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Útdráttur 

Kynfræðsla í skólum er lögbundin og mikilvæg fyrir kynheilbrigði barna og ungmenna. Í 

þessari rannsókn er kannað hvernig kynfræðsla fer fram í skólum á Íslandi í dag og þá 

sérstaklega hvort tekið sé tillit til fjölbreytileika nemenda. Þrátt fyrir skýr lög er ekki skýrt 

í námsskrá grunn- og framhaldsskóla hvernig kynfræðslu eigi að vera háttað. Tekin voru 

sex hálfopin viðtöl, annars vegar við þá sem veita kynfræðslu og hins vegar við þá sem 

starfa hjá samtökum er láta sig kynfræðslu varða. Niðurstöður benda til þess að miklu sé 

ábótavant í kynfræðslu í skólum. Hinsegin og fatlaðir nemendur eru nánast útilokaðir 

ásamt því að börn og unglingar eru almennt ekki að fá þá fræðslu sem þau þurfa og vilja. 

Skólinn gefur hvorki nægilegt rými né stuðning til þess að kynfræðslu sé sinnt á þann hátt 

sem þarf. Mikil þörf er á því að breytingar verði á kynfræðslu og að fjölbreytileiki nemenda 

sé sýnilegur. 
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Formáli 

 

Verkefnið er lokaverkefni mitt til BA-gráðu í félagsfræði við Félagsvísindasvið í Háskóla 

Íslands. Í námi mínu við Háskóla Íslands tók ég kynjafræði sem aukagrein og þar kviknaði 

áhugi minn á kynfræðslu í skólum landsins. Sjálf hef ég eins og aðrir einhverja reynslu af 

því hvernig kynfræðsla fór fram í grunn- og framhaldsskólum. Í einni kennslustund hjá 

leiðbeinanda mínum Ástu Jóhannsdóttur vann ég frjálst verkefni um kynfræðslu, sýndi 

Ásta því mikinn áhuga sem hvatti mig til þess að gera kynfræðslu að viðfangsefni mínu í 

BA verkefninu. Ég færi hennar kærar þakkir fyrir áhugann, fagleg vinnubrögð og hvetjandi 

umsagnir við vinnslu þessar rannsóknar. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir að 

gefa sér tímann til að gera þetta verkefni að raunveruleika.    

 Ég vona að efnið hvetji áhuga lesenda til að fræða sig betur um hverju sé 

ábótavant í kynfræðslu og hvernig megi breyta því. Vonandi á sér stað ákveðin 

vitundarvakning við lesturinn sem fyllir fólk eldmóð til að hrinda af stað breytingum á 

þörfu málefni.
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1 Inngangur 

Kynfræðsla stuðlar að kynferðislegu heilbrigði og hefur áhrif á mótun kynverundar ásamt 

því að auka þekkingu okkar á kynverund mannkynsins. Kynverund einstaklings er ævilangt 

ferli þar sem viðkomandi öðlast þekkingu, styrkir sína eigin sjálfsmynd, tileinkar sér 

persónuleg viðhorf, skoðanir, lífsgildi og náin sambönd. Kynverund samblandast þannig 

persónuleika okkar og hegðun. Kynverundin birtist síðan í látbragði, fasi, útgeislun og 

tilfinningum. Deilumál hafa verið í áratugi milli ólíkra hópa hvort kenna eigi kynfræðslu 

sem kynlíf til æxlunar eða kynlíf til þess að njóta. Í kynfræðslu í dag er meðal annars kennt 

um kynþroska, frjósemisheilbrigði, náin parasambönd, ást, nánd, líkamsímynd og 

kyngervi og hjálpar fólki að skilja líffræðilegar, félagslegar og sálfræðilegar hliðar 

kynverundar sinnar. (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 2009). Segja má því að kynverund okkar 

er eitthvað sem hefur áhrif á allt daglegt líf og bæði breytist og þróast alla okkar ævi. Því 

er kynfræðsla mikilvægt tæki til að efla eigin sjálfsmynd og persónu.  

 Kynfræðsla í skólum á Íslandi á sér margra áratuga sögu og hefur verið umdeilt 

fræðsluefni. Kennari í skóla í Reykjavík varð fyrir miklu aðkasti eftir að hafa frætt 

nemendur sína um kynfæri líkamans, þótti þetta mikill skandall og hneyksli en það var 

árið 1934 (Sóley S. Bender, 2006). Ári síðar voru sett á lög sem bönnuðu öðrum en 

læknum að veita upplýsingar tengdar getnaðarvörnum eða öðru er við kom kynlífi, en 

þeim lögum var ekki aflétt fyrr en árið 1975, eða 40 árum síðar. Í dag stendur í lögum 

„Fræðsluyfirvöld skulu í samráði við skólayfirlækni veita fræðslu um kynlíf og siðfræði 

kynlífsins á skyldunámsstigi í skólum landsins. Einnig skal veita þessa fræðslu á öðrum 

námsstigum.“ (Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975), þar með er kynfræðsla orðin að skyldu 

í öllum skólum. Í seinni tíð hafa verið miklar breytingar er varða kynfræðslu og fólk virðist 

flest í dag gera sér grein fyrir því að með aukinni kynfræðslu væri hægt að stuðla að 

heilbrigðu kynlífi og koma í veg fyrir óvelkomnar þunganir, hins vegar voru og eru enn 

þær raddir sem óttast það að með aukinni fræðslu sé verið að ýta undir sóðalegt kynlíf og 

lauslæti ungmenna (Sóley S. Bender, 2006). Flestir fræðimenn eru þó á sama máli um það 

að kynfræðsla eigi að hefjast snemma og hún stuðli að betra kynheilbrigði ungmenna, til 

að mynda gerir þau meðvitaðri um getnaðarvarnir og þau börn sem fá almenna 

kynfræðslu bíða fremur með að stunda kynlíf þar til þau telja sig vera andlega og líkamlega 



7 

tilbúin (Ingibjörg Jóna Jónsdóttir, 2009). Með almennri kynfræðslu er því hægt að koma í 

veg fyrir ýmis konar neikvæðar afleiðingar kynlífs, líkt og óvelkomnar þunganir, 

kynsjúkdóma, eftirsjá eða ofbeldi í kynlífi. Mikilvægt er að fræðslan hefjist þegar 

einstaklingar eru börn og sé samfellt fram á unglingsaldurinn (Embætti landlæknis, 2014). 

Samkvæmt Embætti Landlæknis telst kynheilbrigði ungmenna á Íslandi gott (Embætti 

landlæknis, 2019). Segja má því að flestir geri sér grein fyrir mikilvægi kynfræðslu og 

hversu slæmar afleiðingar það geti haft í för með sér ef börn fá ekki slíka fræðslu. Eins 

hafa breytingar orðið á löggjöf hér á Íslandi og því brot á lögum ef börn fá ekki viðeigandi 

kynfræðslu. Orð Embætti landlæknis að kynheilbrigði ungmenna hér á landi sé gott gefa 

í skyn að þær breytingar á reglugerð sem orðið hafa séu að skila góðum árangri til 

ungmenna í landinu.         

 Þegar skoðuð er kynfræðsla í skólum er mikilvægt að hafa það í huga að nemendur 

eru ekki einsleitur hópur sem öll eru jafn meðtækileg fyrir fræðslu eða stunda eins kynlíf, 

ef þau þá hafa áhuga á því að stunda kynlíf yfirhöfuð eða með öðrum. Gera þarf grein fyrir 

og taka tillit til allra þeirra ólíku nemenda er sitja kynfræðsluna og þeirra reynsluheimi. 

Mikilvægt er því að fræðarar séu meðvitaðir um þær hindranir og fordóma sem hópar 

hafa þurft að kljást við svo hægt sé að forðast það að efla þá fordóma og einbeita sér að 

því að brjóta þá upp. Til að mynda hefur lengi viðhorf almennings gegn fötluðu fólki byggst 

á miklum fordómum, helst eru þrjár mýtur sem bera á góma en þær eru að fatlaðir hafi 

engan áhuga eða löngun til kynlífs, að fatlaðir einstaklingar hafi enga stjórn á kynhvöt 

sinni og þar með óhæfilega mikinn áhuga á kynlífi og að lokum að fatlaðir séu eilífar börn 

sem munu alltaf þurfa að vera í umsjá fullorðinna einstaklinga. Þessi viðhorf hafa haft 

gríðaleg áhrif á sjálfsmynd fatlaðra einstaklinga sem gerir það að verkum að kynfræðsla 

er ekki sniðin að þeim, ef þau á annað borð fá kynfræðslu (Jóna Ingibjörg Jónsdóttir, 

2009). Nemendur geta verið ólíkir á ýmsa vegu, t.d. fatlaðir, hinsegin, af erlendu bergi 

brotin og tilheyrt mismunandi trúarbrögðum svo eitthvað sé nefnt.  

 Umræða hefur skapast í samfélaginu er varðar kynfræðslu í skólum og mikil 

vöntun virðist vera á kynfræðslu hér á landi (Sjá t.d. Stígamót, e.d.; Fréttablaðið, 2018; 

RÚV, 2018). Af umræðunni að dæma má segja að mikil áhersla sé lögð á kynfræðslu 

almennt og mikilvægi þess að ræða samskipti, sambönd og fleira en jafnan er litið framhjá 

útilokun minnihlutahópa eða fjölbreytileika ungmenna sem þurfa líka kynfræðslu. 

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvernig kynfræðsla fer fram í skólum í 
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dag og hvað megi betur fara. Því er spurt, hvernig er kynfræðslu háttað í grunn- og 

framhaldsskólum á Íslandi í dag og hverjir njóta góðs af þeirri fræðslu?  

 Fyrst um sinn verður farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar þar sem 

hugtök, fyrri rannsóknir og kynfræðsla í námsskrá grunn- og framhaldsskóla verða 

skoðuð. Því næst verður gerð grein fyrir því hvernig rannsóknin var framkvæmd, hvaða 

aðferðum var beitt og hvernig gagnagreining fór fram. Síðan greint frá niðurstöðum úr 

gögnunum og þeim þemum er komu úr þeim og að lokum verða niðurstöður og 

fræðilegur bakgrunnur tengd saman í umræðukaflanum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður leitast við að fara yfir fræðilegan bakgrunn er liggur að kynfræðslu. Útskýrð 

verða hugtök sem stuðst var við í framkvæmd þessar rannsóknar og að lokum verða 

skoðaðar fyrri rannsóknir á kynfræðslu. Hugtökin sem notuð eru í þessari rannsókn eru 

gagnkynhneigðarhyggja og gagnkynhneigt viðmið, samtvinnun og gagnrýnin 

fötlunarfræði. Því næst verður skoðuð námsskrá grunnskóla og framhaldsskóla á Íslandi 

og að lokum farið yfir fyrri rannsóknir sem hafa verið gerðar á þeim viðfangsefnum er 

fram komu við gerð þessarar rannsóknar. Þær rannsóknir kanna aðallega áhrif 

kynfræðslu, kynfræðslu fyrir fötluð ungmenni, kynfræðslu fyrir hinsegin ungmenni og 

upplifun íslenskra nemenda á skorti á samskiptum og almennri fræðslu um kynlíf í 

kynfræðslu. 

 

2.1 Gagnkynhneigðarhyggja og gagnkynhneigð viðmið 

Hugtakið gagnkynhneigðarhyggja kemur frá enska orðinu heterosexism en það byggir á 

hugmyndafræði þess að einstaklingi sé mismunað á grundvelli kynhneigðar. Hugtakið 

vísar til orða eins og sexismi og rasismi þar sem einstaklingum er mismunað vegna kyns 

eða kynþáttar. Gagnkynhneigðarhyggja felst í því að það sem titlast meirihluti verður 

ráðandi, þar sem meirihluti fólks er gagnkynhneigt verður gagnkynhneigð að viðmiði og 

gengið út frá því að allir séu gagnkynhneigðir. Ekki nóg með það heldur er gert ráð fyrir 

því að allir uppfylli þau skilyrði er tilheyra gagnkynhneigð (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2010).  

 Stjórnmálafræðingurinn Suzanne Pharr (2000) sagði gagnkynhneigðarhyggju leiða 

af sér hómófóbíu sem viðheldur þeim hugmyndum að gagnkynhneigð sé viðmiðið. 

Gagnkynhneigðarhyggja er því kerfisbundin birtingarmynd hómófóbíu (Pharr, 2000). 

Gagnkynhneigðarhyggja er þó talin byggja á valdatengslum gagnkynhneigðar og 

samkynhneigðar. Hugtakið gagnkynhneigð viðmið byggir á því sama og 

gagnkynhneigðarhyggja en víkkar þó sjónarhornið. Þar er ekki eingöngu talað um 

valdabaráttu gagnkynhneigðra og samkynhneigðra heldur valdatengsl gagnkynhneigðra 

og allra hópa innan hinsegin samfélagsins sem ekki eru gagnkynhneigð (Herek, 2004). 
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2.2 Samtvinnun 

Hugtakið samtvinnun (e. intersectionality) kemur frá Kimberlé Williams Crenshaw en 

hugtakið skýrir frá því að ekki sé nóg að skoða eina breytu einstaklings í einu, t.d. kyn eða 

kynþátt, heldur spila allir þessir þættir og fleiri saman og ekki hægt að aðskilja þá. Því þarf 

að skoða allar breytur þegar tekið er tillit til reynsluheims einstaklings. Til að mynda er 

ekki hægt að setja alla þá sem eru kvenkyns undir sama hatt því margar mismunandi 

breytur liggja þar að baki sem þarf að skoða til útiloka ekki og skilja aðstæður viðkomandi 

(Crenshaw, 1989). Þar með er reynsluheimur hvítrar gagnkynhneigðar konu ekki sá sami 

og reynsluheimur svartrar hinsegin konu. Hugtakið er því notað til að lýsa mismunun og 

margbreytileika og hvernig mismunandi eiginleikar og breytur móta reynsluheim 

einstaklings. 

 

2.3 Gagnrýnin fötlunarfræði 

Helsta áhersluefni gagnrýnnar fötlunarfræði er að skoða aðstæður fatlað fólks og útilokun 

þeirra út frá menningarlegu, stofnanalegu, efnahagslegu og pólitísku samhengi. Mikilvægt 

er að skoða mismunun fatlaðra út frá öðrum ólíkum þáttum einnig, t.d. stétt, kyn, 

kynhneigð, kynþátt og þjóðerni. Samkvæmt gagnrýnni fötlunarfræði er fötlun búin til af 

stöðlum í samfélaginu, menningunni og efnahagslífinu þar sem ableism er dáður og talinn 

vera normið, eða hið eðlilega. Ableism hefur enn ekki fengið gott íslenskt heiti innan 

fræðanna og hefur því verið íslenskað að því leiti að i, a eða í eru sett í orðið (t.d. ableismi, 

ableisma eða ableískur).  Hugtakið skýrir frá þeim væntingum sem gerðar eru af 

samfélaginu til okkar, t.d. að vera hraustur, með staðlaðan líkama, ófatlaður, heilbrigður 

og sjálfstæður. Fatlaðir eru því útilokaðir frá samfélögum, þjónustu og fleiru því þau 

uppfylla ekki skilyrði able-isma og líkami þeirra notaður til að skilgreina hvað teljist ekki 

„eðlilegur líkami“ (Goodley, 2011).   

 Hugtakið disablism skýrir frá því hvernig einstaklingum er mismunað á grundvelli 

fötlunar, líkt og rasismi, sexismi eða gagnkynhneigðarhyggja, en mismunun og ofbeldi 

gegn fötluðum birtist víða hvar í samfélaginu. Gagnrýnin fötlunarfræði berst fyrir því að 

breyta þessum hugmyndum og stöðlum í samfélaginu svo við hættum að líta á fatlaða 

einstaklinga sem einhvers konar grey eða fórnalömb síns eigin líkama (Goodley, 2011). 
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2.4 Kynfræðsla í námsskrá 

Þegar rætt er um kynheilbrigði einstaklinga er átt við kynlífs- og frjósemisheilbrigði 

viðkomandi. Samkvæmt Embætti landlæknis það að efla foreldra ungmenna til að ræða 

kynheilbrigði og þarf því góð fræðsla að vera til staðar fyrir þau. Á sama tíma er mikilvægt 

að börn og ungmenni fá fræðslu í skólum, sér í lagi framhaldsskólum (Embætti landlæknis, 

2019). Mikilvægt er því að gott samspil sé milli foreldra og skólans svo að hægt sé að veita 

börnum góða kynfræðslu.        

 Í dag er heilbrigði og velferð barna einn af sex grunnþáttum menntunar. Í 

aðalnámskrá grunnskóla segir að þeir þættir heilbrigðis sem leggja þarf áherslu á eru 

jákvæð sjálfsmynd, andleg vellíðan, hreyfing, góð samskipti, næring, hreinlæti, öryggi, 

kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og annarra. Einnig segir að námið eiga að 

undirbúa nemendur jafnt til virkrar þátttöku í samfélaginu, óháð því hvoru kyninu 

viðkomandi tilheyri. Nemendur þurfa að vera meðvitaðir um stöðu kynjanna í 

samfélaginu og öll viðfangsefni nemenda eigi að byggja á jafnræði og jafnrétti. Öll börn 

hafa því rétt á að stunda skyldunám án aðgreiningar, það er boðið upp á góða menntun 

og virðing er borin fyrir fjölbreytileika og mismunandi þörfum nemenda. Lögð er áhersla 

á að útrýma allri mismunun í skólum. Þar af leiðandi skiptir ekki máli hvort viðkomandi 

nemandi sé drengur eða stúlka, hver kynhneigð viðkomandi sé né hvort viðkomandi búi 

við fötlun eða ekki, allir nemendur eiga jafnan rétt til menntunar og náms (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011a; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011b). 

 Mikil áhersla virðist vera lögð á að börn og ungmenni fá almenna menntun um 

kynheilbrigði en fræðslan sjálf og hver skuli kenna efnið virðist ekki eins skýrt. Í 

aðalnámskrá grunnskóla er aldrei tekið fram orðið kynfræðsla, hins vegar kemur fram 

orðið kynheilbrigði sex sinnum og aðallega þegar ræddar eru íþróttir skólabarna en þar 

eiga þau að fá fræðslu um kynheilbrigði þó hvergi sé tekið fram hver eigi að veita slíka 

fræðslu. Í hæfnisviðmiðum nemenda í skólaíþróttum eiga þau að geta gert sér grein fyrir 

eigin líkamsvitund við lok 4. bekkjar, geta rætt líkamsvitund og kynheilbrigði í lok 7. 

bekkjar og í lok 10. bekkjar eiga nemendur að geta rökrætt kynheilbrigði, kyn- og 

staðalímyndir. Þó að rætt sé um kynheilbrigði í skólaíþróttum þá er talið að fræðsla um 

jafnrétti, lýðræði, umhyggjur, virðingu og farsælt líf flokkist um samfélagsgreinar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a).      

 Í aðalnámskrá framhaldsskóla er enn minna rætt um kynheilbrigði en í 
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aðalnámsskrá grunnskóla en það er einungis nefnt þrisvar sinnum og kynfræðsla aldrei. 

Lykilhæfni nemenda felst meðal annars í því að þau séu meðvituð um eigin kynhneigð og 

kynheilbrigði, að sama skapi er hvergi tekið fram að kenna eigi kynheilbrigði í 

framhaldsskólum en að framhaldsskólar skuli hvetja til heilbrigðs lífernis, þar með talið 

kynheilbrigðis (Menningar- og menntamálaráðuneytið, 2011b). Engar skýrar reglur gilda 

um það hvernig kynfræðsla skuli vera kennd, hvorki í grunn- né framhaldsskólum né hver 

skuli kenna hana, eða hversu miklum tíma skuli verja í fræðsluna. Kynfræðsla eða 

kynheilbrigði er hvergi rædd almennilega eða sagt frá hvað flokkist undir slíka fræðslu og 

því eru lítil sem engin lagaleg bönd sem afmarka eða skylda slíka fræðslu innan skólanna. 

Þrátt fyrir það eru í gildi lög sem skylda kynfræðslu í öllum skólum landsins.  

 Annar grunnþáttur menntunar er jafnrétti (Menningar- og 

menntamálaráðuneytið, 2011a; Menningar- og menntamálaráðuneytið, 2011b). Jafnrétti 

snýst um rétt fólks til að verða ekki fyrir fordómum sökum fötlunar, kynhneigðar sinnar 

eða annarra mikilvægara þátta. Áhrifarík leið til að styðja við jafnrétti er meðal annars 

fræðsla og sjá til þess að raddir allra fái að heyrast en þá er mikilvægt að starfsmenn skóla 

til að mynda sýni gott fordæmi. Í lögum segir að markmið náms og kennslu og starfshættir 

grunnskóla skulu vera þannig að komið sé í veg fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, 

kynhneigðar, búsetu, stéttar, trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða stöðu að öðru leyti 

(Lög um grunnskóla nr.91/2008). 

 

2.5 Fyrri rannsóknir 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á kynfræðslu og áhrifum hennar á börn og ungmenni. 

Þó virðast rannsóknirnar á íslensku kynfræðsluefni aðallega vera framkvæmdar af 

nemendum og lítið gert meir með þær rannsóknir, þar af leiðandi virðist vera fátt til af 

ritrýndum greinum um íslenskt kynfræðsluefni. Ein íslensk rannsókn leiddi þó í ljós að 

börn og unglingar eiga betur með að stuðla að eigin kynheilbrigði ef þau fá almenna 

kynfræðslu. Þau verða betur í stakk búin til að takast á við félagslegan þrýsting og geta 

myndað gott og heilbrigt ástarsamband í framtíðinni. Auk þess getur þekking á kynlífi 

aðstoðað börn við að vernda sig frá kynferðislegri misnotkun og frá því að misnota aðra 

(Dagbjört Ásbjörnsdóttir, Guðbjörg Edda Hermannsdóttir og Sigurlaug Hauksdóttir, 

2006).           
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 Íslensk rannsókn er kannaði kynverund fatlaðs fólks sýndi fram á að fatlaðar konur 

eru í stórum áhættuhópi að verða fyrir kynferðislegu ofbeldi og að slíku ofbeldi fylgi mikil 

þöggun sökum fötlunar þolandans. En lítið virðist vera um slíkar rannsóknir því flestar 

rannsóknir er skoða kynhegðun eða kynverund fatlaðra skoða hana í ljósi þess að 

kynhegðun fatlaðra sé vandamál. Fatlaðir einstaklingar hafa þó kynverund eins og allir 

aðrir og eru kynferðislegar þarfir þeirra engu síðri en kynferðislegar þarfir annarra, en 

mikill skortur virðist vera þegar könnuð er kynfræðsla fyrir fötluð börn og ungmenni. 

Kynfræðsla fyrir ungt fólk með þroskahömlun er lítil, hún er aðallega í efstu bekkjum 

grunnskóla eða einungis framhaldsskóla og er enn minni ef börn eru í sérúrræði eða 

sérskóla. Fræðslan snýst um blæðingar og að nota smokkinn til að verjast gegn getnaði og 

kynsjúkdómum. Kynfræðsla fyrir ungmenni með þroskahömlun byggir aðallega á 

frumkvæði fullorðinna einstaklinga í lífi þeirra, t.d. foreldra, skóla eða annarra (Kristín 

Björnsdóttir, 2011).         

 20 ára gömul áströlsk rannsókn kannaði þekkingu barna með þroskahömlun, 

líkamlega fötlun og án fötlunar, á kynfræðslu. Rannsóknin leiddi í ljós að þeir einstaklingar 

sem með þroskahömlun hafa minnstu þekkinguna á kynfræðslu og hafði minna en 50% 

þeirra fengið kynfræðslu í skólum, þrátt fyrir að könnunin rannsakaði einnig skóla þar sem 

mikil vitundarvakning var um mikilvægi þess að fræða fatlaða nemendur. Börn með 

líkamlega fötlun voru með aðeins meiri þekkingu en þau sem voru með þroskahömlun en 

mestu þekkinguna höfðu þó þau sem ekki voru fötluð. Fötluð börn og ungmenni voru 

einnig líklegust til þess að fá enga kynfræðslu heima fyrir og þar með fengu þau flest enga 

fræðslu ef hún var ekki til staðar í skólanum (McCabe, 1999). Nýleg rannsókn frá Svíþjóð 

sýndi fram á svipaðar niðurstöður en fatlaðir unglingar í Svíþjóð kannast lítið við það að 

hafa nokkurn tímann fengið kynfræðslu en eru flest á þeim nótunum að þau vilji 

fræðsluna, þau vilji vita hvernig kynlíf, samskipti og sambönd virka. Alls ekki allir fá 

fræðslu en sú fræðsla sem er veitt leggur áherslu á að nota getnaðarvarnir til að koma í 

veg fyrir kynsjúkdómasmit og getnað. Það kemur hins vegar einnig skýrt fram í slíkum 

fræðslum að gagnkynhneigð sé bæði viðmiðið og normið og best sé að forðast kynlíf og 

sýna ást og umhyggju í ástarsamböndum á annan en kynferðislegan hátt. Kennarar þurfa 

einnig betri menntun og almenn tól til þess að geta séð um fræðsluna, en mikill skortur 

virðist vera þar á. Kynfræðsla fyrir ungmenni með fötlun á ekki að vera frábrugðin þeirri 

sem ungmenni án fötlunar fá, allir eiga að fá sömu fræðslu, hún má þó hins vegar vera 
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sniðin að misjöfnum einstaklingum svo allir komi út með sömu þekkingu (Löfgren-

Mårtenson, 2012). Fötluð börn og ungmenni virðast því fá litla sem enga fræðslu og fá 

ekki fræðslu um neitt annað en hvernig eigi að verja sig frá kynsjúkdómum og getnaði. 

Hvergi virðast fatlaðir fá fræðslu um góðar hliðar kynlífs og hvernig eigi að njóta þess. 

 Fötluð ungmenni eru ekki ein um það að fá ekki  þá kynfræðslu sem þau þurfa og 

vilja. Skortur á kynfræðslu fyrir hinsegin ungmenni virðist líka vera til staðar. Fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar á málefnum hinsegin nemenda hér á landi en þó hefur 

eitthvað verið kannað áhrif fræðslu kennara á viðhorf til sam- og tvíkynhneigðra 

nemenda. Sú rannsókn sýndi fram á að þegar kennarar fá almenna fræðslu um 

hinseginleikann þá verður viðhorf þeirra til sam- og tvíkynhneigðra jákvæðari (Kristín Elva 

Viðarsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2006). Þessi rannsókn kannaði þó einungis sam- og 

tvíkynhneigða og þar með fullt af hinsegin fólki þar fyrir utan, en rannsóknin sýndi fram á 

mikilvægi þess að kennarar fái almenna menntun eða fræðslu, sú fræðsla skilar sér í betra 

viðhorfi sem getur bætt lífsgæði nemenda og jafnvel brotið upp fordóma. Jákvætt viðhorf 

og almennur skilningur á hinseginleikanum getur verið lífsnauðsynleg fyrir hinsegin 

nemendur en nokkrar erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að hinsegin ungmenni glíma 

jafnan við meira þunglyndi, fleiri andleg vandamál og hærri tíðni sjálfsvíga heldur en 

gagnkynhneigð ungmenni. Flest allir hafa orðið fyrir andlegu ofbeldi vegna kynhneigðar 

sinnar og um helmingur hefur orðið fyrir líkamlegu ofbeldi. Gagnkynhneigðarhyggja er 

ríkjandi í skólum og börn sem uppfylla ekki skilyrði gagnkynhneigðarinnar finna verulega 

fyrir því, ofbeldið er jafnvel að aukast og afleiðingarnar að verða verri. Hinsegin ungmenni 

upplifa gjarnan mikla fordóma og fáfræði í samfélaginu í garð hinsegin fólks (Russell, Ryan, 

Toomey, Diaz og Sanchez, 2011; Davis, Saltzburg og Locke, 2009). Íslensk rannsókn hefur 

sýnt svipaðar niðurstöður, eða að íslensk samkynhneigð ungmenni meti lífsánægju sína 

almennt lægri en lífsánægja gagnkynhneigðra (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, Þóroddur 

Bjarnason, Ársæll M. Arnarsson og Andrea Hjálmsdóttir, 2010).   

 Í breskri rannsókn var rætt við hinsegin nemendur og þeirra upplifun af 

kynfræðslunni sem þau fengu. Þar sögðu þau frá því að hinsegin leikinn hafi verið fremur 

falinn, ekkert rætt um hómófóbíu og fordóma gegn hinsegin fólki og þeim var ekki bent á 

nein starfandi samtök í nágrenninu sem börðust fyrir réttindum hinsegin fólks og væri 

fínn vettvangur fyrir hinsegin einstaklinga til að finna sig og aðra. Hinsegin nemendur 

sögðu kynfræðsluna vera gagnkynhneigða sem sýndi fram á að kynlíf væri eitthvað sem 
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einungis karl og konu stunduðu (Formby, 2011). Svipað er að segja af annarri rannsókn 

sem framkvæmd var í Noregi, en þar sat rannsakandi í kynfræðslutímum og komst að því 

að þegar rætt var um hinseginleikann var það gert á þann hátt að hinsegin einstaklingar 

væru „hinir“, fólk sem „við“ þyrftum að bera virðingu fyrir. Þar af leiðandi upplifðu 

hinsegin nemendur sig enn meira útundan og eins og þeirra kynhneigð væri eitthvert 

vandamál sem aðrir þurftu að reyna að taka tillit til (Røthing, 2008). Áhugavert væri að 

sjá svipaða rannsókn gerða hérlendis.     

 Samskipti og almenn fræðsla um kynlíf virðist einnig vera ábótavant í kynfræðslu 

sem kennd er hér á landi. Í íslenskri rannsókn sem kannaði reynslu kvenna af 

kynferðisofbeldi í nánum samböndum kom í ljós að þær töldu allar skort á kynfræðslu 

hafa eitthvað að segja um berskjöldun sína gegn ofbeldinu, þær hefðu ekki fengið 

almenna fræðslu um kynlíf, samskipti og ofbeldi og sú fræðsla sem þær fengu hafi byrjað 

allt of seint. Hafði þessi fræðsluskortur átt þátt í því að skekkja hugmyndir þeirra um kynlíf 

(Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2017). Önnur íslensk 

rannsókn sem kannaði viðhorf ungra karla á kynlífsmenningu sýndi fram á að strákar töldu 

einnig mikla vöntun á almennri kynfræðslu. Þeir töldu áherslu í kynfræðslu vera á 

líkamann og kynsjúkdóma en vantar alla fræðslu um kynlíf, tilfinningar og félagslegar 

hliðar kynlífs. Þar var meðal annars nefndur frammistöðukvíði og hræðsluna við að ræða 

hann, dæmi voru um að ungir strákar hafi leitað í stinningarlyf eða önnur efni til að komast 

frá þeim vandræðaleika að geta ekki stundað kynlíf hvar og hvenær sem er. Slíkan 

frammistöðukvíða mætti rekja til skorts á kynfræðslu (Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir, 

Þórður Kristinsson og Þorgerður J. Einarsdóttir, 2019). 
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3  Aðferðir og gögn 

Í þessari rannsókn er notast við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative research). 

Eigindlegar rannsóknir leitast eftir þekkingu og kunnáttu viðmælenda og ganga út á það 

að skoða reynsluheim fremur en að bera saman hópa. Eigindlegar rannsóknir leitast við 

að lýsa veruleika fólks og hvaða merkingu fólk leggur í ákveðin málefni. Í slíkum 

rannsóknum er líklegt að eitthvað komi í ljós sem rannsakandi hafði ekki séð fyrir og gefur 

rannsakanda því meira svigrúm til að kanna vettvanginn og hugmyndir um eitthvað fleira. 

Rannsakandi þarf þó að vera meðvitaður um stöðu sína og reyna að láta sinn eigin 

reynsluheim hafa ekki áhrif á túlkun á gögnum (Braun og Clarke, 2013).   

 Við val á viðmælendum var notast við hentugleikaúrtak, rannsakandi valdi þá er 

hann taldi best geta komið auga á stöðu kynfræðslu í skólum. Annars vegar var rætt við 

þrjá aðila sem fara í skóla og veita kynfræðslu fyrir börn og ungmenni og hins vegar var 

rætt við þrjá aðila sem starfa við samtök er láta sig kynfræðslu varða. Viðmælendur fyrir 

hönd samtakanna eiga það öll sameiginlegt að hafa unnið með málefnið kynfræðslu, 

samið kynfræðslu efni fyrir fólk er leita til samtakanna og átt í samskiptum við fólk í starfi 

sínu á ólíkum aldri um kynfræðslu. Þessir einstaklingar voru valdir til að fá tvívítt 

sjónarmið til þess að geta svarað rannsóknarspurningunni á sem bestan hátt. 

 Gagnasöfnunin fór fram í september og byrjun október ársins 2019. Notast var við 

hálfopin einstaklingsviðtöl þar sem rannsakandi var með viðtalsramma sem stuðst var við 

en sá rammi er ekki endanlegur og breytilegur ef viðtalið tók óvænta stefnu. Helmingur 

viðtala fóru fram á skrifstofu viðmælenda, í eitt skipti fór viðtal fram í fundarherbergi 

Þjóðarbókhlöðunnar, annað á kaffihúsi og eitt í heimahúsi viðmælanda. Viðtölin voru um 

20 til 35 mínútur og voru öll tekin upp á hljóðupptöku og síðan afrituð í tölvu til að 

auðvelda úrvinnslu gagna. Því næst voru gögnin greind og leitað af sameiginlegum 

þemum er skýrðu og vörpuðu ljósi á viðfangsefnið (Braun og Clarke, 2013), stöðu 

kynfræðslu í skólum.         

 Vert er að taka fram að allir viðmælendur í þessari rannsókn voru konur, þessar 

konur koma þá frá ólíkum stöðum og tilheyra ólíkum reynsluheimum. Ekki er þó hægt að 

útiloka að viðmælendur af öðru kyni gætu mögulega haft ólíka sýn og leitt að sér öðruvísi 

niðurstöður. Upplýst samþykki lá fyrir öllum viðtölum og fullum trúnaði var heitið við gerð 
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rannsóknarinnar. Hér eftir verður talað um fræðara eða viðmælenda þegar vísað verður í 

þátttakendur í þessari rannsókn.  
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4 Niðurstöður 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Þau þemu sem komu í ljós eru 

útilokun hinseginleikans, útilokun fötlunar, samtvinnun innan skólakerfisins, umræðan 

heima, samskipti, takmarkanir kynfræðslu og svar við skorti á kynfræðslu. Svo virðist sem 

ýmislegt megi bæta þegar kemur að kynfræðslu og er skólinn sem stofnun fremur 

þröngsýnn á fjölbreytileika nemenda. Viðmælendur voru allir sammála um það að gefa 

þyrfti kynfræðslu meira rými og tíma innan skólans og fræðslan væri góð og nauðsynleg 

fyrir börn og ungmenni, en kom þó í ljós að ýmislegt væri ábótavant, sér í lagi með 

fjölbreytileika nemenda til hliðsjónar. 

 

4.1 Útilokun hinseginleikans 

Allir fræðarar voru á því að kynfræðslan þeirra væri hinseginvæn og allir einstaklingar, 

þeir sem skilgreindu sig hinsegin gætu grætt jafn mikið á fræðslunni eins og þeir sem 

skilgreindu sig sem gagnkynhneigða. Sumir ræddu þó ekkert um önnur kyn en karl- og 

kvenkyn en ein fræðsla fræddi nemendur um, í sínum orðum, hvað það væri að vera 

transfólk. Kynjatvíhyggjan virtist ríkjandi í þeirri fræðslu og dæma má af orðanotkuninni, 

að vera transfólk, sé að vera eitthvað öðruvísi en annað fólk. Hinseginleikinn er gjarnan 

nefndur í kynfræðslutímum í dag en þó ekki nægilega ræddur. Enn er börnum kynjaskipt 

þegar rædd eru líffræðilegar breytingar sem verða á kynþroskanum, en það er oftast um 

12 ára aldur. Einn viðmælenda talaði um það að skólahjúkrunarfræðingar fengju fremur 

frjálsar hendur og fá að setja upp fræðsluna eins og þeim hentar, dæmi er því um að 

skólahjúkrunarfræðingar hafi kynfræðsluna kynjaskipta upp í 15 ára aldur. Þar með er gert 

ráð fyrir því að allir líkamar stúlkna eða drengja séu eins og það útilokað að kynin séu fleiri 

en tvö eða að einstaklingar geti haft ódæmigerð kyneinkenni. Þessi skilaboð geta haft það 

í för með sér að einstaklingar upplifa líkama sinn gallaðan eða annað. Útilokunin sést skýrt 

í orðum eins fræðara: 

 

Í sjötta bekk að þá erum við með fræðslu um kynþroskann, um þær breytingar sem 

að eru, verða á líkamanum [..] semsagt þá gefum við kynjaskiptahópa því það eru 

ekki sömu breytingar sem verða hjá stelpum og strákum 
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Ekki á þetta þó við um alla fræðara, einn viðmælandi nefndi það hvernig hún passar sig 

að nota opið orðalag og tala um einstaklinga með píku eða einstaklinga með typpi, það er 

meðvitað gert til að sem flestir nemendur geti speglað sig í fræðslunni og færri 

einstaklingar verði útundan. Þó er spurning hvort slíkt opið orðalag skili tilsettum 

ásetningi þegar ýmsar kynhneigðir og kyn eru ekki rædd né nefnd í fræðslunni og flest 

rætt út frá gagnkynhneigðu sjónarhorni. Hinsegin einstaklingar þurfa oftast að fá að vita 

að sín kynhneigð, kyn eða kynvitund hafi jafn mikinn rétt á sér til að líða örugg og geta því 

tekið til sín það sem rætt er um í fræðslunni, sýnileikinn þarf að vera til staðar. Aðspurð 

hvernig fræðslu börn fái um hinseginleikann svarar einn fræðari: 

 

Já, nú hefur þetta verið, þetta hefur verið svolítil áskorun undanfarin ár það að bæði 

skilgreiningar á hérna, hafa bara, þeim hefur fjölgað svo mikið, við þurfum bara 

virkilega að vera, liggur við bara í hvert skipti, er komið eitthvað nýtt núna? 

 

Sagt er frá því hér að ofan að fræðarar hafi ekki undan að afla sér upplýsinga um það 

hvaða nýju skilgreiningar eða hugtök hafi komið fram innan hinseginleikans á þeim 

ársfresti sem er á milli fræðsla því þróunin sé svo hröð. Allt efni um hinseginleikann er þó 

mjög aðgengilegt og er alltaf hægt að nálgast ítarlegar upplýsingar á vefsíðunni Hinsegin 

frá ö til a (Hinsegin frá ö til a, e.d.). Því er til mikið af efni á íslenskri tungu sem er 

auðfáanlegt. Hindrunin liggur því frekar hjá áhuga fræðara á námsefninu fremur en ill 

fáanlegu efni um hinseginleikann og hraðri þróun sem ekki er hægt að halda í við. Þegar 

börn eru frædd um það að vera hinsegin er það gjarnan sett undir það sama og að vera 

samkynhneigður eða tvíkynhneigður, vitneskjan eða áhuginn á hinsegin málefnum er lítill 

og aðrir hópar innan hinsegin samfélagsins eiga það til að gleymast. Í fræðslum sem veitt 

eru af skólunum er ábyrgðin einnig sett á einstaklinginn sem er hinsegin. Ábyrgðin liggur 

þar með á viðkomandi sem fær ekki fræðslu um kynhneigð sína en þarf meðal annars að 

sinna henni sjálfur eða fræða aðra í bekknum, það skýrir sig vel í orðum eins fræðara: 

 

En hinsvegar þegar  við erum með fræðslu, stundum vitum við það að það eru 

hinsegin krakkar í hópnum, og hérna, af því þetta eru unglingar, þau eru í 9. og 10. 

bekk akkurat þegar við erum að ræða þetta og ef þau eru komin út úr skápnum þá 

eru þau frábær aðstoð í rauninni í hópnum því þá eru þau oft búin að láta vita af sér, 
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og geta þá svolítið komið með sinn vinkil, þá eru þetta yfirleitt sterkir einstaklingar, 

ef þau eru komin út úr skápnum á þessum tíma 

 

Hinsegin nemendur eru þá gjarnan að koma inn með áhugaverða vinkla í fræðsluna sem 

ekki voru þar fyrir sem segir okkur að fræðslan fyrir þau er ekki nóg ef þau þurfa að halda 

henni uppi sjálf. Til að mynda er einnig nefnt það að einstaklingar sem eru komnir út úr 

skápnum á þessum aldri séu sterkir einstaklingar. Það gefur okkur þá hugmynd hversu 

erfitt það er fyrir unglinga að segja frá hver þau eru í raun og veru og fræðslan heldur við 

þeim hugmyndum að einstaklingurinn þurfi að viðurkenna fyrir sjálfum sér að hann sé 

hinsegin, en ekki að samfélagið eigi að viðurkenna fjölbreytileika fólks og að allir séu ekki 

eins. Í fræðslunni eru þau duldu skilaboð að það sé ekki hlutverk samfélagsins að láta 

einstakling finna fyrir öryggi heldur verk viðkomandi að koma út úr skápnum og það getur 

viðkomandi ekki gert fyrr en hann hefur viðurkennt fyrir sjálfum sér að vera hinsegin. Þar 

með er gefið að einstaklingur geti ekki verið hinsegin fyrr en hann hefur þurft að sætta sig 

við það og læra að lifa með því. Ábyrgðin fyrir ósýnileika hinsegin nemenda er því öll á 

einstaklingnum eins og birtist í eftirfarandi orðum eins viðmælenda: 

 

Við tölum um skápinn að þeir sem eru hinsegin að þeir eru kannski inní skápnum en 

koma síðan útúr skápnum þegar þau eru búin að viðurkenna fyrir sjálfum sér og 

öðrum að þau séu hinsegin og það sé svo mikilvægt, að viðurkenna þetta og ræða 

þetta því þá líður manni miklu betur í sínu eigin skinni 

 

Þegar rætt var um kynlífið sjálft var það gert á fremur gagnkynhneigðan máta, til að 

mynda var lögð mikil áhersla á það að nota smokkinn og hvernig ættu að nota hann en 

einungis í þeim orðum hvernig ætti að setja smokkinn á getnaðarlim, aðrar getnaðarvarnir 

voru ekki nefndar en smokkurinn. Þó var einn fræðari sem talaði um smokkinn og hvernig 

hægt væri að klippa hann til og breyta svo hægt væri að nota hann við hinar ýmsu athafnir 

í kynlífi án þess að setja á getnaðarlim. Tveir fræðarar tóku það fram að meirihluti 

nemenda væru gagnkynhneigð og því þyrfti að miða fræðsluna mest megnis út frá því. 

Einn fræðara svaraði með eftirfarandi orðum í kjölfar þess að vera spurð hvort hægt væri 

að bæta kynfræðslu fyrir minnihlutahópa, s.s. hinsegin nemendur og fatlaða: 
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Sko við getum náttúrulega ekki ehm, uu, miðað eeh, efnið sem er sett á allan hópinn 

sérstaklega fyrir ee, hópa eins, æi mér finnst svo leiðinlegt að nota orðið 

minnihlutahópa, og já en þú veist þetta eru, þetta eru í rauninni ofsa lítill hluti, sem 

að er akkurat þarna og eins líka með fatlaða einstaklinga, þannig fræðslan okkar hún 

verður í rauninni að miðast við fjölda. 

 

Þar með eru þeir sem falla innan hinseginleikans, eða minnihluti hópsins, útilokaðir úr 

fræðslunni og ekki talið eins nauðsynlegt að þau fái kynfræðslu sem gagnast þeim á sama 

máta og fræðslan gagnast þeim sem eru gagnkynhneigðir. 

 

4.2 Útilokun fötlunar 

Fljótlega kom það skýrt fram að fræðsla í skólum höfðar ekki til fatlaðra einstaklinga, þó 

var það aðeins breytilegt eftir því hvort átt var við líkamlega fötlun eða þroskahömlun. 

Sumir töldu opið orðalag og almenna fræðslu eiga að ná til allra, einnig þeirra sem eru 

fatlaðir en vert er að velta því fyrir sér hversu mikið það orðalag nær til þeirra þegar 

sýnileiki fötlunar er lítill sem enginn í samfélaginu. Einn viðmælenda lýsti því hvernig 

fötluðum er kennt að líkami þeirra sé gallaður og hann þurfi að laga svo þau þurfa alltaf 

að reyna að aðlaga sig að samfélaginu í staðinn fyrir að samfélagið aðlagi sig að þeim, 

þessu til stuðnings nefndi hún hvernig við sjáum eftirsóknarvert kynlíf sem kynlíf milli karls 

og konu sem eru líkamlega sterk byggð og geta því sett sig í ýmsar stellingar á meðan 

kynlífinu stendur. Þeir sem ekki uppfylla þessar kröfur upplifðu líkama sína þá sem gallaða 

eða ókynþokkafulla. Þessar væntingar til kynlífs birtast okkur alls staðar í samfélaginu en 

einnig í kynfræðslu tímum. Upplifun eins viðmælanda af kynfræðslu fyrir fatlaða var lýst 

á þennan hátt: 

 

Maður sér alveg að þú veist þeir sem hafa verið í aðgreindari úrræðum eins og 

sérskóla eða sérkennslu þau hafa fengið minni kynfræðslu frekar en þau sem eru í 

almennu námi, líka þeir sem eru í almennu námi tala mikið um að þú veist eldra fólk 

verður kannski bara, hefur verið tekið út úr kynfræðslu tíma eða bara ekki tengt við 

kynfræðsluna því hún var bara þannig sett upp að hún var bara um þú veist staðlaða 

líkama eða skilurðu, þær tala eiginlega allar um að hafa fengið skort á kynfræðslu og 

líka bara fólk sem hefur ranghugmyndir þú veist um kynlíf og hvað maður þarf að 

geta gert til að geta stundað kynlíf 
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Þessi viðmælandi var ekki einn um þá vitneskju að fatlaðir hafi verið teknir úr kynfræðslu 

tíma heldur segir einn fræðarinn frá því að á 10 ára starfsferli hafi einungis tveir 

einstaklingar verið í fræðslunni sem voru í hjólastól en enginn með aðra sjáanlega fötlun 

eða þroskahömlun inni í bekk. Hefur það komið fyrir að hún frétti eftir að hafa veitt 

fræðslu að fatlaður einstaklingur hafi verið tekinn úr tímanum því efnið var ekki talið 

henta viðkomandi. Ekkert virðist heldur vera fjallað um fatlanir í almennri kynfræðslu. 

Fötluð börn og ungmenni eru ekki tekin með og geta þeirra og hæfni eru vanmetin. 

Skólarnir veita litla eða enga fræðslu fyrir fötluð börn og sér í lagi ef þau tilheyra sérskóla 

eða öðru sérúrræði. Þeir fræðarar sem starfa sjálfstætt og sinna fræðslunni innan 

skólakerfisins hafa aldrei verið beðnir um að koma í grunnskóla til að fræða börn með 

fatlanir en einhverjir hafa þó verið beðin um að koma einstaka sinnum á starfsbraut í 

framhaldsskólum. Margir fatlaðir einstaklingar eru því að fá sína fyrstu kynfræðslu á 

framhaldsskólaaldri. Sjaldan fá fötluð börn og ungmenni fræðslu í grunnskólum en hvort 

þau fái fræðslu fer eftir því hvort skólahjúkrunarfræðingi í viðkomandi skóla þyki börnin 

þurfa fræðsluna og þá er henni oft breytt og miðuð að þeim, dæmi um fræðslu fyrir fötluð 

börn má lesa hér: 

 

Fór kannski frekar í svona svolítið einföld, einföld mál, maður getur orðið, maður 

getur fengið sjúkdóma, og hvernig bregst maður við því og maður lagði rosa mikla 

áherslu á hvernig geturu varið þig og þar má líka leggja svolítið mikla áherslu á sko, 

einmitt ee, þessa virðingu fyrir sjálfum sér og maður sjálfur ræður yfir eigin líkama, 

en þetta var bara svolítið einstakt með þann hóp, en við erum ekki sérstaklega, eh 

svona miðlægt að vinna að þessu 

 

Með því að leggja svona mikla áherslu á hvernig fötluð börn og ungmenni geti varið sig er 

ábyrgin sett á þau. Slík nálgun er orðin úrelt í kynfræðslu en svo virðist ekki vera í fræðslu 

fyrir fötluð ungmenni, þau sitja þar enn uppi með ábyrgðina. Hvergi fá þau fræðslu um 

það hvernig eigi að njóta kynlífs eða að það sé heilbrigt, skemmtilegt og gott að stunda 

kynlíf ef þau hafa áhuga á því. Fræðslan sem þau fá í grunnskólum, ef þau fá þá einhverja, 

byggist fremur mikið á hræðsluáróðri. Einn viðmælandi segist trúa því að fólk forðist að 

fræða fötluð ungmenni um kynlíf og kynheilbrigði í von um að koma í veg fyrir að þau 

stundi kynlíf eða vegna hræðslu við að auka hjá þeim áhuga á kynlífi. Fötluð börn og 

ungmenni fá þar með enga fræðslu um heilbrigt kynlíf, virðingu, samskipti og mörk. Þau 
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fá ekki rými til að ræða og upplifa kynvitund sína sem getur haft slæm áhrif og leitt til þess 

að þau þrói með sér skaðlega kynímynd sökum skorts á fræðslu. Fatlaðir einstaklingar eru 

barngerðir og þar með tekin af þeim sá ákvörðunarréttur er lítur að kynlífi. Afleiðingar af 

slíkri framkomu getur verið alvarleg og er best lýst í eftirfarandi orðum eins viðmælenda: 

 

Þegar þú barngerir manneskju þá áætlaru að hún þurfi ekki að vera í kynfræðslu eða 

tekur hana bara út úr tímanum eða gefur henni frí þann daginn og þá fær hún ekki 

kynfræðslu og þar af leiðandi veit fatlað fólk minna um þetta og þess vegna er það 

líka fyrir meiri hættu að verða fyrir ofbeldi því það veit ekkert, þú veist, veit ekki hvað 

er eðlilegt kynlíf og hvað ekki því það fær aldrei fræðslu um það 

 

Af orðum viðmælandans má marka að með því að gefa fötluðum einstaklingum ekki 

kynfræðslu eru þau sett í aukna hættu á því að verða fyrir ofbeldi. Sjálfsákvörðunarréttur 

fatlaðra er tekinn af þeim og þau fá ekki að upplifa sig sem kynverur á sama hátt og aðrir 

sem getur skekkt viðhorf þeirra til kynlífs. Fötluð börn og ungmenni eiga jafn mikinn rétt 

á því að fá kynfræðslu eins og öll önnur börn og ungmenni og fræðsluna um það hvernig 

njóta eigi kynlífs. Augljóst er að mikið vantar upp á þegar kemur að kynfræðslu fyrir 

fatlaða og hún er ekki bætt upp með hræðsluáróðri, en fræðslan sem er til staðar er lítil 

sem enginn og byggir á fordómum. 

 

4.3 Samtvinnun innan skólakerfisins 

Engin samtvinnun á sér stað í skólum þegar kynfræðsla er skoðuð. Öll börn og ungmenni 

eru sett undir einn og sama hattinn en þeim er skipt eftir aldri og er þroskastig þeirra eða 

aðrar breytur eingöngu metnar út frá aldri. Gert er þar með ráð fyrir því að flest öll börn 

og ungmenni á sama aldri séu á sama þroskastigi, með sömu kynferðislegu hvatirnar og 

séu eins meðtækileg fyrir efninu sem fram kemur í kynfræðslunni, ef börnin eru fötluð þá 

er hins vegar gert ráð fyrir því að kynferðislegar hvatir þeirra séu engar. Sárasjaldan er 

rætt um í fræðslunni að nemendur geti verið af öllum toga, t.d. fötluð, hinsegin, af 

erlendum uppruna eða tilheyra mismunandi trúarbrögðum. Fremur er gert ráð fyrir því 

að reynsluheimur hvers og eins sé einn sá sami. Þeir fræðarar sem rætt var við voru allir 

sammála því að fræðslan þeirra gagnist öllum börnum og ungmennum, nema þeim sem 
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ekki voru að hlusta, en þó voru fræðarar einnig á því að rödd nemenda og sér í lagi 

meirihlutans er sú sem mótar fræðsluna eins og einn fræðari kom svo að orði: 

 

Sko allt sem ég segji það eru hlutir sem þau ættu að vita og ég ætti ekki að þurfa segja 

þeim en ég finn að þau vita ekki og þess vegna segji ég þeim það, þau náttúrulega 

forma fræðsluna, þeirra spurningar hafa formað hvað þarf að vera í fræðslunni 

 

Rétt áður en fræðari lét þessi orð falla hafði hún verið nýbúin að segja frá því að rödd 

hinsegin nemenda væri fremur ósýnileg í bekknum og fötluð ungmenni væru gjarnan 

tekin úr tíma þegar hún héldi kynfræðslu. Fræðslan er því ekki formuð að öllum og gerir 

ekki ráð fyrir því að ungmennin tilheyri mismunandi breytum, en til þess að fræðslan henti 

öllum þarf að gera ráð fyrir fjölbreytileikanum og skilja engan útundan. Stundum er það 

tekið fram í fræðslunni að börn geti verið hinsegin eða fötluð en þó eru þessar breytur 

ekki ræddar neitt nánar og gengið út frá því að þessar breytur eigi við um einhvern 

utanaðkomandi sem sé ekki staddur í þessari kennslustofu. Einn viðmælandinn útskýrði 

þó hvernig það er að tilheyra ekki meirihlutanum og vera á stað þar sem ekki er gert ráð 

fyrir þér: 

 

Svona nálgun að gera alltaf bara eitt í einu, það er pínu flókið ef þú ert til dæmis 

fötluð samkynhneigð kona þá áttu bara einhvern veginn að geyma það að vera kona 

og kannski bara vera fötluð í dag og geyma fötlun á morgun, bara kynfræðsla virkar 

ekki þannig því lífið er ekki þannig 

 

Gera þarf ráð fyrir því að börn og ungmenni tilheyri mismunandi hópum og jafnvel 

mörgum í einu, en hingað til hafa ungmenni verið sett undir einn og sama hattinn. Því er 

mikilvægt að nálgast einstaklinga frá mismunandi sjónarhornum svo allir geti tileinkað sér 

þá kynfræðslu sem þau eiga rétt á og eru skyldug til að fá, annars eiga einstaklingar í 

hættu á að verða útundan og jafnvel þróa með sér skekkta ímynd af kynlífi. 

 

4.4 Umræðan heima 

Vitað er til þess að einn fræðari bjóði upp á fræðslu fyrir foreldra eftir að hafa veitt 

börnunum kynfræðslu. Fræðslan fyrir foreldrana fer fram til þess að sýna þeim hvað 
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börnin hafa séð og vita, þetta á að ýta undir að þau geti opnað á umræðuna heima fyrir 

og rætt efnið frekar við börnin sín. Annar fræðari veitir ekki fræðslu fyrir fullorðna og segir 

rökin vera því fræðslan þeirra er jafningjafræðsla og fræðarar því á ungum aldri. Þegar 

skólahjúkrunarfræðingar veita kynfræðslu eru stundum send heim fréttabréf sem láta 

vita að börnin hafi fengið kynfræðslu og stundum er einnig tekið fram í því hvað var rætt, 

en það á þó aðallega við um yngri bekkina, eða þegar börn fá líffræðilega fræðslu um 

kynþroskann. Öllum fræðurum þykir þó mikilvægt að samspil sé milli skóla og heimila, að 

umræðunni sé haldið áfram heima fyrir og foreldrarnir taki virkan þátt í því að fræða 

börnin sín, einnig svo börnin finni öryggi og viti að þau geti leitað til síns nánasta fólks ef 

eitthvað bjátar á.         

 Þetta á þó einungis við um foreldra og forráðamenn ungmenna sem tilheyra 

meirihlutanum. Fræðslan sem veitt er fyrir foreldra á sér stað eftir fræðslu sem boðið er 

upp á í grunnskólum, ekki framhaldsskólum. En eins og kom fram hér að ofan þá fá sum 

fötluð börn ekki fræðslu fyrr en á framhaldsskólaaldri og ekki vitað til að foreldrar þeirra 

fái einhverja fræðslu um þá kynfræðslu sem þau fá. Einnig höfðu nokkrir viðmælendur 

vitneskju um það að foreldrar og skólayfirvöld reyndu að standa í vegi fyrir það að 

ungmenni með fötlun fengju fræðslu sökum þess að þau trúðu því að slíkt hentaði þeim 

ekki, það átti aðallega við þegar börnin voru í sérúrræði eða sérskóla. Einn viðmælenda 

lýsti sögum sem hún hafði heyrt á þennan máta: 

 

Þau voru einmitt að tala um hvað þetta skipti rosalega miklu máli að fræða unglinga 

með þroskahömlun en þetta væri tabú, hérna gagnvart foreldrunum, foreldrarnir 

stóðu svolítið í vegi fyrir því af því þau vildu einhvern veginn álíta krakkana sína 

saklausa en starfsfólkið í félagsmiðstöðinni var bara eitthvað, þau eru að fara í sleik 

og við verðum að, við verðum að hérna setja bara reglur og skýr mörk sem þau geta 

fylgt þannig að já, það var mjög áhugavert hvernig einhvern veginn varð bara svona 

núningur þarna á milli, það var svolítið svona eins og foreldrarnir upplifðu að það 

væri ekki þörf á að fræða 

 

Eins og margir fræðarar nefndu þá var kynfræðslan allt öðruvísi og mikið þröngsýnni fyrir 

aðeins nokkrum árum og áratugum og því má segja að skortur á fræðslu sem átti sér stað 

þá sé að skila sér í þröngu sjónarhorni foreldra í dag gagnvart kynfræðslu. Einn fræðari 

sagði til að mynda frá því að vilja ekki fræða foreldra því þau ættu það til að vera sjokkeruð 

yfir efninu sem þau voru að ræða: 
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Já það er eitthvað skrítið að tala við fullt af eldra fólki um börnin þeirra og kynlíf svona 

við bara svona ung einhvern veginn, ég veit ekki alveg hvernig foreldrar myndu taka 

því. [..] Nei þau verða svona, eldra fólkið vill oft vera pínu svona sjokkerað yfir því 

sem við erum að tala um stundum, af því þetta er náttúrulega fyrir unglinga 

 

Sami fræðari ræddi þó einnig að unnið væri að því að færa fræðsluna líka yfir á stafrænt 

form þar sem allir gætu nálgast hana, því fræðslan væri ekki einungis fyrir unglinga heldur 

líka eldra fólk sem fékk enga kynfræðslu á sinni skólagöngu. Vöntun virðist því vera á því 

að foreldrar fái að taka þátt í þeirri kynfræðslu sem börn þeirra fá. 

 

4.5 Samskipti 

Allir viðmælendur voru sammála því að fræðsla um kynþroska og getnaðarvarnir væru 

alls ekki nóg heldur væri einnig mjög mikilvægt að kenna börnum almenn samskipti, svo 

sem samskipti á netinu, líkamsímynd, samþykki, sjálfsmynd, um virðingu og mörk. Flestir 

viðmælenda ræddu um þá breytingu sem orðið hefur á kynfræðslu síðan þær fengu sjálfar 

fræðslu í skóla og hversu mikilvæg sú breyting sé svo fólk geti þróað með sér heilbrigða 

kynímynd, en breytingin fæli í sér að í dag fengju börn kynfræðslu um kynþroskann og 

kynlíf en einnig að í dag væri algengara að börn fengju fræðslu um samskipti sem ekki 

voru rædd fyrir nokkrum árum, en þó ekki nógu algengt að því væri fylgt eftir í dag. Einn 

viðmælenda sem vinnur náið með fólki sem hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi lýsti á 

þennan hátt upplifun margra stúlkna sem hafa leitað sér aðstoðar eftir að hafa orðið fyrir 

kynferðisofbeldi: 

 

Og margar þeirra hefðu viljað, þær hefðu fengið að vita meira um, um mörk. Þú veist 

að þekkja eigin mörk og mikilvægi þess að virða mörk, og þær áttu rétt á því að leita 

sér hjálpa þegar annað fólk virðir ekki mörk þeirra [..] síðan er þetta bara, bara 

almennt um það að hafa aldrei lært neitt um kynferðisofbeldi og vita í rauninni bara 

ekkert í hverju, þú veist, hvernig það birtist, fólk með staðalímyndir um þú veist 

nauðgarann í húsasundinu 

 

Þó allir séu sammála um að breytingar hafi orðið á fræðslu eru ekki allir sammála um að 

hún sé nægileg. Hér fyrir ofan lýsti viðmælandi því hvernig skortur á fræðslu um samskipti, 
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virðingu og mörk hefur áhrif á ungmenni og getur leitt til þess að kynferðisbrot fari leynt 

því fólk viti ekki hvenær sé verið að brjóta á þeim sökum skorts á fræðslu. Einnig séu í 

gangi mýtur um það hvar, hvernig og hvenær kynferðisbrot eigi sér stað. Því er mikilvægt 

að kenna börnum og ungmennum almenn samskipti og nefndu nokkrir viðmælendur 

mikilvægi þess að ná til gerenda, því í skólastofunni sitja einmitt gerendur 

kynferðisofbeldis eða börn sem munu kannski einn daginn verða gerendur. Með almennri 

fræðslu um samskipti, virðingu og mörk ætti því að vera möguleiki á að ná til gerenda og 

kenna þeim að verða ekki gerendur og þar með vonandi fækka kynferðisbrotum í 

framtíðinni. Til þess að börn og ungmenni geti byrjað að stunda heilbrigt kynlíf þar sem 

borin er virðing fyrir báðum eða öllum aðilum þurfa samskiptin að vera til staðar. En 

hingað til hefur kynlíf verið ótengt samskiptum eins og einn viðmælenda lýsti á 

eftirfarandi hátt: 

 

Þá er maður alltaf einhvern veginn að rífa kynlíf úr samhengi við öll önnur samskipti 

sem við eigum, þú veist, af því að kynlíf er bara einn partur af allskonar samskiptum, 

þannig að hérna, mér finnst svo mikilvægt að passa að þetta sé bara ein tegund af 

samskiptum, alveg eins og öll hin samskiptin sem við eigum, en ekki einhvern veginn 

að alltaf þegar kemur að kynlífi þá gildi önnur lögmál, þá getum við hætt að tala 

saman og getum bara farið að lesa hugsanir hvors annars 

 

Allir viðmælendur voru á því máli að kynfræðsla ætti að byrja mikið fyrr og ætti að byrja 

sem samskiptafræðsla sem þróaðist síðan í kynlífsfræðslu og sambandsfræðslu. Mörk og 

virðing er eitthvað sem mætti byrja að ræða við börn snemma á unga aldri og kynfræðsla 

er hugtak sem ætti að víkka út, því hún á að vera svo töluvert meira heldur en bara 

kynlífsfræðsla.  

 

4.6 Takmarkanir kynfræðslu 

Áhugavert er að skoða hvað veldur því að kynfræðsla teljist ekki nógu góð og hvað er það 

sem fólk vill fá breytt. Kynfræðsla sem veitt er í dag virðist takmörkuð. Sú þekking og 

fræðsla sem börn og ungmenni fá í skólum fer mikið eftir áhugasviði kennara eða 

skólahjúkrunarfræðings. Stundum hafa skólar fengið til sín sjálfstætt starfandi fræðara til 

að tala við börnin. Kynfræðsla er sögð vera veitt fjórum sinnum á grunnskólagöngunni af 
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skólahjúkrunarfræðingum en virðist þó vera misjafnt eftir skólum, hjúkrunarfræðingar 

hafa því fremur frjálsar hendur og lítið eftirlit og lítill stuðningur þegar kemur að 

fræðslunni, aldrei er veitt fræðsla oftar en eina kennslustund á hverju skólaári. Allir 

fræðarar kvarta undan því að ekki sé veittur nægur tími til að fræða börnin og telja 

skólann sem stofnun og óskýrar reglur um kennslu á kynfræðslu bera sökina á því. Einn 

viðmælenda lýsti upplifun sinni á fræðurum kynfræðslu og skólakerfisins á þennan hátt: 

 

Mér finnst við einhvern veginn vera að gera allt sem við getum gert sem í rauninni 

bara sjálfboðaliðar á meðan skólarnir, kannski bara menntakerfið þarf að vinna 

aðeins betur með okkur heldur en bara, já við tökum frá stofu fyrir ykkur og svo bara 

bless skilurðu, það er svona 

 

Skólarnir er því ekki að gefa fræðurum eins mikinn stuðning og rými eins og þeir hefðu 

kosið. Oftast kemur utanaðkomandi fræðandi inn í bekk sem talar við þau og fer síðan, 

sjálfstætt starfandi fræðarar hafa þó gripið á það ráð að gera sig sýnilega og aðgengilega 

á netinu svo börn geti alltaf leitað aftur til þeirra með spurningar. Ljóst er að lítill sem 

enginn rammi gildir um fræðslu sem börn eigi að fá þó skýrt sé í námskrá bæði grunn- og 

framhaldsskóla að einn af grunnþáttum menntunar sé heilbrigði en undir það fellur 

kynheilbrigði, að sama skapi er jafnrétti einnig einn af grunnþáttum menntunar (Mennta- 

og menningarmála ráðuneytið, 2011a; Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011b), en 

lítið virðist vera tekið tillit til fjölbreytileika nemenda. Óljóst er þó í námsskrá hvernig 

kynfræðslan eigi að fara fram og hvað flokkast undir kynheilbrigði. Af reynslu eins 

viðmælenda er nægilegt fræðslu efni til staðar en vandamálið liggur hjá skólanum sem 

stofnun að veita þar stuðning: 

 

Ég hef auðvitað alveg lesið yfir þessi plön sem skólahjúkrunarfræðingar eru með og 

ég veit alveg að það er alveg eitthvað, það er ýmislegt þar inni um bæði 

hinseginfræðslu og um sambandsfræðslu, en það þú veist, eftir það sem ég heyri í 

samtölum, bæði við fólkið okkar hér og við unglingana, það er mjög misjafnt hvernig 

þetta er framkvæmt 

  

Af orðum viðmælandans má þá gera ráð fyrir því að einhver hindrun liggi á milli fræðara 

og fræðslunnar þar sem efnið virðist ekki vera að skila sér til nemenda. Allir viðmælendur 
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töluðu um mikilvæga þess að fræða börn ekki einungis um líffræði heldur þarf að ræða 

um samskipti í kynfræðslu. Kynfræðslan þarf að vera þéttari og samflétta hana inn í 

hversdagsleikann. Kynfræðsla í skólum er alla jafna að byrja of seint og ungmenni eru oft 

byrjuð að stunda kynlíf áður en þau fá fyrstu kynfræðsluna. Nokkrir sögðust vita til að sér 

í lagi ungar stúlkur væru byrjaðar að stunda kynlíf og farnar í samband en hefðu enga 

kynfræðslu fengið síðan um 12 ára aldur en þá var eingöngu rætt um kynþroskann. Einn 

viðmælandi sagði frá því að þegar farið er út í kynlíf án þess að vita almennilega hvað sé 

að fara eiga sér stað getur myndast hætta sem getur skilað sér í því að börn og ungmenni 

leiti í klám til að finna sér ímynd af kynlífi og fræðslu um hvernig það fari fram en 

meginstraumur kláms er ofbeldisfullt efni sem getur sett kynímynd barna á skjön. 

Mikilvægt er því að fræðslan hefjist mikið fyrr og verði samfléttuð í annað nám en einn 

viðmælandi lýsti því á þennan hátt: 

 

Já og hugsa þetta bara einmitt eins og íslensku, það er alveg sama og þegar þú lærir 

íslensku þá byrjar maður að læra stafina og þá byrjaru að lesa, þetta getur verið 

svolítið svipað bara, fyrst þarf maður að læra samskipti og virða hvort annað og 

líkamann og eitthvað svona, og svo bara smá saman eykst eftir því sem er viðeigandi 

bara eins og með allt annað 

 

Augljóst er af orðum viðmælandans að kenna eigi kynfræðslu eins og allt annað nám, til 

að mynda íslensku eða stærðfræði en slíkt nám yrði aldrei kennt í klukkustund á ári og 

látið svo gott heita. Öll tökum við mismunandi mikið við efninu í hvert sinn svo nauðsyn 

er að endurtaka hlutina aftur og aftur svo börn séu meðvitaðri um þau. Mikilvægt er að 

fræðslunni verði sinnt í skólum og allir þessir þættir teknir með. Veita þarf kynfræðslunni 

meira rými og svigrúm og sýna stuðning til fræðara. 

 

4.7 Svar við skorti á kynfræðslu 

Allir viðmælendur sem bjóða upp á kynfræðslu í skólum eru að vinna að því að gera efnið 

aðgengilegra á netinu svo börn og ungmenni geti ávallt nálgast það. Einn fræðara býður 

nemendum til að mynda að hafa samband við sig í gegnum netið og svarar þar öllum 

spurningum en slík þjónusta telur hún samfélagsvinnu sína enda engin greiðsla sem liggur 

þar að baki heldur eingöngu þörfin fyrir að börn og ungmennis séu betur frædd. Fræðarar 
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virðast hafa tekið á þetta ráð því ekki fá þau nægilegan tíma innan skólakerfisins til þess 

að sinna kynfræðslu. Viðmælendur í þessari rannsókn er starfa hjá samtökum komu 

einnig öll inn á það að boðið væru upp á einhvers konar kynfræðslu innan samtakanna, 

misjafnt var þó hvert áhersluefni fræðslunnar væri. Svo virðist sem samtök og fræðarar 

þurfa að grípa til aðgerða og sinna þessu því þeim þykir menntakerfið ekki standa sig eins 

og skyldi og aðrir neyðist þá til að sinna þeirra skyldu og fræða ungmenni um kynfræðslu. 

Sitja þar með ýmsir einstaklingar og samtök uppi með þá vinnu sem skýrt er að veita eigi 

innan veggja skólanna. 
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5 Umræður 

Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar mætti efast aðeins um fullyrðingu Embættis 

landlæknis að ungmenni á Íslandi séu almennt vel upplýst og kynheilbrigði þeirra sé gott 

(Embætti landslæknis, 2019). Mikil mismunun á sér stað í kynfræðslu í skólum og þurfa 

nemendur því að uppfylla ákveðin skilyrði til að fá kynfræðslu sem hentar þeim. Það fer 

ekki saman við reglugerð og námsskrá skólanna þar sem skýrt er tekið fram að ekki eigi 

að mismuna nemendum innan veggja skólanna og allir nemendur eigi rétt á jafnri fræðslu 

og menntun óháð fötlun, kyni, kynhneigðar eða annarra þátta (Menningar- og 

menntamálaráðuneytið, 2011a; Menningar- og menntamálaráðuneytið, 2011b). Fatlaðir 

og eða hinsegin nemendur fá þó ekki viðeigandi kynfræðslu og eru almennt útilokuð í 

skólakerfinu. Kynverund þeirra er ekki tekin gild og þar með fá þau ekki mikilvæga fræðslu 

sem skólayfirvöldum ber þó skylda til að veita samkvæmt lögum (Lög um ráðgjöf og 

fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 

25/1975). Enn eru miklir fordómar gegn fötluðum og hinsegin nemendum.

 Kynfræðsla í skólum í dag virðist vera veitt af skólahjúkrunarfræðingum og 

sjálfstætt starfandi fræðurum sem skólinn hefur samband við. Það fer ekki saman við 

námsskrá grunnskóla þar sem tekið er fram að veita eigi fræðslu um kynheilbrigði í 

íþróttum barna (Menningar- og menntamálaráðuneytið, 2011a). Engin vitneskja hefur 

komið fram um að nokkur nemandi hafi fengið kynfræðslu í íþróttum. Það er ljóst að 

kynfræðsla í skólum fer ekki fram samkvæmt námsskrá grunn- og framhaldsskóla og 

mikilvægt er að breytingar verði þar á svo fræðarar fái meiri stuðning og rými til þess að 

veita kynfræðslu. Samtök og sjálfstætt starfandi fræðarar hafa neyðst til að grípa á það 

ráð að veita kynfræðsla utan skólans til að koma til móts við þá miklu þörf á fræðslu sem 

ríkir í samfélaginu. Þessi fræðsla á þó að fara fram í skólum landsins en þeir virðast ekki 

vera að standa sig í stykkinu og sinna sinni skyldu.     

 Gagnkynhneigðarhyggja og gagnkynhneigð viðmið (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2010) eru ríkjandi í skólastofum í dag. Nemendur þurfa að tileinka 

sér viðmið gagnkynhneigðarhyggju til þess að fá eitthvað út úr þeirri kynfræðslu sem er í 

boði. Eins er kynfræðslan sjaldan miðuð að hinsegin nemendum heldur meirihlutanum, 

s.s. gagnkynhneigðum. Hinsegin nemendur eru því útilokaðir úr kynfræðslu sem getur sett 

þau í þá stöðu að vita ekki að sín kynhneigð, kyn eða kynvitund hafi jafn mikinn rétt á sér 
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og önnur. Þau gætu því átt erfiðara með að taka til sín það sem rætt er um í fræðslunni, 

sýnileikinn þarf að vera til staðar. Sama má segja um samtvinnun (Crenshaw, 1989) sem 

á sér hvergi stað í kynfræðslu innan skólanna. Ekki er tekið tillit til mismunandi 

reynsluheima nemenda. Gert er ráð fyrir því að allir nemendur séu eins og upplifi heiminn 

á sama hátt sem gerir það að verkum að nemendur upplifa sig útilokaða. Til dæmis eru 

fatlaðir einstaklingar ekki tekin gild sem kynverur og upplifun þeirra og geta er á allan hátt 

vanmetin. Þau fá ekki tækifærið til að fræðast um kynlíf þar sem skólakerfið sem stofnun 

og í sumum tilfellum foreldrar barnanna telja þau ekki þurfa fræðslu á kynlífi nema þá í 

búningi hræðsluáróðurs. Miklar breytingar þurfa að verða á fræðslu og reikna þarf með 

því að börn og ungmenni séu eins ólík eins og þau eru mörg og þurfa því fræðslu eftir því.

 Staða fatlaðra og hinsegin nemenda hefur lítið breyst í gegnum árin. Enn eru þau 

útilokuð úr kynfræðslu en slíkt átti sér einnig stað fyrir 20 árum í Ástralíu og fyrir 7 árum 

í Svíþjóð (McCabe, 1999; Löfgren-Mårtenson, 2012). Dæmi eru um það að fötluð börn og 

ungmenni séu enn þann dag í dag tekin úr tíma því kynfræðslan er ekki talin henta þeim. 

Mikil þörf er að því verði breytt því sýnt hefur verið að útilokun frá kynfræðslu getur haft 

í för með sér alvarlegar afleiðingar, til að mynda aukin hætta á því að verða fyrir 

kynferðisofbeldi (Kristín Björnsdóttir, 2011). Annað dæmi um alvarlegar afleiðingar er 

aukin sjálfsvígs hætta og mikil vanlíðan. Erlendar og íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á 

það að hinsegin nemendum líði almennt verr en þeim sem eru gagnkynhneigðir (Russell 

o.fl, 2011; Davis, Saltzburg og Locke, 2009; Sigrún Sveinbjörnsdóttir o.fl, 2010). Í dag eru 

hinsegin ungmenni enn skilin útundan, einhverjar breytingar virðast hafa orðið á 

viðhorfum og fræðslu til samkynhneigðra ungmenna en trans einstaklingar og aðrir sem 

tilheyra hinseginleikanum fá ekki fullnægjandi fræðslu og er veruleiki þeirra ekki metinn 

til jafns og annarra þar sem rök eru borin fyrir því að miða þurfi fræðsluna að 

meirihlutanum. Enn í dag virðist gagnkynhneigðarhyggja og gagnkynhneigð viðmið 

ríkjandi í kennslustofunni (Formby, 2011; Røthing, 2008).    

 Ekki er víst hvort opnara orðalag skili tilsettum ásetningi. Gott er að notast sé við 

opið orðalag þegar rætt er við og um börn í kynfræðslu svo sem flestir geti speglað sig í 

námsefninu. Hins vegar er ekki víst að það virki þar sem sýnileikinn er ekki til staðar. Börn 

og ungmenni grípa ekki opið orðalag þegar veruleiki þeirra er ekki sýnileikur og samfélagið 

hefur kennt þeim að þurfa að vera í felum, t.d. hvernig samfélagið kennir fötluðum að 

líkami þeirra sé gallaður (Goodley, 2011). Segja má því að fatlaðir eru algerlega útilokaðir 
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frá þeirri kynfræðslu sem veitt er í grunnskólum í dag. Svipað gildir um hinsegin 

nemendur, þau fá ekki viðeigandi fræðslu en eru þó ekki tekin úr tímum, heldur er þeim 

kennt hvernig kynlíf eigi að fara fram sem setur þau í erfiða stöðu og lætur þau eflaust 

efast um sitt kynlíf.         

 En þó gagnkynhneigðarhyggja og gagnkynhneigð viðmið séu ríkjandi segir það ekki 

til um að allir sem tilheyri meirihlutanum fái viðeigandi fræðslu. T.d. hafa ungmenni rætt 

það að skortur sé á fræðslu um almennt kynlífs, samskipti og tilfinningar (Rannveig Ágústa 

Guðjónsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2017; Kolbrún Hrund Sigurgeirsdóttir o.fl, 

2019). Fræðarar segjast vera að sinna þeirri fræðslu vel og mikið en það virðist ekki vera 

það sama og einstaklingar sem starfa hjá samtökum eru að sjá. Velta má fyrir sér hvort 

ástæðan fyrir því sé að fræðsla um samskipti, virðingu, mörk o.fl. skili sér illa vegna þess 

að fræðarar fái ekki nógu mikinn tíma til að sinna fræðslunni og alltof langur tími líður á 

milli fræðsla? Mörg börn fara nokkur ár í senn án þess að fá einhverja kynfræðslu sem er 

skaðlegt af þeim sökum að nokkur ár í lífi unglings er ofboðslega langur tími. 

 Fræðslan þarf að vera töluvert þéttari, oftar og yfirgripsmeiri. Hún þarf að gera 

grein fyrir fjölbreytileika nemenda og hafa jafnrétti að leiðarljósi svo enginn verði skilin 

útundan því allir nemendur eiga jafn mikinn rétt á kynfræðslu og heilbrigðri kynverund. 

Námsskrá grunn- og framhaldsskóla þarf að vera mikið skýrari þegar kemur að því hvernig 

og hver eigi að kenna kynfræðslu og hversu oft. Ýmislegt hér að ofan hefur sýnt fram á 

mikilvægi þess að öll börn og ungmenni fá almenna kynfræðslu sem hentar þeim og hvatt 

er til að gerðar verði fleiri rannsóknir á þessum málefnum í von um að sjá árangur í 

kynheilbrigði ungmenna og breytingar til hins betra. 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Sveina Hjördís Þorvaldsdóttir 
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Viðauki 1. Viðtalsrammi fyrir samtök 

• Ég byrja á því að kynna mig og verkefnið 

• Fullum trúnaði er heitið og meðhöndlun gagna útskýrð 

• Ekkert eitt svar er rétt, heldur er ég að leitast eftir því að fá innsýn inn í starf og 
reynslu viðkomandi af kynfræðslu í skólum 

• Byrja á því að biðja viðkomandi að kynna starf sitt 

• Eftir viðtalið bíð ég viðkomandi að bæta einhverju við sem þeim þykir mega 
koma fram 

 

• Hvaða einstaklingar eru það sem leita til ykkar? / Hagsmunum hverra eruð þið að 
gæta? 

• Hefur þú rætt við einstaklinga sem leita hingað um kynfræðslu sem þau hafa 
fengið? 

• Hvaða kemur oftast úr þeim samræðum? 

• Hver er ykkar upplifun af kynfræðslu í skólum almennt? 

• Þykir ykkur allir fá sömu kynfræðslu?  

• Er hún jafn gagnleg fyrir alla? 

• Þarf að sérhæfa kynfræðsluna að ákveðnum hópum? 

• Hvernig þá? 

• Hafið þið farið í skóla með kynfræðslu?  

• Hvert er ykkar innlegg til kynfræðslu í skólum? 

• Viljið þið taka þátt í kynfræðslu sem fer fram í skólum? 

• Viljið þið breyta einhverju við almenna kynfræðslu?  

• Hverju viljið þið breyta? 

• Hvers vegna? 

• Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
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Viðauki 2. Viðtalsrammi fyrir þá sem veita kynfræðslu í skólum 

• Ég byrja á því að kynna mig og verkefnið 

• Fullum trúnaði er heitið og meðhöndlun gagna útskýrð 

• Ekkert eitt svar er rétt, heldur er ég að leitast eftir því að fá innsýn inn í starf og 
reynslu viðkomandi af kynfræðslu í skólum 

• Byrja á því að biðja viðkomandi að kynna starf sitt 

• Eftir viðtalið bíð ég viðkomandi að bæta einhverju við sem þeim þykir mega 
koma fram 

 

• Hvað fékk þig til að vilja fræða ungmenni um kynheilbrigði? 

• Fyrir hverja er efnið þitt samið? 

• Getur þú sagt mér í stuttu máli frá því hvað sé fjallað um í fræðslunni? 

• Hvert er ykkar/þitt innlegg til kynfræðslu? 

• Er eitthvað sem þú vilt breyta við þína fræðslu eða aðferð? 

• Er ein fræðsla sem gildir fyrir alla nemendur? 

• Er hún jafn gagnleg fyrir alla? 

• Ef ekki, hvernig er hægt að bæta kynfræðslu fyrir þann hóp? 

• Hvernig er þín upplifun að þekkingu ungmenna á kynfræðslu? 

• Veitir þú foreldrum eða forráðamönnum barnanna einnig fræðslu?  

• Hvernig fer hún fram? 

• Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 


