynfræðsluskyldu	
eða	kynjafræðiskyldu	í	skólum	landsins	heldur	almennt	um	þætti	sem	falla	undir	

kynfræðslu	og	kynjafræði	(Lög	um	ráðgjöf	og	fræðslu	varðandi	kynlíf	og	barneignir	og	um	

fóstureyðingar	og	ófrjósemisaðgerðir.nr.25/1975).	

	Mörg	hugtök	innan	kynfræðinnar	og	kynjafræðinnar	tengjast	jafnrétti.	Í	aðalnámskrá	

grunnskóla	(2011)	kemur	fram	að	íslenskir	grunnskólanemar	eiga	rétt	á	því	að	fræðast	um	
jafnréttismál.	Grunnskólar	landsins	í	samvinnu	við	heimilin	gegna	því	hlutverki	að	tryggja	

að	öryggi,	velferð,	heilbrigðum	þroska	og	heilsu	nemenda	sé	sinnt.	Farið	er	fram	á	það	að	

kennslustefna	grunnskóla	eigi	meðal	annars	að	leggja	áherslu	á	sjálfsvitund	nemenda,	

jafnrétti,	umhyggju	í	skólastarfi	og	virðingu	(Lög	um	grunnskóla	nr.91/2008).	Eins	og	
kemur	fram	í	23.grein	laga,	um	jafna	stöðu	og	jafnan	rétt	kvenna	og	karla	þá	á	að	fræða	

um	jafnréttismál	á	öllum	skólastigum	og	gæta	að	jafnrétti	kynjanna	í	uppeldis,	skóla,	

íþrótta-	og	tómstundastarfi:	

Kynjasamþættingar	skal	gætt	við	alla	stefnumótun	og	áætlanagerð	í	skóla-	
og	uppeldisstarfi,	þar	á	meðal	íþrótta-	og	tómstundastarfi.	Á	öllum	
skólastigum	skulu	nemendur	hljóta	fræðslu	um	jafnréttismál	þar	sem	m.a.	
skal	lögð	áhersla	á	að	búa	bæði	kynin	undir	jafna	þátttöku	í	samfélaginu,	
svo	sem	í	fjölskyldu-	og	atvinnulífi.	Kennslu-	og	námsgögn	skulu	þannig	úr	
garði	gerð	að	kynjum	sé	ekki	mismunað.	Í	náms-	og	starfsfræðslu	og	við	
ráðgjöf	í	skólum	skulu	piltar	og	stúlkur	óháð	kyni	hljóta	fræðslu	og	ráðgjöf	í	
tengslum	við	sömu	störf.	Efla	skal	rannsóknir	á	stöðu	kynjanna	í	íslensku	
samfélagi,	jafnt	fræðilegar	grunnrannsóknir	sem	hagnýtar	rannsóknir,	og	
miðla	niðurstöðum	þeirra	markvisst	innan	skólastarfsins	og	til	fjölmiðla.	
[Það	ráðuneyti	er	fer	með	fræðslumál]	1)	skal	fylgjast	með	að	jafnréttis	
kynjanna	sé	gætt	í	skóla-	og	uppeldisstarfi	sem	og	í	íþrótta-	og	
tómstundastarfi	(Lög	um	jafna	stöðu	og	jafnan	rétt	kvenna	og	karla,	nr.	
10/2008).	 	

Unglingar	og	ungmenni	fá	upplýsingar	og	ráð	um	kynheilbrigði,	kynlíf	og	samskipti	úr	

mismunandi	áttum.	Rík	ástæða	er	til	þess	að	skoða	hvaða	upplýsingar	þau	eru	að	fá	og	

hvaðan.	Kynfræðin	og	kynjafræðin	eru	báðar	fræðigreinar	sem	snúa	að	jafnrétti	en	
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kynlífsmenningin	hefur	einmitt	áhrif	á	jafnrétti	í	skólum.	Þær	snúa	einnig	báðar	að	

kynheilbrigði	og	verða	báðar	fræðigreinarnar	skoðaðar	í	þessum	kafla,	starfsemi	

kennslunnar	á	þessum	fræðigreinum	og	viðhorf	kennara,	foreldra	og	unglinga	til	
fræðigreinanna.	

4.1 Kynfræði	

Kynfræði	hefur	það	hlutverk	að	auka	kunnáttu	á	því	sem	kallað	er	kynverund	einstaklinga.	
Kynverund	einstaklinga	er	partur	af	persónuleika	hvers	en	Jóna	Ingibjörg	Jónsdóttir	(2009)	

lýsir	hugtakinu	kynverund	svona:	

	Kynverund	vísar	til	grundvallareiginleika	manneskjunnar	og	varðar	
kynferði,	kyngervi,	kynvitund,	kynhneigð,	ásthneigð,	tilfinningatengsl/ást	

og	getnað/frjósemi	.	

	Kynverund	og	það	að	vera	kynvera	er	því	það	sama.	Kynfræði	eykur	skilning	á	þessum	
hugtökum	og	hvernig	þau	hafa	áhrif	á	okkar	daglega	líf.	Kynþroskinn	byrjar	á	

unglingsárunum	og	hefur	því	kynfræðsla	mikinn	tilgang	og	stóru	hlutverki	að	gegna	í	því	
að	fræða	unglinga	og	ungmenni	um	kynverund	manneskjunnar.	Sem	manneskjur	höfum	
við	þarfir	fyrir	til	dæmis	náin	samskipti,	umhyggjusemi	og	tjáningu	á	tilfinningum	en	þroski	

kynverundarinnar	felst	einmitt	í	því	að	hún	sé	drifin	áfram	á	þessum	þörfum	(Jóna	
Ingibjörg	Jónsdóttir,	2009).	Kynverund	mannsins	er	flókið	fyrirbæri	en	talið	er	að	á	18.	öld	
hafi	ýmsir	þættir	haft	áhrif	á	það	hvaða	skoðanir	fólk	hafði	á	kynlífi	og	þá	einnig	á	

kynhegðun	einstaklinga.	Þessir	þættir	voru	til	dæmis	læknavísindi,	skólar,	góðgerðar	og	
hjálparsamtök	sem	og	dómstólar.	Með	opnari	umræðu	um	kynfræði	hefur	orðræðan	

breyst	(Jóna	Ingibjörg	Jónsdóttir,	2009).	Viðhorf	til	kynverundar	kvenna	hefur	til	dæmis	

orðið	fyrir	miklum	breytingum	í	samfélaginu,	sem	skapað	hefur	nýjar	hugmyndir	um	
kvenleika	og	breytt	gömlum	gildum	um	hlutverk	kvenna	(Vilhelm	Vilhelmsson,	2011).		

Kynheilbrigði	er	stór	partur	af	því	sem	á	að	fræða	um	í	kynfræði.	Sóley	S.	Bender	

(2006)	er	ein	þeirra	sem	hefur	skilgreint	hugtakið	kynheilbrigði.	Það	felur	í	sér	bæði	
kynlífsheilbrigði	(e.	sexual	health)	og	frjósemisheilbrigði	(e.	reproductive	health).	

Frjósemisheilbrigði	felur	í	sér	allt	sem	við	kemur	frjósemi	einstaklinga	og	hvernig	henni	er	

stjórnað.	Fólk	á	rétt	á	að	stunda	ábyrgt	og	ánægjulegt	kynlíf	þar	sem	það	ræður	sjálft	
hvort	það	stundi	kynlíf	til	getnaðar	eða	ekki.	Fólk	á	einnig	rétt	á	því	að	nálgast	upplýsingar	

og	hafa	greiðan	aðgang	á	getnaðarvörnum	til	þess	að	stjórna	frjósemi	sinni.		

Kynlífsheilbrigði	felur	í	sér	kynferðislega	vellíðan	á	öllum	sviðum	þar	sem	óþvingaður	vilji	
hvers	og	eins	er	virtur.	Félagsleg,	líkamleg	og	andleg	ánægja	á	að	einkennast	af	því	að	

einstaklingar	geta	tjáð	sig	um	kynferðislegar	tilfinningar	á	eigin	frumkvæði.	
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Kynlífsheilbrigði	er	því	þegar	einstaklingar	setja	sér	mörk	og	virða	mörk	annarra.	Miklar	

breytingar	hafa	verið	á	því	hvernig	orðræðan	í	kringum	kynlífsheilbrigði	er	á	síðustu	

áratugum.	Með	tímanum	hefur	skilningur	orðið	meiri	um	mikilvægi	þess	að	fræða	um	
kynlífsheilbrigði	(Sóley	S.	Bender,	2006).	Kynfræðsla	á	Íslandi	ætti	því	að	gegna	því	

hlutverki	að	fræða	bæði	um	frjósemisheilbrigði	og	kynlífsheilbrigði.	

4.2 Kynfræðsla	á	Íslandi	

Þrátt	fyrir	fræðsluskyldu	í	skólum	þá	er	ekki	markvisst	eftirlit	með	því	hvernig	fræðslan	fer	

fram,	hún	er	hvorki	stöðluð	innan	skóla	né	nein	eftirfylgni	í	því	hvort	hún	skili	því	sem	

bera	skal	og	hver	á	að	sinna	henni.	Þetta	á	við	um	bæði	grunn-	og	framhaldsskóla	á	
Íslandi.	Í	grunnskólum	fer	það	eftir	hverjum	kennara	fyrir	sig	hvað	er	lagt	áherslu	á	í	

kynfræðslunni	en	eru	það	oftast	líffræðikennarar,	lífsleiknikennarar	eða	

skólahjúkrunarfræðingar	sem	sjá	um	þessa	kennslu.	Þeir	kennarar	þurfa	þá	að	afla	sér	
upplýsinga	sjálfir	og	er	því	margt	ábótavant	í	fræðslu	um	kynheilbrigði	á	landinu	(Jóna	

Ingibjörg	Jónsdóttir,	2009).	Í	íslenskum	grunnskólum	á	kynfræðsla	að	byrja	fremur	
snemma	eða	nánar	tiltekið	í	fjórða	bekk.	Kennslan	á	sér	stað	í	náttúrugreinum	þar	sem	
börn	eiga	að	læra	um	líkamann	sinn	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2011).	Þrátt	fyrir	að	

kennsla	byrjar	snemma	þá	leiddi	til	dæmis	íslensk	rannsókn	í	ljós	að	mikið	þekkingarleysi	
og	misskilningur	er	meðal	unglinga	á	kynlífstengdum	málefnum	en	kostir	þess	að	minnka	
fáfræði	í	kringum	kynlíf	eru	margir	(Kolbrún	Gunnarsdóttir	o.fl.,	2008).	Þrátt	fyrir	að		

einhver	ár	hafa	liðið	síðan	þessar	rannsóknir	voru	gerðar	þá	styðja	rannsóknir	næstu	kafla	
þessar	upplýsingar	en	skoðað	verður	viðhorf	nemenda	og	foreldra	til	kynfræðslu.	

4.3 Viðhorf	nemenda	til	kynfræðslu	

Unglingar	á	Íslandi	telja	kynfræðsluna	sem	þeir	hafa	setið	ekki	vera	upp	á	marga	fiska.	Í	
meistararitgerð	Maríönnu	Guðbergsdóttur	(2014)	kom	til	að	mynda	í	ljós	að	unglingum	á	

Íslandi	fannst	of	mikið	lagt	upp	úr	því	að	fræða	um	kynsjúkdóma,	getnaðarvarnir	og	

líkamlegar	breytingar	á	kynþroskanum.	Það	bendir	til	þess	að	áherslan	hefur	verið	of	mikil	
á	frjósemisheilbrigði.	Á	síðustu	árum	hafa	unglingar	auk	þess	lagt	áherslu	á	að	kenna	ætti	

um	samskiptin	sem	eiga	sér	stað	í	samböndum	og	kynlífi,	tilfinningar,	heilbrigð	og	

óheilbrigð	sambönd	og	hvað	telst	vera	ofbeldi.	Þá	upplifðu	stelpur	oft	á	tíðum	að	þegar	
talað	var	um	líkamlegar	breytingar	þá	var	áherslan	of	mikið	lögð	á	blæðingar.	Þrátt	fyrir	að	

langt	sé	um	liðið	þá	lýsir	Jamieson	(1998)	í	bók	sinni	sem	gefin	var	út	árið	1998	að	þegar	

frætt	er	um	kynlíf	þá	sé	algengt	að	einblínt	sé	á	sjálfsfróun	stráka	en	aftur	á	móti	
blæðingar	stelpna	og	er	það	í	samræmi	við	rannsókn	Maríönnu.	Jamieson	gerir	grein	fyrir	

því	að	tíðahringnum	sé	lýst	í	sambandi	við	getnað	þar	sem	foreldrar	og	aðrir	sem	fræða	
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unglingsstelpur	ýta	gjarnan	undir	hræðslu	og	skömm.	Stelpur	eru	þar	af	leiðandi	oft	

hvattar	til	þess	að	fela	þessar	líkamlegu	breytingar	til	dæmis	með	því	að	tala	ekki	

opinskátt	um	þær.	Einnig	benda	rannsóknir	til	þess	að	unglingsstelpur	hræðast	það	að	
strákar	tali	um	blæðingar	á	niðrandi	hátt	með	því	að	til	dæmis	gera	grín	af	túrtöppum	eða	

dömubindum.	Það	getur	ýtt	undir	frekari	skömm	stelpna	á	líkama	sínum	(Jamieson,	1998).	

Eins	og	bent	var	á	í	kaflanum	um	líkamsímynd	unglinga	þá	er	líkamsímynd	stelpna	verri	
heldur	en	stráka	og	því	þarf	að	grípa	til	aðgerða	til	þess	að	koma	í	veg	fyrir	slæmar	

afleiðingar	sem	neikvæð	líkamsímynd	hefur	í	för	með	sér.	Unglingarnir	í	rannsókn	

Maríönnu	Guðbergsdóttur	(2014)	sem	hafa	setið	námskeið	í	kynfræðslu	leggja	einnig	

áherslu	á	mikilvægi	þess	að	kennarar	sem	kenna	kynfræðslu	þurfi	að	geta	rætt	málefni	

sem	teljast	vera	óþægileg	og	að	þeir	séu	sjálfsöruggir.	Þá	bentu	nemendur	á	að	það	

vantaði	virka	kennslu	með	opnum	umræðum	sem	og	jákvæða	umfjöllun	þar	sem	talað	

væri	um	ánægjuna	sem	fylgir	kynlífsathöfnum.	Að	lokum	nefndu	unglingarnir	að	
kynslóðabil	milli	kennara	og	nemenda	væri	möguleg	ástæða	þess	að	þau	væru	ekki	að	fá	
viðeigandi	kennslu.	Þau	nefndu	að	margt	hafi	breyst	á	stuttum	tíma	og	upplifðu	

skilningsleysi	kennara.		

Í	rannsókn	sem	gerð	var	í	Kanada	komu	svipaðar	niðurstöður	í	ljós.	Þar	nefndu	
unglingarnir	að	kennsluaðferðir	í	kynfræðslu	væru	fremur	einhæfar,	

gagnkynhneigðarmiðaðar	og	skortur	væri	á	virkum	umræðum	nemenda	og	kennara.	
Viðmælendur	rannsóknarinnar	voru	að	mörgu	leyti	á	sama	máli	og	íslensku	unglingarnir.	
Þeir	nefndu	til	dæmis	að	það	væri	mikilvægt	að	kennararnir	hefðu	sjálfir	áhuga	á	

námsefninu	og	að	þeir	þyrftu	að	vera	sjálfsöruggir	í	kennslu.	Þeir	nefndu	einnig	að	þeim	

fannst	kynfræðslan	einblína	of	mikið	á	líkamlegan	kynþroska	(Byers,	Sears,	Voyer	og	
Thurlow,	2003).		

Í	meistararitgerð	Önnu	Rúnar	Jóhannsdóttur	(2011)	um	kynfræðslu	í	

framhaldsskólum	töldu	nemendur	ekki	nægilegum	tíma	varið	í	kynfræðslu	í	
framhaldsskólum	landsins.	Það	samsvarar	niðurstöðunum	í	rannsókn	Maríönnu	þar	sem	

unglingarnir	töldu	að	með	betri	og	meiri	fræðslu	væri	þeirra	kynlíf	öruggara	þar	sem	þau	

gætu	betur	staðið	með	sjálfum	sér,	myndu	betur	skilja	mörkin	sín	og	annarra	og	stunda	
kynlíf	á	eigin	forsendum.	Þau	töldu	einnig	að	meiri	fræðsla	myndi	ekki	leiða	til	þess	að	þau	

myndu	stunda	meira	kynlíf.	Unglingarnir	nefndu	að	það	væri	mikill	áhugi	á	þeirra	aldri	að	

fræðast	og	ræða	um	kynlíf	og	að	fagfólk	ætti	að	nýta	sér	það.	Þau	töldu	mikilvægt	að	
fræðslan	byrji	snemma	en	ekki	þegar	margir	eru	orðnir	kynferðislega	virkir.	Unglingar	

nefndu	einnig	hversu	mikilvægt	það	er	að	ræða	um	muninn	á	kynlífi	og	klámi	og	þá	

sérstaklega	við	stráka	(Maríanna	Guðbergsdóttir,	2014).	Unglingar	sem	tóku	þátt	í	
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rannsókn	Kolbrúnar	Gunnarsdóttur,	o.fl.	(2008)	töldu	einnig	umræður	um	klám	í	

kynfræðslu	nauðsynlega.	Það	að	upplýsa	unglinga	og	ungmenni	um	allt	það	sem	fellur	

undir	kynfræði	getur	verið	vand	með	farið	verk.	Unglingar	rannsóknanna	eru	greinilega	á	
sama	máli	um	marga	þætti	þess	sem	þarf	að	bæta	í	kynfræðslu.	Mikilvægt	er	að	taka	

þeirra	athugasemdum	alvarlega	og	vinna	að	lausn	með	niðurstöður	líkt	og	þessar	að	

leiðarljósi.	

4.4 Viðhorf	foreldra	til	kynfræðslu	

Algengt	er	að	þegar	talað	er	um	kynfæri	við	börn	þá	er	sagt	þeim	að	það	sé	dónalegt	að	

sýna	og	tala	um	kynfæri.	Með	því	byrja	börn	að	tengja	skömm	við	kynfæri	sín	og	kynlíf.	
Þessi	skilaboð	geta	haft	skaðleg	áhrif	á	unglingsárin	og	seinna	fullorðinsárin	(Jamieson,	

1998).	

Í	rannsókn	sem	gerð	var	í	Indlandi	komst	Rekha	Masilamani	(2003)	að	þeirri	
niðurstöðu	að	unglingar	í	Indlandi	þurfa	stuðning	úr	umhverfi	sínu	til	þess	að	geta	fengið	

viðeigandi	kennslu	í	kynfræðslu.	Viðhorf	foreldra	og	fagfólks	þarf	að	breytast	til	þess	að	
kynfræðsla	verði	almennileg	og	unglingar	fái	upplýsingar	sem	hafa	áhrif	á	kynheilbrigði	
þeirra.	Samkvæmt	rannsókninni	þótti	foreldrunum	óþægilegt	að	ræða	við	börnin	sín	um	

kynlíf	og	þeirra	upplifun	var	sú	að	unglingar	leita	fremur	til	vina	og	jafningja	til	þess	að	
ræða	um	kynlíf.	Það	samsvarar	því	sem	bent	var	á	í	kaflanum	um	áhrif	vina	á	unglings-	og	
ungmennaárunum.	Foreldrarnir	sögðu	einnig	að	þeir	óttuðust	það	að	ræða	um	þessi	mál	

þar	sem	þau	héldu	að	það	myndi	hvetja	til	kynhegðunar.	Það	er	einmitt	öfugt	við	það	sem	
unglingarnir	í	rannsóknum	fyrri	kafla	töldu.	Hindranir	eins	og	þessar	geta	haft	í	för	með	

sér	að	unglingar	séu	ekki	jafn	móttækilegir	þar	sem	þau	þurfa	stuðning	og	samþykki	

foreldra	og	þau	þurfa	að	vita	að	það	sé	eðlilegt	að	tala	um	þessi	mál	(Masilamani,	2003).		

Svipaðar	niðurstöður	má	finna	í	rannsóknum	í	Bandaríkjunum	á	viðhorfum	mæðra	til	

þess	að	ræða	við	unglingana	sína	um	kynlíf	þar	sem	þær	lýsa	því	að	þær	áttu	erfitt	með	

samræðurnar.	Niðurstöðurnar	sýndu	þrjár	mismunandi	ástæður	fyrir	því	að	samræðurnar	
gengu	illa.	Í	fyrsta	lagi	að	unglingarnir	væru	ekki	móttækilegir	og	forðuðust	samræðurnar,	

í	öðru	lagi	að	bæði	mæðrunum	og	unglingunum	fannst	óþægilegt	eða	vandræðalegt	að	

ræða	þessi	mál	og	í	þriðja	lagi	voru	mæðurnar	ekki	vissar	hvað	þær	áttu	að	segja,	hversu	
mikið	þær	áttu	að	segja	eða	hvenær	það	væri	viðeigandi	að	tala	við	unglingana	sína	um	

þetta	(Elliott,	2010).	Það	má	telja	að	þetta	séu	meðal	annars	ástæður	fyrir	því	að	foreldrar	

biðja	oft	eldra	systkini	eða	annan	fjölskyldumeðlim	um	að	tala	við	unglinginn	um	kynlíf	
(Berger,	2014).	Lítið	hefur	verið	rannsakað	viðhorf	foreldra	til	kynfræðslu	á	Íslandi	en	

svipaðar	niðurstöður	komu	í	ljós	í	meistararitgerð	Lilju	Ákadóttur	(2014)	þar	sem	meðal	
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annars	var	rannsakað	viðhorf	foreldra	til	kynfræðslu	í	íslenskum	framhaldsskólum.	

Viðmælendur	greindu	frá	því	að	þeim	þótti	óþægilegt	og	vandræðalegt	að	ræða	við	

börnin	sín	um	kynlíf	og	aðra	þætti		sem	falla	undir	kynfræðslu	en	töldu	að	það	væri	of	lítil	
og	takmörkuð	kynfræðsla	í	framhaldsskólum	landsins.	Það	hlýtur	að	teljast	mikilvægt	að	

unglingar	og	ungmenni	fái	upplýsingar	og	ráð	frá	bæði	fagfólki	og	að	heiman.	Það	er	hægt	

að	líta	þannig	á	að	því	meira	sem	rætt	er	um	þessi	mál	opinberlega	því	eðlilegra	verður	að	
spyrjast	fyrir	og	leita	sér	aðstoðar	og	þekkingu.	Þetta	þarf	því	að	vera	samstarf	milli	

fagfólks	og	foreldra,	sem	felst	meðal	annars	í	því	að	foreldrar	sýni	börnum	sínum	stuðning	

og	fylgist	með	því	hvaða	upplýsingar	þau	eru	að	fá.	

4.5 Kynjafræði	

Kynjafræði	er	þverfaglegt	fræðasvið	sem	gagnrýnir	karlæga	þekkingarmótun.	Undir	

kynjafræði	flokkast	til	dæmis	hugtök	eins	og	jafnrétti,	femínismi,	kvenna-	og	karlafræði	og	
hinseginfræði.	Samfélög	aðgreina	eftir	kyni	sem	hefur	áhrif	á	valdastöður	og	tækifæri	

einstaklinga.	Gildi	kynjafræðinnar	innan	hvers	samfélags	verður	því	að	teljast	mikilvægt	
(Þorgerður	Einarsdóttir,	2004).	Kynjafræði	er	fremur	ný	fræðigrein	en	er	hún	kennd	í	
nokkrum	framhaldsskólum	landsins.	Kynjafræðin	hefur	orðið	að	mikilvægari	faggrein	eftir	

mannréttinda-	og	jafnréttisbaráttu	kvenfrelsishreyfingarinnar	en	hún	snýst	um	það	að	
fræða	og	útskýra	valdatengsl	kynjanna	(Arna	H.	Jónsdóttir,	Steinunn	Helga	Lárusdóttir	og	
Þórdís	Þórðardóttir,	2012).	Markmið	jafnréttislaga	sem	tóku	gildi	árið	1976	var	til	dæmis	

að	jafnréttisfræðsla	væri	skylda	í	skólum	landsins.	Lögin	hafa	breyst	og	bæst	með	árunum	
en	nú	er	meðal	annars	lagt	áherslu	á	að	efla	fræðslu	í	jafnréttismálum,	efla	rannsóknir	í	

kynjafræði	og	breyta	hefðbundnum	kynjaímyndum	sem	og	gæta	þess	að	unnið	sé	gegn	

slæmum	staðalímyndum	um	hlutverk	kynjanna	(Lög	um	jafna	stöðu	og	jafnan	rétt	kvenna	
og	karla,	nr.	10/2008).	Þrátt	fyrir	þessi	lög	þá	hafa	ekki	allir	skólar	skipulagða	

jafnréttiskennslu	(Eygló	Árnadóttir	og	Þorgerður	Einarsdóttir,	2010).	Í	aðalnámskrá	

grunnskóla	(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2011a,	bls	15)	og	framhaldsskóla	
(Mennta-	og	menningarmálaráðuneytið,	2011b,	bls.14)	kemur	fram	að	kyn	og	margir	aðrir	

þættir	mismununar	samtvinnast:	„Jafnframt	er	mikilvægt	að	draga	fram	að	ýmsir	búa	við	

margþætta	mismunun	þegar	fleiri	slíkir	þættir	tvinnast	saman,	til	dæmis	kyn	og	fötlun,	
kynhneigð	og	þjóðerni,	aldur	og	búseta“.	Þorgerður	Einarsdóttir	og	Ingólfur	Ásgeir	

Jóhannesson	(2011)	byggja	þá	kröfu	um	að	kynjafræðin	ætti	að	vera	ríkjandi	partur	af	

jafnréttisfræðslunni	á	þessum	atriðum	úr	aðalnámskrám	og	á	lagaákvæðum.	Í	þessari	
ritgerð	verður	byggt	á	því	að	jafnréttisfræðsluefni	fellur	undir	málefni	innan	

kynjafræðinnar.	



34	

4.6 Kynjafræðikennsla	á	Íslandi	

Kynjafræðikennsla	hefur	ekki	verið	rannsökuð	mikið	á	Íslandi	og	flestar	þær	rannsóknir	

sem	gerðar	hafa	verið	eru	á	meistarastigi.	Þóra	Þorsteinsdóttir	(2016)	skrifaði	til	dæmis	
ritgerð	sína	á	meistarastigi	um	kynjafræðikennslu.	Hún	kemur	í	ritgerð	sinni	með	tillögu	

að	kennsluefni	í	jafnréttisfræðslu	sem	byggist	á	kynjafræði.	Kennsluefnið	er	ætlað	5.	–	10.	

bekk	í	grunnskóla.	Kennsluefnið	á	að	vera	kennurum	og	skólayfirvöldum	hvatning	til	þess	
að	taka	jafnréttisfræðslu	föstum	tökum	þar	sem	hún	telur	að	jafnréttisfræðslu	hafi	ekki	

verið	sinnt	á	viðeigandi	hátt	innan	skólakerfisins	á	Íslandi.	Rannsóknir	á	viðhorfum	

nemenda	á	kynjafræðikennslu	eru	ekki	auðfundnar	og	mögulega	ekki	til	en	í	rannsókn	
Maríönnu	Guðbergsdóttur	(2014)	nefna	þó	unglingar	kynjafræðikennslu	í	

framhaldsskólum	sem	gott	dæmi	um	það	sem	vantaði	í	kynfræðslu	í	grunnskóla.	

Kynjafræðin	hafði	þó	verið	valáfangi	og	því	aðeins	ákveðinn	hópur	sem	hafði	fengið	þær	

upplýsingar	sem	þar	komu	fram	(Maríanna	Guðbergsdóttir,	2014).	

4.7 Viðhorf	kennara	til	kynjafræðikennslu		

Í	þessum	kafla	verða	skoðaðar	tvær	rannsóknir	á	meistarastigi	á	viðhorfi	kennara	til	
kynjafræðikennslu	á	Íslandi.	Í	rannsókn	Maríönnu	Guðbergsdóttur	(2014)	sem	áður	hefur	
verið	nefnd	voru	meðal	annars	þeir	þættir	sem	hindra	og	stuðla	að	kynjafræðikennslu	

rannsakaðir.	Í	niðurstöðunum	kom	til	dæmis	í	ljós	að	í	flestum	tilvikum	er	kynjafræðin	
kennd	í	þeim	framhaldsskólum	þar	sem	kennarar	sýna	sjálfir	áhuga	á	að	sinna	henni	og	

sýna	frumkvæði.	Með	meiri	áhuga	á	jafnréttismálum	í	samfélaginu	þá	hafa	fleiri	kennarar	

sýnt	áhuga	og	tekið	að	sér	kennslu	í	kynjafræði	í	sínum	skóla.	Kennararnir	höfðu	allir	á	
einhvern	hátt	fundið	fyrir	neikvæðu	viðhorfi	eða	andstöðu	til	kynjafræðikennslu	og	

femínisma.	Fordómar	og	þekkingarleysi	eru	því	áskoranir	sem	kennararnir	þurfa	að	standa	
undir.	Kennslan	virðist	því	hanga	á	því	hvernig	skólamenningin	er	í	hverjum	skóla	fyrir	sig	

og	því	skiptir	miklu	máli	að	fá	stuðning,	jákvætt	viðhorf	og	skilning	innan	skólans.	Þeim	

fannst	þó	vanta	fræðilegan	grunn	og	verkfæri	til	þess	að	sinna	kennslunni	á	viðeigandi	
hátt.	Í	langflestum	tilfellum	hefur	kynjafræðin	verið	kennd	á	Íslandi	sem	valgrein	og	því	

aðeins	hópur	nemenda	sem	fær	þessa	kennslu	og	kennarar	sem	kenna	hana	eru	ekki	

endilega	með	menntun	til	þess	(Maríanna	Guðbergsdóttir,	2014).	Í	meistararitgerð	
Berglindar	Óskar	Pétursdóttur	(2014)	komu	svipaðar	niðurstöður	í	ljós	en	í	rannsókninni	

var	skoðað	upplifun	kennara	af	kynjafræðikennslu	í	framhaldsskólum.	Hún	tók	viðtal	við	

þrjá	framhaldsskólakennara.	Þeir	voru	sammála	um	það	að	viðfangsefni	eins	og	klám,	
karlmennska,	mansal,	launamunur	kynjanna,	kynhlutverk	og	kyngervi	vöktu	athygli	

nemenda.	Kennararnir	voru	sammála	um	það	að	þessi	málefni	eru	viðkvæm	og	geta	

reynst	nemendum	erfið.	Þau	þurfa	því	að	hafa	mikla	þekkingu	og	skilning	á	málefnunum	
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til	þess	að	geta	sinnt	kennslunni.	Viðmælendur	töldu	að	það	væri	ekki	nóg	að	kynjafræðin	

væri	einn	valáfangi	í	framhaldsskóla.	Þeir	töldu	ekki	alla	þætti	sem	kynjafræðin	felur	í	sér	

komast	fyrir	í	einum	áfanga,	heldur	þyrfti	að	halda	umræðunni	gangandi	með	fleiri	
áföngum.	Í	rannsókn	Maríönnu	Guðbergsdóttur	(2014)	voru	upplifanir	kennara	svipaðar	

þar	sem	þeir	töldu	að	þeirra	eigin	þekkingarskortur	hamli	kynjafræðslunni	og	þeim	þótti	

því	mikilvægt	að	kennt	sé	jafnréttis-	og	kynjafræðsla	í	kennaranáminu	til	þess	að	kennarar	
sem	fara	á	vettvang	hafi	verkfæri	í	höndunum	til	þess	að	vinna	út	frá.	Margir	

viðmælendanna	nefndu	það	að	þeim	fannst	krefjandi	að	takast	á	við	óvæntar	spurningar	

og	uppákomur	þar	sem	þeirra	menntun	og	reynsla	væri	takmörkuð.	Einhverjir	

viðmælendanna	voru	einnig	sammála	um	að	umræður	um	klám	væru	erfiðar	og	fannst	

þeim	þau	ekki	hafa	nægilegar	upplýsingar	eða	þekkingu	til	þess	að	ræða	þessi	málefni	

(Maríanna	Guðbergsdóttir,	2014).		

Í	báðum	rannsóknunum	lýstu	kennararnir	kennslunni	sem	vettvangi	þar	sem	
nemendur	verða	gagnrýnin	á	samfélagið	og	læra	að	segja	sínar	skoðanir.	Þeir	töldu	að	
markmiðið	með	kennslunni	þyrfti	því	að	vekja	til	umhugsunar	og	gagnrýnar	hugsunar.	Þeir	

hafa	einnig	margir	hverjir	það	sjónarmið	að	kennslan	sé	vitundarvakning	fremur	en	
fræðileg	kennsla	sem	byggist	á	hugtökum	og	fræðilegum	bakgrunni	(Berglind	Ósk	
Pétursdóttir,	2014;	Maríanna	Guðbergsdóttir,	2014).	Samkvæmt	viðmælendum	

rannsóknanna	eflir	kynjafræði	gagnrýna	hugsun	á	mikilvægum	málefnum.	Hægt	er	að	
varpa	upp	þeirri	spurningu	hvort	að	kynjafræðin	hefur	orðið	að	vettvangi	þar	sem	
nemendur	geta	rætt,	umdeilt	og	mótað	sér	skoðanir	á	viðfangsefnum	þar	sem	þeir	fá	rými	

til	þess	að	ræða	málefni	sem	ekki	eru	rædd	hvar	sem	er.	Samkvæmt	þessum	upplýsingum	

þarf	kennsluefni	þó	að	vera	aðgengilegt	til	þess	að	kennarar	upplifi	ekki	óöryggi	og	
þekkingarleysi	á	mjög	mikilvægum	málefnum,	eins	og	til	dæmis	klámi.	
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5 Leiðir	og	lausnir	

Í	þessum	kafla	munum	við	undirritaðar	fara	yfir	þær	leiðir	og	lausnir	sem	við	teljum	
viðeigandi	á	þeim	vandamálum	sem	fjallað	hefur	verið	um	í	þessari	ritgerð.	Skilgreind	

verða	hugtök	sem	tengjast	lausnunum	en	þessar	lausnir	verða	í	samhengi	við	þær	

rannsóknir	sem	við	höfum	kynnt	í	fyrri	köflum.			

5.1 Óformlegt	nám	

Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir	(2016)	hefur	skilgreint	hugtökin	óformlegt	nám,	formlegt	nám	og	

sjálfsprottið	nám.	Hún	skilgreinir	hefðbundna	kennslu	sem	á	sér	yfirleitt	stað	innan	veggja	

skóla	sem	formlegt	nám	(e.	formal	learning).	Það	er	þegar	námið	hefur	fyrirfram	mæld	og	
skilgreind	markmið	sem	kennarinn	leiðir	og	því	lýkur	með	ákveðinni	gráðu	eða	

viðurkenningu.	Annað	nám	sem	á	sér	oftast	stað	fyrir	utan	skólastofu	hefur	verið	skipt	í	

tvennt,	annars	vegar	óformlegt	nám	(e.	informal	learning)	og	hins	vegar	sjálfsprottið	nám	

(e.	non-formal	learning).	Hugtakið	sjálfsprottið	nám	skilgreinir	hún	sem	sá	þroski,	hæfni	

og	lærdómur	sem	einstaklingar	fá	úr	reynsluheimi	sínum	tengd	samskiptum	við	fjölskyldu,	
vini	og	aðra	úr	náumhverfi	sínu.	Það	vísar	því	til	alls	sem	við	lærum	í	okkar	daglega	lífi	eins	

til	dæmis	óskrifaðra	samskiptareglna.	Óformlega	námið	er	það	sem	brúar	bilið	á	milli	

formlega	og	sjálfsprottna	námsins	og	er	að	einhverju	leyti	skipulagt	og	hefur	markviss	

markmið.	Í	óformlegu	námi	hafa	nemendur	frelsi	og	sjálfræði	en	fá	á	sama	tíma	leiðsögn	
frá	leiðbeinanda	sem	hefur	umsjón	með	verkefninu.	Í	óformlegu	námi	er	til	dæmis	hvatt	

til	virkrar	umræðu	með	fjölbreyttum	aðferðum	eins	og	leikjum	og	verkefnum	(Kolbrún	Þ.	

Pálsdóttir	2016;	Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir	2017).	

Óformlegar	námsleiðir	byggja	oft	á	reynslunámi	og	getur	leiðbeinandinn	stuðlað	að	

hóflegu	dýpi	þekkingar	og	fylgt	ákveðnum	fjölda	umræðuefna	en	nemendurnir	hafa	val	

um	hvort	þeir	vilji	taka	þátt	og	fara	lengra	með	verkefnið	(Jakob	Frímann	Þorsteinsson,	

2011).	John	Dewey	(2000)	talaði	um	að	unglingar	lærðu	best	á	reynslunámi	ef	þeir	fengu	

tækifæri	til	þess	að	prófa	og	gera	sjálfir	með	virkri	þátttöku.	Orðatiltækið	hans	“learning	

by	doing”	eða	“að	læra	í	verki”	á	við	um	að	nám	sé	nátengt	því	að	gera	eitthvað	og	ætti	

því	allt	nám	sér	stað	í	gegnum	reynslu	eða	upplifun.	Hann	lagði	áherslu	á	að	þekkingarleit	

væri	verklegt	ferli	og	að	í	námi	ætti	að	ríkja	lýðræði	þar	sem	opið	væri	fyrir	fjölbreyttum	

samskiptaháttum.	Hann	talaði	um	að	nemendurnir	væru	miðpunktur	reynslunáms	og	

kennarar	væru	leiðbeinendur.	Reynslunám	er	þannig	upplifun	sem	myndast	út	frá	
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samskiptum	við	aðra.	Samskiptin	og	umhverfið	mótar	einstaklinginn	og	getur	hann	nýtt	

ákveðna	þekkingu	eða	færni	sem	hann	lærir	af	öðrum	í	nýjum	aðstæðum.		

Í	óformlegu	námi	er	lagt	áherslu	á	ígrundun.	Þá	er	námsefni	sett	fram	á	þann	hátt	að	
nemendur	þurfa	að	ígrunda	það	en	ekki	bara	læra	það	utan	af,	sem	getur	gefið	

nemendum	tækifæri	á	að	mynda	tengingu	sem	gefur	kennslunni	meira	gildi.	Þegar	áhugi	

er	skapaður	af	innri	hvatningu	þá	er	líklegra	að	nemendur	gagnrýni	upplýsingarnar	og	hafi	
sjálfstæðar	skoðanir.	(Latta	og	Zacharias,	2003).	Félagmiðstöðvastarf	er	dæmi	um	

óformlegt	nám.	Þar	ríkir	lýðræði	og	frelsi	fyrir	einstaklinga	til	þess	að	koma	sínum	

skoðunum	á	framfæri	ásamt	því	að	stjórna	því	hversu	mikinn	þátt	þau	taka	í	starfinu	

(Kolbrún	Þ.	Pálsdóttir	2017).	Eins	og	rannsóknir	sýna	í	fyrri	köflum	um	kynfræðslu	og	

kynjafræðslu	þá	virðast	kennsluaðferðir	sem	eru	skapandi	og	óhefðbundnar	ná	best	til	

unglinga	og	ungmenna.	Óformlegt	nám	getur	því	talist	vera	leið	til	þess	að	ná	betur	til	

þeirra.		

5.2 Fræðsluefni	sem	snýr	að	jafnrétti	og	kynheilbrigði	

Í	þessum	kafla	munum	við	skoða	það	fræðsluefni	sem	okkur	þykir	mikilvægt	að	
félagsmiðstöðvar,	skólar	eða	aðrar	stofnanir	bjóði	upp	á	fyrir	unglinga.	Takmarkaðar	

upplýsingar	eru	til	um	hversu	árangursríkt	jafnréttisfræðsluefni	hefur	haft	í	för	með	sér,	
eins	og	Þorgerður	Einarsdóttir	og	Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	(2011)	koma	að	orðum	þá	
hefur	það	lítið	verið	rannsakað	á	Íslandi:	„Vissulega	hafa	átaksverkefni	um	

jafnréttisfræðslu	verið	sett	í	gang	en	þegar	þeim	lýkur	er	lítið	vitað	um	raunverulegar	
breytingar	sem	kunna	að	hafa	átt	sér	stað“.		Við	munum	því	fjalla	almennt	um	hvert	

innihald	þeirra	er	og	hvers	vegna	við	teljum	mikilvægt	að	unglingar	og	ungmenni	fái	

þessar	upplýsingar.	

„Sjúk	ást“	er	eitt	af	því	fræðsluefni	sem	hefur	vakið	mikla	athygli	á	seinustu	árum.	

Stígamót	stendur	fyrir	verkefninu	en	tilgangur	þess	er	að	vekja	athygli	á	og	fræða	um	hvað	

felst	í	heilbrigðum,	óheilbrigðum	og	ofbeldissamböndum.	Tilgangur	verkefnisins	felst	
einnig	í	því	að	fræða	ungt	fólk	um	mörk	og	samþykki	og	er	verkefnið	því	forvörn	gegn	

ofbeldi	(Stígamót,	e.d.).	Sjúk	ást	er	skipulagt	jafnréttisstarf	og	er	því	starfið	femínísk	

herferð.	Til	þess	að	skilgreina	hreyfingu	eða	herferð	sem	femíniska	þarf	hún	að	vera	
gagnrýnin,	ýta	við	stöðluðum	hugmyndum	samfélagsins	og	ögra	þeim.	Hún	þarf	einnig	

með	þekkingu	og	yfirsýn	að	leitast	við	það	að	leiðrétta	óréttlæti	sem	á	sér	stað	(Þorgerður	

Einarsdóttir,	2004).	Starfsfólk	Stígamóta	býður	bæði	upp	á	fræðslu	fyrir	unglinga	og	
ungmenni	og	fyrir	starfsmannahópa	sem	vinna	með	þessum	aldurshópum	en	einnig	

foreldra.	Stígamót	hefur	sett	upp	heimasíðu	þar	sem	ungt	fólk	og	aðrir	geta	aflað	sér	
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upplýsinga	um	heilbrigð	og	óheilbrigð	sambönd,	klám,	kynlíf,	jafnrétti	og	femínisma	og	

ofbeldi	og	sambönd.	Til	þess	að	vekja	athygli	á	málefninu	fer	Stígamót	einu	sinni	á	ári	af	

stað	með	herferð	með	unglingum	og	ungmennum	þar	sem	þau	auglýsa	málefnið	á	
samfélagsmiðlum	og	í	skólum	landsins	(Stígamót,	e.d.).	

„Fokk	me	-	fokk	you“	er	annað	fræðsluefni	sem	hefur	verið	vinsælt	á	síðustu	árum.	

Félagsmiðstöðvarstarfsmennirnir	Andrea	Marel	og	Kári	Sigurðsson	standa	fyrir	þeirri	
fræðslu.	Hún	fjallar	um	netsamskipti	unglinga	og	einblínir	á	að	kenna	gagnrýna	hugsun	til	

þess	að	bæta	samskiptin	þar	sem	samskiptin	á	samskiptamiðlum	geta	oft	verið	neikvæð	

þar	sem	mörk	annarra	eru	ekki	virt.	Unglingar,	sem	og	fullorðnir	leyfa	sér	að	segja	hluti	

sem	þau	myndu	jafnvel	ekki	segja	í	persónu	og	geta	samskiptin	því	orðið	miskunnarlaus.	Í	

fræðslunni	leggja	Kári	og	Andrea	áherslu	á	að	segja	unglingunum	að	vera	gagnrýnin	á	það	

sem	þau	segja	og	velta	því	fyrir	sér	hvað	aðrir	eru	að	segja	við	þau.	Með	gagnrýninni	

myndast	umræða	á	milli	vina	sem	í	heildina	litið	er	besta	forvörnin	(Kristín	Ýr	
Gunnarsdóttir	og	Þórhildur	Erla	Pálsdóttir,	2018).	Annað	fræðsluefni	og	herferðir	sem	
snúa	að	svipuðum	málefnum	eru	til	dæmis	„Fávitar“,	„Ég	er	drusla“,	„Hinseginfræðsla	

samtakanna	78“	og	„Karlmennskan“.	Bæði	„Sjúk	ást“	og	„Fokk	me	-	fokk	you“	er	
fræðsluefni	sem	snertir	á	mikilvægum	málefnum	sem	nemendur,	foreldrar,	kennarar	og	
fagfólk	hafa	kallað	eftir	þar	sem	takmarkað	efni	er	í	kennslu	fyrir	unglinga	og	ungmenni.	

Við	teljum	að	með	fræðsluefni	sem	og	þessu	skapist	jákvæðari	umræða	um	kynheilbrigði	
og	fögnum	við	þessari	auknu	fræðslu.	Það	þarf	að	skoða	hvaða	ábyrgð	felst	í	hlutverki	
fagaðila	við	að	koma	þessum	sem	og	öðrum	mikilvægum	upplýsingum	til	skila.		

5.3 Hlutverk	fagaðila		

Unglingar	og	ungmenni	leitast	eftir	fyrirmyndum	í	til	dæmis	trú,	gildum,	skoðunum,	pólitík	
og	heilbrigðum	samböndum.	Fullorðið	fólk	sem	er	í	kringum	unglinga	og	ungmenni	eins	

og	kennarar,	félagsmiðstöðvarstarfsmenn,	þjálfarar	í	tómstundum	o.s.frv.	geta	því	haft	

mikil	áhrif	á	hvernig	líf	þeirra	mótast.	Eins	og	við	höfum	áður	nefnt	þá	ganga	unglingar	og	
ungmenni	í	gegnum	breytingar	sem	geta	reynst	erfiðar.	Hlutverk	fullorðna	er	að	veita	

þeim	þann	stuðning	sem	þau	þurfa	og	gæta	þess	að	þau	fá	viðeigandi	þekkingu	á	

mikilvægum	málefnum	sem	snerta	þeirra	þroska	(Berger,	2014).	Eitt	af	þeim	málefnum	er	
að	fræða	um	jafnrétti.	

Jafnréttislög	Íslands	segja	starfsfólk	í	skólum	landsins	þurfi	að	vinna	markvisst	að	

jafnri	stöðu	kvenna	og	karla.	Skólar	verða	að	vera	meðvitaðir	um	það	hvernig	
skólasamfélagið	og	samfélagið	í	heild	hefur	áhrif	á	mótun	kynjanna	og	hvernig	það	skiptir	í	

tvo	aðgreinda	hópa	þar	sem	ríkari	völd	og	virðing	fylgja	öðrum	hópnum	(Gerður	
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Bjarnadóttir	og	Guðný	Guðbjörnsdóttir,	2011).	Það	er	mikilvægt	að	fagfólk	sé	vel	upplýst,	

dæmi	ekki	heldur	spyrji	með	opnum	spurningum	og	reyni	af	bestu	getu	að	afhjúpa	

fordóma	og	rangar	upplýsingar	sem	unglingarnir	kunna	að	hafa.	Það	er	gott	ef	
einstaklingurinn	sem	er	að	fræða	hefur	sjálfur	áhuga	á	fræðasviðinu	og	trú	á	því	að	það	

sem	hann	er	að	gera	muni	hafa	jákvæð	áhrif	(Jóna	Ingibjörg	Jónsdóttir,	2009).	Mikilvægt	

er	að	byggja	upp	sterkan	hóp	af	kennurum	á	öllum	skólastigum	sem	hafa	áhuga	á	
viðfangsefninu	og	geta	þar	af	leiðandi	séð	um	fyrirmyndarstarf	og	leiðsögn	á	þessu	sviði	

(Gerður	Bjarnadóttir	og	Guðný	Guðbjörnsdóttir,	2011).	Eins	og	fyrr	hefur	verið	nefnt	þá	

þarf	kennslu-	og	fræðsluefni	að	vera	aðgengilegt	fyrir	fagfólk.	Mörg	þeirra	málefna	sem	

snúa	að	kynheilbrigði	eru	viðkvæm	og	það	þarf	að	vera	til	námsefni	sem	leiðir	fagfólk	

áfram	til	þess	að	þau	geti	verið	sjálfsörugg	þegar	þau	taka	fyrir	sér	þessi	málefni.	Margir	

sem	sinna	félagsmiðstöðvarstörfum,	frístundastörfum	og	íþrótta-	og	tómstundastörfum	

eru	tómstunda-	og	félagsmálafræðingar.	Hlutverk	tómstunda-	og	félagsmálafræðinga	
hefur	skýrari	mynd	nú	en	nokkru	sinni	fyrr.	Það	felst	í	því	að	efla,	aðstoða	og	skipuleggja	
frítíma	fólks	þar	sem	einblínt	er	á	að	búa	til	tækifæri	til	félagslegra	athafna	og	rými	til	þess	

að	læra.	Þegar	tómstunda-	og	félagsmálafræðingar	vinna	með	ungu	fólki	er	mikilvægt	að	
þeir	einblíni	á	að	aðstoða	við	að	byggja	upp	mikilvæga	styrkleika,	leiðbeina,	aðstoða	þau	í	
samskiptum	og	fá	þau	til	þess	að	taka	þátt	í	athöfnum	sem	hafa	jákvæð	áhrif	á	þroska	

þeirra	(Borden,	Schlomer	og	Wiggs,	2011).	Tómstunda-	og	félagsmálafræðingar	þurfa	að	
hvetja	þau	áfram	á	sínum	eigin	forsendum,	gefa	þeim	rými	til	þess	að	dafna	og	læra	af	
mistökum	(Millar,	2010).	Fagfólk	eins	og	tómstunda-	og	félagsmálafræðingar	og	kennarar	

sem	ætla	að	taka	að	sér	það	hlutverk	að	sinna	fræðslu	eða	kennslu	í	kynfræði	eða	

kynjafræði	þurfa	að	hafa	mikinn	kjark	og	sjálfsöryggi.	Þessi	viðfangsefni	eru	ekki	auðveld	í	
samræðum	og	að	mörgu	þarf	að	huga.	Það	sem	við	teljum	aðallega	að	þurfi	að	einblína	á	í	

kennslu	og	fræðslu	er	gagrýnin	hugsun.	

Gagnrýnin	hugsun	er	mjög	miðlægt	hugtak	innan	tómstunda-	og	félagsmálafræða	
sem	og	kennslufræða.	Í	tímaritinu	Eimreiðin	árið	1896	lýsti	Valtýr	Guðmundsson	

hugtakinu.	Hann	taldi	það	að	krítísera	eða	að	gagnrýna	þýði	að	láta	hlutina	ekki	nægja	

eins	og	þeir	líta	út	heldur	kafa	dýpra	og	gagnskoða	þá	þar	til	innri	eiginleikar	þeirra	koma	í	
ljós.	(Valtýr	Guðmundsson,1896).	Þrátt	fyrir	að	langt	sé	um	liðið	þá	á	þessi	skilgreining	

ennþá	við	um	gagnrýna	hugsun	í	dag.	Fagfólk	sem	vill	vinna	að	gagnrýnni	hugsun	og	

sjálfsmynd	unglinga	þarf	að	skilja	menningu	unglinga	þar	sem	aðal	vandamál	og	
hugleiðingar	margra	á	unglingsárunum	eru	vandamál	tengd	vináttu-samböndum	þeirra,	

kynhlutverkum	og	hrifningu	(Allison	og	Schultz,	2001).	Okkur	þykir	gagnrýnin	hugsun	vera	

eitt	af	mikilvægustu	verkfærum	sem	hægt	er	að	veita	unglingum	og	ungmennum.	Við	
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teljum	að	hlutverk	fagfólks	þurfi	að	felast	í	því	að	fá	unglinga	og	ungmenni	með	sér	í	lið	

eins	og	til	dæmis	herferðin	„Sjúk	ást“	sem	nefnd	var	í	síðasta	kafla	gerir.	Með	því	skapast	

umræður	sem	geta	skilað	sér	í	framhaldsskóla	og	haft	áhrif	á	kynlífsmenninguna.	Eins	og	
áður	hefur	verið	nefnt	þá	virðast	unglingar	og	ungmenni	vera	meðvituð	um	að	þau	skorti	

fræðslu	í	málefnum	tengd	kynheilbrigði.	Við	vörpum	því	fram	þeirri	spurningu	hvort	að	

einhver	lausn	felst	í	því	að	flétta	saman	kynjafræði	og	kynfræði	til	þess	að	sjá	til	þess	að	
allar	mikilvægar	upplýsingar	skili	sér	til	ungs	fólks	á	Íslandi.	Það	hlýtur	að	teljast	mikilvægt	

að	gefa	unglingum	og	ungmennum	réttar	upplýsingar	sem	geta	leitt	til	jafnréttis,	

jákvæðari	menningu	og	aukinni	vitneskju	um	kynheilbrigði	innan	framhaldsskóla	landsins.		

Eftir	að	hafa	skoðað	rannsóknir	um	kynlífsmenningu,	kynfræðslu	og	kynjafræðslu	er	

hægt	að	draga	þá	ályktun	að	lítið	er	fjallað	um	hinsegin	málefni,	mismunandi	þarfir	eins	

og	fatlanir	í	kynlífi	og	fleira	við	unglinga	í	hefðbundinni	kennslu.	Við	veltum	því	fyrir	okkur	

hvort	kennsla	sé	of	gagnkynhneigðarmiðuð	og	taki	ekki	tillit	til	þess	að	fólk	er	með	
mismunandi	þarfir.	Við	teljum	að	það	þurfi	að	taka	þetta	föstum	tökum	með	því	að	efla	og	
fræða	fagfólk.	Í	kennslu	og	fræðslu	þarf	starfið	að	vera	byggt	upp	á	þann	hátt	að	það	nái	

til	allra	og	komið	er	til	móts	við	ólíkar	þarfir.	Lausnirnar	eru	margþættar	en	snúa	að	einu	
tilteknu	markmiði,	að	efla	gagnrýna	hugsun	með	óformelgu	námi	til	þess	að	koma	í	veg	
fyrir	misvillandi	og	skaðlegar	upplýsingar.		
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6 Niðurlag	og	umræður	

Ritgerðin	veitir	innsýn	í	hvað	mótar	kynlífsmenningu	í	skólum	og	hversu	mikil	áhrif	vinir	
geta	haft	á	þá	menningu	sem	myndast	í	framhaldsskólum.	Niðurstöður	ritgerðarinnar	gefa	

til	kynna	að	unglingar	og	ungmenni	ýti	undir	óraunhæf	viðmið	í	kynlífi	sín	á	milli	sem	leiðir	

til	neikvæðrar	kynlífsmenningar	í	framhaldsskólum.	Með	misvillandi	upplýsingum	úr	klámi	

sem	skapar	orðræðuna	í	kringum	kynlíf	miðla	þau	ranghugmyndum	til	hvers	annars	sem	
viðheldur	kynlífsmenningunni.	Eins	og	kom	fram	í	kaflanum	um	klám	þá	hafa	rannsóknir	

sýnt	fram	á	að	með	klámvæðingu	og	klámáhorfi	getur	ungt	fólk	fundið	fyrir	aukinni	pressu	

um	að	standast	ákveðnar	útlitskröfur	(Bryndís	Björk	Ásgeirsdóttir	o.fl.,	2012).	Mikilvægt	er	
því	að	kenna	unglingum	og	ungmennum	aðferðir	sem	hjálpar	þeim	að	horfa	framhjá	

ranghugmyndunum	og	mynda	sínar	eigin	skoðanir.	

Í	kaflanum	leiðir	og	lausnir	var	varpað	fram	þeirri	hugmynd	að	kenna	gagnrýna	

hugsun	með	óformlegum	hætti,	þar	sem	við	teljum	að	meiri	líkur	séu	á	því	að	

einstaklingar	skoði	og	ígrundi	þær	upplýsingar	sem	þeir	fá	til	dæmis	frá	netinu	og	

jafningjum	sínum.	Það	er	skoðun	okkar	undirritaðra	að	kenna	ætti	gagnrýna	hugsun	í	
sambandi	við	kynheilbrigði	og	jafnréttismál	á	unglings-	og	ungmennaárum	í	grunnskóla	og	

halda	því	út	framhaldsskólagönguna.	Ef	árangur	á	að	nást	í	því	að	efla	gagnrýna	hugsun	

nemenda	á	jafnréttismálum	þarf	að	miðla	þekkingunni	snemma,	til	þess	að	koma	í	veg	
fyrir	að	unglingar	og	ungmenni	gleypi	misvillandi	upplýsingar	með	húð	og	hári.	Oft	er	talað	

um	kynheilbrigði	í	samhengi	við	kynfræðslu	en	samkvæmt	rannsóknum	sem	skoðaðar	

voru	í	ritgerðinni	fer	mun	meiri	fræðsla	um	frjósemisheilbrigði	fram	heldur	en	um	

kynlífsheilbrigði.	Það	er	nauðsynlegt	að	unglingar	og	ungmenni	fái	raunhæfar	upplýsingar	

um	kynheilbrigði	en	ekki	eru	allir	sammála	um	hver	ber	ábyrgð	á	því	að	gera	það	eða	

hvenær	á	að	byrja	hana.	Fræðslan	þarf	þó	að	vera	margþætt,	þar	sem	farið	er	inn	á	alla	

þætti	sem	snerta	kynlíf	og	kynlífshegðun	þar	sem	fagfólk	getur	ekki	vitað	hvenær	hver	og	
einn	unglingur	eða	ungmenni	eru	byrjuð	að	stunda	kynlíf.	Við	teljum	að	lykillinn	felist	í	því	

að	foreldrar,	kennarar,	tómstunda-	og	félagsmálafræðingar	og	annað	fagfólk	sem	vinnur	

með	unglingum	og	ungmennum	þurfi	að	vinna	í	sameiningu	að	því	að	fræða	ungt	fólk.	
Með	markvissri	fræðslu	mun	kynlífsmenningin	í	framhaldsskólum	vonandi	breytast	og	

verða	jákvæðari.	Við	tökum	einróma	undir	orð	Þorgerðar	Einarsdóttur	og	Ingólfs	Ásgeirs	

Jóhannessonar	(2011)	að	kynjafræði	skipi	veigamikinn	sess	í	jafnréttisfræðslu	skóla	
landsins.	Það	þarf	að	beina	sjónarmiðum	að	því	vandamáli	að	unglingar	og	ungmenni	kalla	
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eftir	betri	og	fjölbreyttari	kennslu	og	fræðslu	í	málefnum	tengdum	kynfræði	og	kynjafræði	

og	eins	og	fyrr	segir	að	flétta	saman	faggreinarnar.	

Því	ber	að	fagna	og	þar	þarf	að	sjá	tækifærin	í	því	að	margt	fagfólk	er	að	stíga	fram	og	
búa	til	samfélag	þar	sem	gagnkynhneigðarhyggjan	er	brotin	niður.	Með	því	er	fagfólk	að	

sýna	gott	fordæmi	og	eru	jákvæðar	fyrirmyndir	fyrir	ungt	fólk.	Það	gæti	haft	í	för	með	sér	

jákvætt	kynlífshandrit	sem	myndi	snúast	um	að	virða	mörk	annarra,	jákvætt	viðhorf	til	
kynlífs	sem	myndi	einblína	á	ánægju	og	öryggi	í	kynlífsathöfnum	og	heilbrigða	kynhegðun.	

Við	erum	bjartsýnar	fyrir	þeim	breytingum	sem	geta	átt	sér	stað	með	þessari	þróun	og	

vitundarvakningu	í	samfélaginu	en	teljum	við	nauðsynlegt	að	hamra	járnið	á	meðan	það	

er	heitt	og	halda	áfram	að	hvetja	unglinga	og	ungmenni	og	leiða	þau	áfram	í	baráttu	að	

jafnrétti	og	betra	samfélagi.		
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